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المجلس يقر أول
الزلزلة :التجاوزات
قانون في دور
المالية واإلدارية
في الخطوط الكويتية االنعقاد الرابع
بلغت ذروتها

الحمود :نسعى
إلظهار وسطية
اإلسالم ودور
الكويت اإلنساني

الطفل العربي يعيش ظروفا مأساوية خاصة في مناطق الصراعات المسلحة

الغانم :إقرار قانون الطفل خطوة
أولى على طريق االهتمام بالنشء
االتحاد البرلماني العربي بصدد التركيز على قضايا الشرائح
االجتماعية كالمرأة والمعاقين
اعتبر رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم ان اقرار مجلس االمة لقانون
ال �ط �ف��ل ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد امل��اض��ي
خ �ط ��وة اول � ��ى ع �ل��ى ط ��ري ��ق ت��رس�ي��خ
االه�ت�م��ام بشريحة األط�ف��ال كاحدى
اه��م ال�ش��رائ��ح ف��ي املجتمع واكثرها
اح � �ت � �ي� ��اج� ��ا ل� �ش� �ك ��ل م� � ��ن ال� �ت� �ع ��اط ��ي
والتناول يتسم بقدر عال من الحذر
واملسؤولية والدراسة.
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي أمس بمناسبة اليوم العاملي
للطفل ان قانون حقوق الطفل شمل
ك ��اف ��ة ج ��وان ��ب ال ��رع ��اي ��ة وال �ح �م��اي��ة
للطفل تربويا وفسيولوجيا وبدنيا

وصحيا وتعليميا وحقوقيا .مشيرا
إل� � � � ��ى ان م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � � ��اض ف��ي
اه�ت�م��ام��ه ب�ش��ري�ح��ة االط �ف��ال كونها
ال �ش��ري �ح��ة ال� �ت ��ي ي��رت �ب��ط ت�ك��وي�ن�ه��ا
ون��وع�ي�ت�ه��ا ب �م��آالت اي م�ج�ت�م��ع في
املستقبل.
وت � � �ط � ��رق ال � �غ� ��ان� ��م إل � � ��ى اوض � � ��اع
ال �ط �ف��ل ف ��ي ال �ع ��ال ��م ال �ع ��رب ��ي م��ذك��را
ب��ال�ظ��روف امل��أس��اوي��ة ال�ت��ي يعيشها
ال �ط �ف��ل ال �ع��رب��ي خ��اص��ة ف��ي م�ن��اط��ق
ال� �ص ��راع ��ات امل �س �ل �ح��ة ف ��ي االراض � ��ي
امل�ح�ت�ل��ة وس��وري ��ا وال� �ع ��راق وال�ي�م��ن
وليبيا.
وشدد الغانم الذي يترأس االتحاد

ال�ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ع�ل��ى ان االت �ح��اد
بصدد التركيز على قضايا الشرائح
االج�ت�م��اع�ي��ة ذات ال�خ�ص��وص�ي��ة في
ال �ع ��ال ��م ال �ع ��رب ��ي ك� ��امل� ��رأة وامل �ع��اق�ي�ن
واالط� � �ف � ��ال وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال �ش ��رائ ��ح
االجتماعية التي تتطلب تشريعات
قانونية نوعية تضمن ح�ق��وق تلك
الشرائح وتعززها.
إل ��ى ذل ��ك اس�ت�ق�ب��ل ال �غ��ان��م رئ�ي��س
م�ج�ل��س االم� ��ة ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س ��ردار
أي��از ص��ادق وال��وف��د امل��راف��ق له وذلك
في زيارة رسمية للبالد.
تفاصيل (ص)02

الشايع لـ «الدستور» :مليار دينار
من االحتياطي لسد عجز الموازنة
ك� �ش ��ف رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
املالية واالقتصادية النائب فيصل
ال �ش��اي��ع أن ال �ح �ك��وم��ة س �ت �ل �ج��أ ف��ي
ال��وق��ت ال �ح��ال��ي ال ��ي ت�غ�ط�ي��ة العجز
امل ��ؤق ��ت ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ب �م �ل �ي��ار دي �ن��ار
م��ن االحتياطي ال�ع��ام على ان تفكر

الحقا عن البدائل االخ��رى للتغطية
مستقبال.
واوض� � � ��ح ال� �ش ��اي ��ع ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لـ«الدستور» ان اللجنة ال يمكنها ان
ت�ف��رض آل�ي��ة م�ح��ددة على الحكومة
بشأن تغطية العجز الن ذلك يعتبر

تدخال في عمل السلطة التنفيذية.
وأض � � ��اف أن ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ج�ت�م��ع
ال � �ي� ��وم ه� ��ي وف� ��ري� ��ق وزارة امل��ال �ي��ة
مل �ن��اق �ش �ت �ه��م ف � ��ي أس � �ع � ��ار ال� ��رس� ��وم
وخدمات املرافق العامة وغيرها.

نواب :أمن الكويت في أيد أمينة
أكد عدد من نواب مجلس االمة
أن رج��ال ال��داخ�ل�ي��ة وع�ل��ى رأسهم
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
يستحقون الثقة التي أواله��ا لهم
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ،مشيدين
بجهودهم الجبارة في حفظ األمن
واس �ت �ت �ب��اب��ه ف� ��ي رب� � ��وع ال �ك��وي��ت
الحبيبة مشيرين ال��ى ان الخالد

ورج ��ال ��ه ي�ث�ب�ت��ون ي��وم��ا ب�ع��د ي��وم
ان ام��ن ال��وط��ن ب��أي��د أمينة وانهم
م� �ث ��ال ي� �ح� �ت ��ذى ب� ��ه ف� ��ي ال �ت �ف��ان��ي
واالخالص.
وأك� ��دوا دعمهم ال�ت��ام واملطلق
ل��رج��ال ال��داخ�ل�ي��ة س ��واء م��ن خ�لال
اق � ��رار ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي ت�س��اع��د
وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ع� �ل ��ى اح� �ك ��ام
قبضتهم على كل من يريد زعزعة

ام� ��ن واس� �ت� �ق ��رار ال� �ك ��وي ��ت ،او م��ن
خ�ل��ال اق� � ��رار امل �ي ��زان �ي ��ات ال�ل�ازم ��ة
الت� � �خ � ��اذ امل � ��زي � ��د م � ��ن االج � � � � ��راءات
االح �ت��رازي��ة ل�ح�ف��ظ االم� ��ن ،ودع ��وا
الى صرف مكافأة تشجيعية لكل
م��ن س��اه��م ف��ي ك�ش��ف خ �ي��وط تلك
الخلية االرهابية.
تفاصيل (ص)11-10
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 5لجان تعقد
اجتماعاتها اليوم
تعقد  5لجان برملانية اليوم
اجتماعاتها حيث تبحث لجنة
امل �ي��زان �ي��ات م�ل�اح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة على دي��وان الخدمة
املدنية في حني تناقش اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ال � ��رس � ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف
املالية مقابل االنتفاع باملرافق
وال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ب�ح�ض��ور
وزير املالية انس الصالح.
ك � � �م� � ��ا ت � � �ن� � ��اق� � ��ش ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
ال � � �ت � � �ش � ��ري � � �ع � � �ي � ��ة ط � � �ل � � ��ب رف � � ��ع
الحصانة ع��ن النائبني صالح
ع� ��اش� ��ور وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي��وف
وال �ص �ن ��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة
وتنمية امل�ش��روع��ات الصغيرة
واملتوسطة
ال � ��ى ذل � ��ك ت� �ن ��اق ��ش ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية م�ش��روع��ي ال�ق��ان��ون
ب � �ش� ��أن االع� � �ل� ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي
وحقوق املؤلف.
أم� � � ��ا ال � �ل � �ج � �ن ��ة االس � �ك ��ان � �ي ��ة
ف � � �ت � � �ب � � �ح � ��ث م � � �ج � � �م � � ��وع � � ��ة م� ��ن
االقتراحات بقوانني.

اقتراحات جمع التبرعات
في التشريعية اليوم
تناقش اللجنة التشريعية اليوم
االقتراحني بقانونني في ش��أن جمع
ال �ت �ب��رع��ات وامل �ق��دم�ي�ن م ��ن ال�ن��ائ�ب�ين
ن� �ب� �ي ��ل ال � �ف � �ض� ��ل وع � �س � �ك� ��ر ال� �ع� �ن ��زي
وي�ق�ض�ي��ان ب��ال�ح�ظ��ر ع�ل��ى الشخص
الطبيعي أو املعنوي جمع التبرعات
واإلع �ل ��ان ع �ن �ه��ا وال� ��دع� ��وة ل �ه��ا ب��أي
وسيلة كانت دون حصوله على اذن
ك�م��ا يقضي االق �ت��راح ب��إن�ش��اء لجنة
وزاري� ��ة دائ �م��ة م�ش�ت��رك��ة م��ن وزارت ��ي

الداخلية وال �ش��ؤون تختص بوضع
ال �ش��روط ال�خ��اص��ة بجمع التبرعات
وم��راق�ب�ت�ه��ا وي �ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س م��دة
ال تقل عن ثالث سنوات وال تتجاوز
خ� �م ��س س � �ن � ��وات وب � �غ� ��رام� ��ة ال ت �ق��ل
ع��ن  5000دي �ن��ار أو ب��إح��دى ه��ات�ين
ال �ع �ق��وب �ت�ين ك ��ل م ��ن أع �ل��ن ع ��ن جمع
التبرعات من دون إذن.
تفاصيل (ص)13-12

العيسى :حريق الشدادية لن
يؤثر على خطة إنجاز المشروع
ق� ��ال وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي الدكتور بدر العيسى ان الحريق
ال ��ذي ش��ب ف��ي م �ش��روع م��دي�ن��ة صباح
السالم الجامعية بالشدادية كان طفيفا
ولن يؤثر على الخطة الزمنية إلنجاز
امل�ش��روع .وق��ال د .العيسى ان الحريق

ش ��ب ف ��ي ع � ��دد م ��ن ال� �ك ��رات�ي�ن امل �خ��زن��ة
ف��ي أح��د ال �س��رادي��ب واث ��ر ف��ي ع��دد من
خطوط التكييف مضيفا انه سيتوجه
اليوم الى موقع املشروع البرام توقيع
ع�ق��د ان �ش��اء مبنى ال�خ��دم��ات امل�س��ان��دة
وتفقد منشات املوقع.

02

محليات

aldostoor

األحد  10صفر  22 . 1437نوفمبر 2015

رئيس مجلس األمة الباكستاني يصل إلى البالد
في زيارة رسمية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يستقبل املراجع العام ملنغوليا بحضور نائب رئيس ديوان املحاسبة عادل الصرعاوي

وص � ��ل ال � ��ى ال � �ب �ل�اد ظ �ه��ر أم��س
رئيس مجلس االم��ة الباكستاني
سردار أياز صادق والوفد املرافق
له وذلك في زيارة رسمية للبالد.
وك��ان في استقبال ص��ادق على
ارض امل�ط��ار رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغانم وسفير جمهورية
ب��اك �س �ت��ان االس�ل�ام �ي��ة ل� ��دى دول ��ة
الكويت محمد اسلم خان واألمني
ال �ع��ام امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ال �ع�لاق��ات
العامة واملنظمات مهدي املطيرات.
وك� � � � ��ان ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �غ � ��ان � ��م ق��د
استقبل الخميس املاضي املراجع
ال� � �ع � ��ام مل �ن �غ ��ول �ي ��ا زان � � �غ� � ��اد أي � ��ور
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ي��راف�ق��ه رئيس
دي� ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��اإلن��اب��ة ع��ادل
الصرعاوي.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م م�س��اع��د
وزي � � � � � � ��ر ال� � � �خ � � ��ارج� � � �ي � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون
األمريكتني السفيرة ريم الخالد.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ال� � �غ � ��ان � ��م ال� �ك ��ات ��ب
الصحفي ف��ي صحيفة ن�ي��وي��ورك
تايمز األمريكية توماس فريدمان.
وب �ع��ث ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ب��رق�ي��ة
تهنئة الى رئيس املجلس الوطني
في إمارة موناكو لورينت نوفيون
وذل � ��ك ب�م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
لبلده.

 ..ومستقبال توماس فريدمان

الغانم مستقبال نظيره الباكستاني
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سأل الكندري عن العالوات الممنوحة للرئيس التنفيذي للمؤسسة

الزلزلة :تجاوزات الخطوط الكويتية بلغت ذروتها

وجه النائب د .يوسف الزلزلة سؤاال
ال��ى وزي��ر امل��واص�لات عيسى الكندري
عن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
قال فيه :بعد التجاوزات التي كشفتها
اللجنة ال��ت��ي شكلها وزي���ر امل��واص�لات
والتي قدمت تقريرها مؤكدة تجاوزات
م��ال��ي��ة وإداري�����ة واض��ح��ة ف��ي الخطوط
ال����ج����وي����ة ال���ك���وي���ت���ي���ة ن�����رج�����و ت���وج���ي���ه
االس���ئ���ل���ة ال���ت���ال���ي���ة ل����وزي����ر امل����واص��ل�ات
ل��ل��ت��أك��ي��د ان ال���ت���ج���اوزات ف��ي ال��خ��ط��وط
الكويتية بلغت ذروتها.
 م���ا ال����ع��ل�اوات امل��م��ن��وح��ة للرئيسالتنفيذي للخطوط الجوية الكويتية؟
 م�����ن امل����ع����ل����وم ان ع����ل���اوة اع���ت���م���ادال��ط��ائ��رات ت��ص��رف للمهندسني املناط
اليهم االع��م��ال امل��ب��اش��رة على الطائرة
فهل يتقاضى الرئيس التنفيذي اعماال
م��ب��اش��رة ع��ل��ى ال��ط��ائ��رات خ�ل�ال توليه
امل���ن���ص���ب؟ وف�����ي ح�����ال ع�����دم م��ب��اش��رت��ه
األعمال على الطائرات فكيف يتقاضى

م��ث��ل ه���ذه ال���ع�ل�اوات ال��ت��ي ي��ت��م منحها
ل��ل��م��ه��ن��دس�ين ال���ف���ن���ي�ي�ن ال���ع���ام���ل�ي�ن ع��ى
ال���ط���ائ���رات ف���ق���ط؟ وم����ا م���وق���ف اع��ض��اء
مجلس االدارة إزاء ذلك؟
 ه���ل ي���ج���وز ال��ج��م��ع ب�ي�ن ع�لاوت�ينباملسمى ذاته؟ وهل يتقاضى الرئيس
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ع��ل�اوة ال��ه��ات��ف؟ وف���ي ح��ال
ت���ق���اض���اه���ا م����ا ق��ي��م��ت��ه��ا؟ وه�����ل ي��ج��م��ع
ال�����رئ�����ي�����س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ب���ي��ن ع��ل�اوت��ي�ن
ب��امل��س��م��ى ذات����ه (ال��ه��ات��ف) اح��ده��م��ا 30
د.ك للتليفون واالخرى بقيمة  200د.ك
للموبايل؟
 ه���ل ت��وق��ف��ت ال���ط���ائ���رة االي���رب���اص( )9kabcامل���س���ت���أج���رة ( )a330ط����وال
ث��ل�اث����ة اس����اب����ي����ع ك���ام���ل���ة ب���س���ب���ب ع��ط��ل
ف��ن��ي ( )fuei leakف���ي خ�����زان ال���وق���ود؟
وف����ي ح����ال ت��وق��ف��ه��ا ه���ل ت���م اص�لاح��ه��ا
م���ن ق��ب��ل م��ه��ن��دس��ي ال��خ��ط��وط ال��ج��وي��ة
ال��ك��وي��ت��ي��ة؟ وه����ل ت���م اس���ت���دع���اء ف��ري��ق
م��ه��ن��دس��ي ش���رك���ة االي����رب����اص ال��ع��امل��ي��ة

د .يوسف الزلزلة

إلصالح العطل الفني ذاته ()fuei leak
بالطائرة ذات��ه��ا؟ وف��ي ح��ال استدعائه
كم استغرق اصالح هذا العطل الفني؟
ه��ل دف��ع��ت ش��رك��ة االي��رب��اص تعويضا
مناسبا إزاء توقف الطائرة؟ وفي حال
ت��م ت��ع��وي��ض ال��ش��رك��ة ف��أرج��و ت��زوي��دن��ا

باملستندات الدالة على ذلك خصوصا
اذا ما علمنا ان توقف الطائرة ملدة يوم
واحد فقط يحرم الشركة من دخل يقدر
ب��م��ائ��ت�ين وخ��م��س�ين ال����ف دوالر أي أن
الشركة تعرضت لخسارة دخل متوقع
يقدر بأكثر من خمسة ماليني دوالر؟
 هل تمت عملية اختيار مكوناتوم�������واد وأج����ه����زة ال���ت���أث���ي���ث ال���داخ���ل���ي
ل����ل����ط����ائ����رات امل����س����ت����أج����رة ( )bfeم��ن
م����ق����اع����د واج������ه������زة ت����رف����ي����ه وك����راس����ي
وس����ج����اد وغ���ي���ره���ا م����ن امل��س��ت��ل��زم��ات
ال����خ����اص����ة ب����ال����ط����ائ����رات امل���س���ت���أج���رة
ب��م��واف��ق��ة رس��م��ي��ة م���ع ت��ل��ق��ي ع���روض
اس��ع��ار وف��ض مظاريف حسب النظم
واللوائح املعمول بها؟ وفي حال تلقي
عروض اسعار وفض مظاريف يرجى
تزويدنا بجميع البيانات واملراسالت
التي تمت بهذا الخصوص؟ موضحا
بها عروض اسعار الشركات واسباب
تفضيل عرض عن آخر.

الجيران :الليبراليون في صمت القبور
تجاه انتهاك أوروبا لحقوق اإلنسان

د .عبد الرحمن الجيران

ق������ال ال����ن����ائ����ب د .ع���ب���د ال���رح���م���ن
ال�����ج�����ي�����ران :أص����ب����ح االره����������اب اداة
دول��ي��ة لتقاطع امل��ص��ال��ح وتصفية
ال����ح����س����اب����ات وت���س���ج���ي���ل ال���ن���ق���اط
ف����ى م���رم���ى ال���خ���ص���وم وت���داع���ي���ات���ه
وم��ن��ه��ا ت��ص��اع��د اع������داد ال�لاج��ئ�ين
التي تجاوزت حاجز الـ ٦٠مليونا.
وج��ل��ه��ا ف���ي ب��ل�اد املسلمني حسب
تصريح بان كي مون.

وأض��������اف :وب���ع���د ت���ص���اع���د ح���دة
اليمني املتطرف في أوروبا وتقدمه
ب��االن��ت��خ��اب��ات ورج���وع فرنسا الى
ع���ص���ور ال��ح��ك��م ال��ك��ن��س��ي وال��ح��ك��م
ال����ش����م����ول����ي وم�������ا ت�����م ات������خ������اذه م��ن
اج�������راءات ب��ع��د ال����ح����وادث االخ��ي��رة
وتطبيق االحكام العرفية وانتهاك
لحقوق اإلنسان نجد صمت القبور
لدى الليبراليني والعلمانيني تجاه

قبلتهم االميركية واالوروبية!
ومن جهة أخرى ناشد الجيران
وزي����ري ال��ت��رب��ي��ة والتعليم العالي
وال��ص��ح��ة بتوفير م��ص��ل أنفلونزا
ال��خ��ن��ازي��ر ب���أس���رع وق���ت واح���ت���واء
املشكلة والسيطرة عليها وتجهيز
امل��س��ت��ش��ف��ي��ات ل��ل��ع��م��ل ع���ل���ى م����دار
الساعة الستقبال أي حالة اشتباه.

الجالل للجراح :احتساب مدة الدراسة العسكرية
لضباط الجيش في مكافأة نهاية الخدمة
ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب ط�لال ال��ج�لال نائب
رئ��ي��س ال�����وزراء وزي���ر ال���دف���اع الشيخ
خ���ال���د ال����ج����راح ب����اص����دار ق�����رار ينص
على احتساب مدة الدراسة العسكرية
ف���ي م��ك��اف��أة ن��ه��اي��ة ال��خ��دم��ة لضباط
الجيش املتقاعدين أس��وة بنظرائهم
في الشرطة والحرس الوطني مشددا
على ان الوزير الجراح لن يبخل على
ابنائه ف��ي املؤسسة العسكرية بهذا
التكريم املستحق .وق���ال ال��ج�لال في
ت���ص���ري���ح ص���ح���اف���ي :ي���ج���ب إن���ص���اف
شريحة الضباط املتقاعدين ب��وزارة
ال������دف������اع واح�����ت�����س�����اب م�����دة ال�����دراس�����ة
العسكرية خدمة فعلية عند احتساب
مكافأة نهاية الخدمة أسوة بزمالئهم

ض���ب���اط وزارة ال��داخ��ل��ي��ة و ال��ح��رس
الوطني و اإلدارة العامة لإلطفاء.
وأش�������ار ال����ج��ل�ال ال�����ى ان م��ك��اف��أة
نهاية ال��خ��دم��ة وف��ق ال��وض��ع الحالي
تصرف بواقع  6أشهر فقط للضباط
امل����ت����ق����اع����دي����ن ب�����ال�����دف�����اع ب���ي���ن���م���ا ف��ي
امل���ؤس���س���ات ال��ع��س��ك��ري��ة اﻷخ�������رى ت��م
ضم مدة الدراسة العسكرية لتصبح
مكافأة نهاية الخدمة  24شهرا حسب
قرار مجلس الوزراء .495
واوض����ح ال��ج�لال أن م���دة ال��دراس��ة
بالكلية العسكرية تعتبر باالساس
خ����دم����ة ف��ع��ل��ي��ة وف����ق����ا ل����ل����م����ادة  4ف��ي
امل��رس��وم بقانون رق��م  69لسنة 1980
وال���ت���ي ت��ن��ص ف���ي ال��ب��ن��د ج( :ت��ع��ت��ب��ر

م����دة ال����دراس����ة ال���ت���ي ت��ق��ض��ي ب��ن��ج��اح
ف���ي ال��ك��ل��ي��ات و امل���ع���اه���د و امل�����دارس
العسكرية خدمة فعلية) و قد أقرتها
أح��ك��ام املحاكم ومنها حكم التمييز
ورأي هيئة الفتوى والتشريع.
وتمنى ال��ج�لال على وزي���ر ال��دف��اع
ان ي���ص���در ه����ذا ال���ق���رار ب���اس���رع وق��ت
ان��ص��اف��ا ألب��ن��اء ه���ذه ال��ش��ري��ح��ة التي
ق���دم���ت ال��ك��ث��ي��ر ل��ل��ك��وي��ت خ��ل�ال ف��ت��رة
خدمتها مثمنا ال��دور ال��ذي يقوم به
ال��ش��ي��خ خ��ال��د ال��ج��راح ف��دائ��م��ا سباق
ف���ي اق�����رار ك��اف��ة االم�����ور ال��ت��ي تساهم
في تطوير اداء املؤسسة العسكرية
وت��وف��ي��ر ال��ح��ي��اة ال��ك��ري��م��ة للعاملني
فيها.

طالل الجالل

 م���ا امل��ي��زان��ي��ة ال��ت��ق��دي��ري��ة ال��ت��ي تماعتمادها لتجهيز الطائرات بأنظمتها
املختلفة؟ وما املبالغ التي تم صرفها؟
وه����ل ت���م ال���ص���رف م���ن خ��ل�ال امل��ي��زان��ي��ة
امل���رص���ودة ل���ذل���ك؟ أم ت���م ص���رف مبالغ
اض���اف���ي���ة؟ وف�����ي ح�����ال ال����ص����رف م��ب��ال��غ
اضافية كيف تم اعتمادها؟ وكم بلغت
املصاريف االضافية؟ وارج��و تزويدي
بنسخ من االوراق التي تثبت االجابات
عن هذا السؤال؟
 م��ن امل��ع��ل��وم ان «ال��ك��وي��ت��ي��ة» تقومبمشروع دراسة االحتياجات من املواد
وق��ط��ع الغيار وامل��ع��دات وال��دع��م الفني
ل���ل���ط���ائ���رات ال���ج���دي���دة امل���س���ت���أج���رة م��ن
ن��وع  a330و  a320هل قامت الكويتية
ب��إج��راء ال��دراس��ات ال�لازم��ة ل��ذل��ك؟ وهل
ت���م ات���ب���اع االج���������راءات ح��س��ب ال��ل��وائ��ح
وال��ن��ظ��م ع��ن��د امل��ف��اض��ل��ة ب�ي�ن ال��ش��رك��ات
م���ن خ��ل�ال األظ�����رف امل��غ��ل��ق��ة؟ وم����ا ع��دد
ال��ش��رك��ات امل��ش��ارك��ة؟ وم��ا األس��س التي

تم اختيارها من بني الشركات االخرى؟
وإن ك���ان ت��م اخ��ت��ي��ار ش��رك��ة معينة ما
امل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي ات��ب��ع��ت��ه��ا ال��ك��وي��ت��ي��ة في
ذل������ك؟ ومل�������اذا ت����م اس���ت���ب���ع���اد ال���ش���رك���ات
االخ����رى؟ م��ع ذك���ر اس��ب��اب االس��ب��ت��ع��اد؟
وفي حال ان وجدت دراسات ومقارنات
ل��ه��ذا امل��ش��روع ب�ين ال��ش��رك��ات املختلفة
يرجى تزويدنا بنسخ بها؟
 ه��ل ك���ان ه��ن��اك ت��أخ��ي��ر ف��ي توفيرقطع الغيار واملعدات؟ وفي حال وجود
ال��ت��أخ��ي��ر ارج���و اف��ادت��ي ب��أس��ب��اب ذل��ك؟
وهل نتج عن تأخير توفير قطع الغيار
وامل���ع���دات ت��وق��ف ل��ل��ط��ائ��رات؟ ف���ي ح��ال
نتج عنها توقف للطائرات كم عدد هذه
التوقفات وكم كانت تكاليفها الفعلية
واالض�����اف�����ي�����ة؟ وم������ا االج�������������راءات ال���ت���ي
اتخذتها الكويتية حيال هذا التأخير؟
أرج�������و ت�����زوي�����دي ب��ج��م��ي��ع امل���س���ت���ن���دات
الرسمية التي تثبت اجابات السؤال.

الحويلة :شارع البيئة بال إنارة
وال كهرباء منذ  17عاما
وجه النائب د .محمد الحويلة
س��ؤاال إل��ى وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال�����وزراء وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء
وامل����اء بالتكليف الشيخ محمد
العبدالله.
وجاء في نص السؤال :يعاني
أه����ال����ي م��ن��ط��ق��ة ال����ع����دان خ��اص��ة
س��ك��ان ق��ط��ع��ة  3م��ق��اب��ل م��ش��روع
تأهيل القرين حيث يوجد شارع
ال��ب��ي��ئ��ة وه�����و ش������ارع م��ه��م��ل ب�لا
إن����ارة وال ك��ه��رب��اء م��ن��ذ  17عاما
منذ عام  98حيث كثرت الحوادث
في ه��ذا ال��ش��ارع من س��وء حالته
واهماله فالشارع في حالة يرثى
ل��ه��ا وي��ح��ت��اج للصيانة لتفادي
الحوادث املرورية وحفاظا على
ارواح السكان وممتلكاتهم.
وأض�������اف :ل����ذا ي���رج���ى اف���ادت���ي
وتزويدي باآلتي:
 مل��اذا لم تقم وزارة الكهرباءوامل����������اء ب���ع���م���ل ص����ي����ان����ة ل����ش����ارع
ال��ب��ي��ئ��ة امل���ق���اب���ل مل���ش���روع ت��أه��ي��ل
ال��ق��ري��ن وذل����ك م��ن��ذ أك��ث��ر م���ن 17
عاما منذ عام 98؟
 ه��������ل ت�������وج�������د أي أس�����ب�����ابخ����ارج����ي����ة الن����ق����ط����اع ال���ك���ه���رب���اء
واإلن���������ارة ع����ن ه�����ذا ال�����ش�����ارع .اذا
ك��ان ال��ج��واب ب��اإلي��ج��اب فيرجى
ذك���ر ه���ذه االس��ب��اب وم���ا اتخذته
ال������������وزارة ل���ح���ل ه������ذه االس�����ب�����اب.
واذا ك��ان الجواب بالنفي يرجى
توضيح أسباب عدم صيانة هذا
الشارع طوال هذه الفترة.
 -هل لدى الوزارة علم بمشكلة

د .محمد الحويلة

هذا الشارع وما االج��راءات التي
اتخذتها لصيانة االنارة فية وكم
تستغرق ف��ت��رة إص�ل�اح األع��ط��ال
املتكررة في ان��ارة ال��ش��وارع لدى
وزارتكم املوقرة؟
 ه�����ل ل�������دى وزارت�������ك�������م ن���ظ���امإخطار تلقائي عن األعطال التي
تتعرض لها إنارة الشوارع وهل
ل������دى وزارت������ك������م ح����ل����ول م��ب��ت��ك��رة
ملعالجة األع��ط��ال امل��ت��ك��ررة التي
تحدث إلنارة الشوارع؟
 م����ا رؤي������ة وزارة ال��ك��ه��رب��اءوامل��������اء وخ���ط���ط���ه���ا ن���ح���و ات���خ���اذ
االج������������������راءات ل����ت��ل�اف����ي ان����ق����ط����اع
ال��ك��ه��رب��اء ف��ي ال���ش���وارع وخ��اص��ة
ال�������ش�������وارع ال����رئ����ي����س����ي����ة؟ ي���رج���ى
موافاتنا بكافة املستندات ذات
الصلة.
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يمكن بيعها لمن يرغب من المواطنين غير مستحقي الرعاية السكنية

العوضي يقترح توزيع تصاميم
متكاملة للبناء مقابل ثمن رمزي
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ق� ��ال ف �ي��ه :ت �ق��وم
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ت�ن�ف�ي��ذا ألح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 47
ل �س �ن��ة  1995ف� ��ي ش � ��أن ال ��رع ��اي ��ة
السكنية وال�ق��ان��ون رق��م  27لسنة
 1995ف� ��ي ش� � ��أن اس � �ه� ��ام ن �ش��اط
القطاع الخاص في تعمير األرض
الفضاء اململوكة للدولة ألغراض
الرعاية السكنية.
وأض� � � � � � � ��اف ال� � � �ع � � ��وض � � ��ي :ج � ��اء
ه� ��ذا االل � �ت� ��زام س �ع �ي��ا ال� ��ى ت��وف�ي��ر
الرعاية السكنية واملسكن الالئم
ل�ل�أس ��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ومل � ��ا ك � ��ان م��ن
ض� �م ��ن ال � �ب ��دائ ��ل ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ت��ي
ت �ت ��ول ��ى امل ��ؤس� �س ��ة ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا
مل� �س� �ت� �ح� �ق ��ي ال� � �ق� � �س � ��ائ � ��م وال� � �ت � ��ي
ي �ت��ول��ى ك ��ل م �خ �ص��ص ل ��ه اع �م��ال
بنائها تصميما واج��راء الص��دار
ال� �ت ��راخ� �ي ��ص وه � � ��ذه االج� � � � ��راءات
تكبده الكثير من الوقت والنفقات

البراك للعيسى:
ما عدد معلمي
الحاسوب؟

محمد البراك

وج � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب م �ح �م��د
ال� � �ب � ��راك س � � ��ؤاال إل � ��ى وزي� ��ر
ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وزي� � � � ��ر ال� �ع ��ال ��ي
ال��دك�ت��ور ب��در العيسى ق��ال
فيه :أرجو إف ��ادت ��ي ب �ع��دد
م �ع �ل �م��ي م� � ��ادة ال �ح��اس��وب
م� � � ��ن ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن وغ � �ي� ��ر
الكويتيني؟ وما مؤهالتهم
ال� ��دراس � �ي� ��ة م� ��ع ب �ي��ان��ات �ه��م
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ى امل�ـ�ـ�ـ�ن��اط�ـ�ـ�ـ��ق
التعليمية الست؟

ال�ت��ي ت�ت�ج��اوز ع�ش��رة االف دي�ن��ار
ب �خ�ل�اف م�ب�ل��غ االي� �ج ��ار ال�ش�ه��ري
اذا ك ��ان م�س�ت��أج��را وال� ��ذي ال يقل
ع� ��ن  500دي � �ن� ��ار م� ��ع امل � � ��دة ال �ت��ي
يستغرقها ال�ت�ص�م�ي��م ث��م اص ��دار
التراخيص والتي ال تقل عن ستة
اشهر اذا لم تتجاوز ذلك.
وت ��اب ��ع :ع� �م�ل�ا ع �ل��ى أن ت�ح�ق��ق
امل ��ؤس� �س ��ة م� ��زي� ��دا م� ��ن ال �خ��دم��ات
ل �ل �م��واط �ن�ين م �س �ت �ح �ق��ي ال��رع��اي��ة
السكنية ال�ق�ي��ام على اع ��داد عدة
تصاميم مختلفة توافق صحيح
ال �ح��اج��ات ال �ت��ي ت �ن �ش��ده��ا االس ��ر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وت� �ت� �م� �ي ��ز ب ��ال� �ح ��داث ��ة
وال �ت �ط��وي��ر وي ��أخ ��ذ ف ��ي اع ��داده ��ا
االف��ادة من تجارب ال��دول االخرى
ف � ��ي م � �ج� ��ال ال �ت �ص �م �ي��م وال� �ب� �ن ��اء
ملواكبة االن�ط�لاق��ة املتضخمة في
ال �ت��وزي��ع م��ن امل��ؤس �س��ة وب��ال�ن�ظ��ر
ال � ��ى م� ��ا ي� �ت ��واف ��ر ل � ��دى امل��ؤس �س��ة
م��ن ال�خ�ب��رات الفنية والهندسية

كامل العوضي

واالدراية كل ما يمكنها من تقديم
ه ��ذه ال�ت�ص��ام�ي��م امل�خ�ت�ل�ف��ة كاملة
امل ��واص� �ف ��ات ال �ف �ن �ي��ة ب �م��ا ي��واف��ق
الضوابط امل�ح��ددة من قبل بلدية
الكويت.
ون � � ��ص االق� � � �ت � � ��راح ع � �ل ��ى ق� �ي ��ام

املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ب ��إع ��داد ع� ��دة ت �ص��ام �ي��م م�ت�ك��ام�ل��ة
ل �ل �ب �ن��اء ف ��ي ال �ق �س��ائ��م امل�خ�ص�ص��ة
ملستحقي الرعاية السكنية توزع
مل��ن ي��رغ��ب م��ن املستحقني مقابل
ثمن رمزي ويشترط ان تكون هذه
التصاميم مع اختالفها مستكملة
ش��رائ��ط ال �ت��راخ �ي��ص ب��ال�ب�ن��اء من
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت م��ع ت �ع��اون �ه��ا في
اع��داد ذل��ك م��ع املكاتب الهندسية
واالستشارية بالكويت من خالل
اع �ل�ان ت��أه�ي��ل ل�ه��ا ب��امل��ؤس�س��ة ما
يغني املستحق ع��ن انقضاء مدة
طويلة للحصول على تراخيص
املوافقة بالبناء.
كما يمكن بيعها ملن يرغب من
املواطنني غير مستحقي الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة وذل� � ��ك وف� �ق ��ا ل �ل �ش��روط
التي تحددها املؤسسة بناء على
موافقة مجلس األمة.

لحين دعوة وزيري الخارجية و العدل

الخارجية :تأجيل البت في االتفاقية
الخليجية لمكافحة اإلرهاب
ن� � ��اق � � �ش� � ��ت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع � ��ددا من
م �ش��اري��ع ال �ق��وان�ي�ن امل ��درج ��ة على
جدول أعمالها.
وق � � ��ال م � �ق� ��رر ال � �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د
ط �ن��ا ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين
ان ال�ل�ج�ن��ة ارت � ��أت ت��أج �ي��ل ات �خ��اذ
ق��راره��ا ف��ي م�ش��روع ق��ان��ون بشأن
ات �ف��اق �ي��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي ملكافحة اإلره��اب لحني
دعوة النائب األول لرئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ووزي ��ر
ال�ع��دل ووزي ��ر األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلسالمية أو من ينوب عنهما.
وأض��اف أن واللجنة الوزيرين
ص�ب��اح ال�خ��ال��د وي�ع�ق��وب الصانع
س �ي �ن��اق �ش��ون م� �ش ��روع ��ا ب �ق��ان��ون
بشأن االتفاقية العربية ملكافحة
اإلرهاب.
وقال إن اللجنة ناقشت مشروع
قانون بشأن املوافقة على اتفاقية
ال � �ت � �ع� ��اون ال �ت �ق �ن ��ي ب�ي��ن ح �ك��وم��ة
البرازيل وحكومة الكويت مشيرا
إل��ى أن اللجنة ووزي ��ر الخارجية
س � �ي � �ن� ��اق � �ش� ��ان أس � � �ب � � ��اب ت �ع �ل �ي��ق

محمد طنا

ه� ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة .وذك � ��ر أن ع�ل��ى
ج � ��دول األع� �م ��ال ات �ف��اق �ي��ة م��وق�ع��ة
ب�ي�ن ح�ك��وم�ت��ي ال �ك��وي��ت وس��وري��ا
وسيتم مناقشتها ف��ي االجتماع
امل�ق�ب��ل الس�ي�م��ا أن�ه��ا معلقة لعدم
وج� ��ود ح �ك��وم��ة ش��رع �ي��ة ت�ت�ع��ام��ل
معها دولة الكويت .
واف � ��اد ان ال�ل�ج�ن��ة واف �ق��ت على
اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ال� �ن ��ائ ��ب م� �ب ��ارك
ال �خ��ري �ن��ج ب ��إط�ل�اق اس ��م امل��رح��وم
وزي� � � � ��ر ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة ال � �س � �ع� ��ودي

السابق سعود الفيصل على أحد
امل ��راف ��ق ب��ال �ك��وي��ت م��وض �ح��ا ب��أن
الخارجية مهتمة بهذا املوضوع
وه � ��ي ب� �ص ��دد ت �س �م �ي��ة ط ��ري ��ق أو
مبنى ب��اس��م ال��راح��ل الكبير نظرا
ل��دوره في مساعدة الكويت أثناء
االح �ت�لال ال�غ��اش��م ووق��وف��ه ال��دائ��م
مع الدول الخليجية والعربية في
املحافل الدولية.
وشدد طنا على أهمية تضافر
ال� �ج� �ه ��ود ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ي م �ك��اف �ح��ة
اإلره � � � � � ��اب امل� �ت� �ف� �ش ��ي الف � �ت � ��ا ب� ��أن
االجتماع املقبل للجنة سيناقش
م ��وض ��وع اإلره � � ��اب ال � ��ذي ي �س��يء
ل�ج�م�ي��ع دول ال �ع��ال��م خ��اص��ة بعد
ت �ف �ج �ي��رات ب ��اري ��س ال �ت��ي أس ��اءت
لبلد الحرية والجمال.
وق��ال ان��ه يجب ان ت��زال داع��ش
م ��ن ج �م �ي��ع ال � ��دول ل �ق �ط��ع داب��ره��ا
هذه املجموعة اإلرهابية الخطيرة
على دول الخليج والعالم والتي
تسيء إلى تعاليم ديننا الحنيف.

الحمدان يستفسر عن زيارة
جنود أمريكان لمدرسة ثانوية
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
س ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم العالي ج��اء فيه :نظمت
وزارة التربية والتعليم زي��ارات
خ � ��اص � ��ة ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة وع� �س� �ك ��ري ��ة
للجنود األمريكان الذين شاركوا
ف ��ي ح � ��رب ت �ح��ري��ر ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
م��درس��ة ثانوية للبنات ف��ي يوم
االثنني .2015/11/2
وأض ��اف :ل ��ذا ي��رج��ى ت��زوي��دي
وإفادتي باآلتي:
 م ��ا س �ب��ب اخ� �ت� �ي ��ار م��درس��ةث��ان��وي��ة ب�ن��ات إلق��ام��ة مثل هذه
االحتفالية؟
 من الشريحة التي تستهدفهاال � � ��وزارة م ��ن خ �ل�ال ت�ن�ظ�ي��م مثل
هذه االحتفالية؟
 -ما طبيعة االحتفالية؟ أرجو

حمود الحمدان

تزويدي بتقرير مفصل يتضمن
املنظمني وال�ح�ض��ور وفعاليات
ال� �ح� �ف ��ل وب ��رن ��ام� �ج ��ه وت �ص��وي��ر
فيديو للحفل كامال.

الظفيري يسأل عن الهيكل
التنظيمي للمدارس؟
وجه النائب د .منصور الظفيري
س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وزي� ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى جاء
ف �ي��ه :ت �ط��وي��ر الجودة التعليمية
ي �ت �ط �ل��ب رف � ��ع م �س �ت��وى األداء ف��ي
ج�م�ي��ع ال �ج��وان��ب س� ��واء ال�ف�ن�ي��ة أو
االداري��ة منها ورفع كفاءة الهيئات
التدريسية وت � �ط ��وي ��ر م �س �ت��وى
ال�خ��دم��ة امل�ق��دم��ة للطلبة وذل ��ك من
خ�لال إستراتيجية شاملة محددة
األه ��داف وال�ب��رام��ج غايتها تطوير
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ف��ال �ن��واح��ي
االدارية احتلت مساحة واسعة في
أدبيات التربية ملا لها من دور فاعل
في إنجاح العملية التربوية برمتها
من خ�لال ما تهدف إليه من توفير
ال� � �ظ � ��روف واإلم � �ك� ��ان � �ي� ��ات امل �ت��اح��ة
مل�س��اع��دة الهيئات التدريسية في
امل ��ؤس� �س ��ات وامل � ��راف � ��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
على القيام بواجباتهم على خير
وج ��ه ل�ت�ح�ق�ي��ق األه � ��داف ال�ت��رب��وي��ة
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة امل � �ن � �ش ��ودة ف��ال �ن �ظ��م
االدارية في املرافق التعليمية ليست
غ��اي��ة ف ��ي ح ��د ذات� �ه ��ا ب ��ل أص�ب�ح��ت
وس �ي �ل��ة إل ��ى غ��اي��ة ه��دف �ه��ا تحقيق
ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت ��رب ��وي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
تحقيقا عمليا صحيحا .وأضاف :
عليه يرجى إفادتي عن التالي :
 ه� ��ل ي ��وج ��د ه �ي �ك��ل ت�ن�ظ�ي�م��يللمدارس بمختلف مراحلها معتمد
من ديوان الخدمة املدنية؟ ان كانت
اإلج � ��اب � ��ة ب �ن �ع ��م ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
ب�ن�س�خ��ة م ��ن ال �ه�ي �ك��ل امل�ع �ت �م��د وان
كانت اإلجابة بال فيرجى تزويدي
بما يلي:
منذ متى وامل ��دارس تعمل دونهيكل تنظيمي معتمد؟
-كم يبلغ عدد شاغلي الوظائف

د .منصور الظفيري

اإلشرافية ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل ��دارس
رئ �ي ��س ق �س��م م��دي ��ر م �س��اع��د م��دي��ر
موجه؟
 ه� � ��ل ه� � �ن � ��اك ص � �ف� ��ة ق ��ان ��ون� �ي ��ةل �ل �م �س �م �ي��ات ال� �ح ��ال� �ي ��ة ب� ��امل� ��دارس
ي � � ��رج � � ��ى ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب� �م� �س ��وغ� �ه ��ا
القانوني؟وكيفية احتساب الكادر
ل� �ه ��ذه ال ��وظ ��ائ ��ف اإلش ��راف � �ي ��ة دون
اعتماد مسمياتها من الديوان؟
متى بدأ العمل بتجربة مدارساملستقبل؟ وك��م يبلغ ع��دد امل��دارس
ال �ت ��ي ط �ب �ق��ت ب �ه��ا ه� ��ذه ال �ت �ج��رب��ة؟
وم��اه��ي امل ��راح ��ل ال �ت��ي ط�ب�ق��ت بها
وعدد الطلبة الذين تخرجوا منها؟
وال��ى أي��ن تم نقلهم بعد تخرجهم؟
وم� ��ا ه ��ي ال �ن �ت��ائ��ج ال �ع �م �ل �ي��ة ل �ه��ذه
ال �ت �ج��رب��ة؟ ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ك��اف��ة
القرارات الدالة على ذلك.
ك� � � � ��م ي � �ب � �ل� ��غ ع� � � � ��دد ال � ��وظ � ��ائ � ��فاإلش� ��راف � �ي� ��ة ال � �ش� ��اغ� ��رة ف� ��ي وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي ال �ج��ان �ب�ين ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
واالداري وبيان امل��دة التي ظل بها
املنصب شاغرا وأسباب ذلك؟
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قراءة في جلستي المجلس في  17و  18من الشهر الجاري

تعديل «حقوق المعاقين» أول قانون
في دور االنعقاد الرابع
مخاوف نيابية
من قيام
الحكومة ببيع
الشركات التابعة
لها وأراضيها
وعقاراتها

إعداد سامح محمد
حفلت جلستا الثالثاء واألربعاء الموافقتان  17و18
الماضيين بالعديد من القرارات والبنود الهامة سواء
قوانين أم رسائل واردة واسئلة وطلبات مناقشة وقد
أقر المجلس في الجلسة أول قانون في دور االنعقاد
الرابع وهو خاص بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
من خالل تعديل قانون رقم  8لسنة  2010وقد
أحاله المجلس على الحكومة كما اقر المداولة األولى
لقانون األحداث الذي تضمن تخفيض سن الحدث من 18
إلى  16عاما .وإلى التفاصيل.

العمير :إزالة 29
قسيمة زراعية
بسبب خط السكة
الحديد

مشاورات على منصة املقرر بشأن قانون املعاقني

التصديق على المضابط
ل � ��م ي �ن �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س��ة
 17ن��وف �م �ب��ر ب �ن��د ال �ت �ص��دي��ق ع�ل��ى
امل �ض��اب��ط إذ أن ��ه ت��م ت�ك�ل�ي��ف مكتب
املجلس ببحث ما ح��دث في جلسة
ال � �ث�ل��اث� ��اء  3ن ��وف� �م� �ب ��ر أث� � �ن � ��اء ب �ن��د
م �ن��اق �ش��ة ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري ح�ي��ث
ق��ال رئ�ي��س املجلس م ��رزوق الغانم
إن��ه س��وف يستمع املكتب من نائب
رئ �ي��س امل �ج �ل��س وي� �ش ��رح م ��ا ح��دث
خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة وإذا ك ��ان ه �ن��اك أي
إجراء يجب اتخاذه فسوف يتم ذلك.
توصيات الرياضة
واس� � �ت� � �ه � ��ل امل� � �ج� � �ل � ��س ج �ل �س �ت��ه
املنعقدة في يوم الثالثاء  17نوفمبر
ب�ب�ن��د ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
ال � �ن � �ي� ��اب � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي خ � ��رج � ��ت ع �ق��ب
ط �ل��ب امل �ن��اق �ش��ة امل�ت �ع �ل��ق ب��ال��وض��ع
الرياضي وإيقاف النشاط الكروي
في الكويت وقد وافق املجلس على
التوصيات موافقة عامة.
وأح � � � � ��ال امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ل �ج �ن��ة
ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ل��دراس �ت �ه��ا
توصية نيابية مقدمة من  10نواب
ب �ش ��أن ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة اس �ت �ش��اري��ة
مل�ع��اون��ة لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
البرملانية تسمى اللجنة الوطنية
ال ��ري ��اض� �ي ��ة االس� �ت� �ش ��اري ��ة إلن �ق ��اذ
ال��وض��ع ال��ري��اض��ي ال �ع��ام ف��ي دول��ة
الكويت ويكون ع��دد أعضاءها 30
عضوا من ذوي الخبرة واملختصني
واملشهود لهم في املجال الرياضي
إداري� � �ي � ��ن وأع� � �ض � ��اء م� �ج ��ال ��س ف��ي
األندية أو أي من هيئات الرياضة

ال�س��اب�ق�ين وال�ح��ال�ي�ين وم��ن بينهم
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ون وق � ��دام � ��ى ال�ل�اع �ب�ي�ن
وذل��ك لتقديم امل�ش��ورة وال��دراس��ات
وامل �ق �ت��رح��ات مل�ع��ال�ج��ة ك��اف��ة أوج��ه
االخ � �ت�ل��االت وامل� �ش ��اك ��ل ال �ت ��ي أدت
إل � ��ى ان� � �ح � ��دار ال� ��وض� ��ع ال ��ري ��اض ��ي
ال� �ع ��ام م �ح �ل �ي��ا وإق �ل �ي �م �ي��ا ودول� �ي ��ا
واق� �ت ��راح م��اه�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
وال �س �ي��اس��ات ووض� ��ع ال�ت��وص�ي��ات
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
ح��ال��ة ال �ت��ردي ال �ع��ام وم��ا آل��ت إليه
ال �ي��وم ول �ت �ك��ون م ��دة ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة
سنتني قابلة للتمديد ملدة مماثلة
ومل� ��رة واح � ��دة وع �ل��ى أن تخصص
امل �ك��اف��أة امل��ال �ي��ة امل�ن��اس�ب��ة ألع�ض��اء
اللجنة وفقا للوائح املعمول بها.
تأبين المخلد و صرخوه
أبن مجلس األمة عضو املجلس

ال� �ت ��أس� �ي� �س ��ي وال � �ن � ��ائ � ��ب ال� �س ��اب ��ق
ي��وس��ف امل �خ �ل��د وال �ن��ائ��ب ال�س��اب��ق
د .ن ��اص ��ر ص ��رخ ��وه وق� � ��ال رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم :
تلقى أه��ل الكويت ببالغ الحزن
واألس� ��ى ن�ب��أ وف ��اة ع�ض��و املجلس
ال�ت��أس�ي�س��ي ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ال�ع��م
ال � �ف� ��اض� ��ل ي� ��وس� ��ف خ� ��ال� ��د امل �خ �ل��د
أح� � ��د امل ��ؤس � �س �ي�ن األوائ � � � � ��ل ال ��ذي ��ن
س� ��اه � �م� ��وا ف � ��ي وض � � ��ع ال� ��دس � �ت� ��ور

ال �ك��وي �ت��ي وأرس� � ��وا دع��ائ��م ال�ح�ي��اة
النيابية وأح��د ال��ذي��ن حظوا م��رارا
ب�ث�ق��ة ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي لتمثيلهم
ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ة وال� ��راح� ��ل ال �ع��م
يوسف املخلد ومنذ بداية تمثيله
ل�ل�ش�ع��ب ف ��ي امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
ع � ��ام  1962ول� �ف� �ص ��ول ت �ش��ري �ع �ي��ة
ك �ث �ي��رة ب�ل�غ��ت خ�م�س��ة ف �ص��ول ك��ان
مثاال للسياسي املتسلح بالنضج
وال �ح �ك �م��ة وال� ��رزان� ��ة وب �ع��د ال�ن�ظ��ر

تكليف مكتب المجلس التنسيق مع اللجان
لتنظيم جدول األعمال لمناقشة تنفيذ القوانين
ت�ق��دم  5ن ��واب ب��اق �ت��راح أث�ن��اء
ال �ج �ل �س��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص جلستي
ي ��وم ��ي ال �خ �م �ي��س امل� ��واف � �ق �ي�ن 3
و 17دي�س�م�ب��ر  2015كجلسات
خ��اص��ة مل �ن��اق �ش��ة ال �ح �ك��وم��ة من
خ �ل��ال ال� � � � ��وزراء امل �خ �ت �ص�ي�ن ك��ل
ف��ي اخ�ت�ص��اص��ه ح ��ول ال�ق��وان�ين
امل �ب �ي �ن��ة ت��ال �ي��ا وم� ��ا ت ��م ان �ج ��ازه
بشأنها وتبادل الرأي
ق � ��ان � ��ون ال � �ع � �م� ��ال� ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة
وق��ان��ون إن�ش��اء ش��رك��ة مساهمة
م� �ق� �ف� �ل ��ة الس� � �ت� � �ق � ��دام وت �ش �غ �ي��ل
العمالة املنزلية.
قانون محكمة األسرة.
ق � ��ان � ��ون ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وق��ان��ون ف��ي ش��أن إس�ه��ام نشاط
ال � �ق � �ط ��اع ال � �خ � ��اص ف � ��ي ت �ع �م �ي��ر
األراضي الفضاء اململوكة للدولة

ألغراض الرعاية السكنية.
ق��ان��ون ق��رض م��واد البناء 30
ألف دينار .قانون توفير السكن
ملن باع بيته باإليجار.
 - 6ق��ان��ون ص �ن��دوق ملعالجة
أوض��اع املواطنني املتعثرين في
س � ��داد ال � �ق� ��روض االس �ت �ه�لاك �ي��ة
ت � � � �ج � � ��اه ال� � � �ب� � � �ن � � ��وك وش � � ��رك � � ��ات
االستثمار.
 - 7قانون حماية املستهلك.
 - 8ق � � � ��ان � � � ��ون ال � �ت� ��رخ � �ي� ��ص
ب � �ت� ��أس � �ي� ��س ش � ��رك � ��ة م �س ��اه �م ��ة
كويتية لالتجار باملواشي.
 - 9ق��ان��ون بتأسيس شركات
ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة م � �س� ��اه � �م� ��ة ت� �ت ��ول ��ى
ب �ن��اء وت �ن �ف �ي��ذ م �ح �ط��ات ال �ق��وى
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه في
الكويت.

 - 10ق � � � � � ��ان � � � � � ��ون إن � � � �ش� � � ��اء
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� ��وط � �ن� ��ي ل ��رع ��اي ��ة
وت�ن�م�ي��ة امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
واملتوسطة.
 - 11ق��ان��ون ب��إص��دار الخطة
السنوية لعام 2015/2014م
ول �ع��ام 2016/2015م وق��ان��ون
بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات
2020/2019 2016/2015م.
 - 12ق� ��ان� ��ون ش � ��أن ال� ��دي� ��وان
الوطني لحقوق اإلنسان.
 - 13ق ��ان ��ون ب ��إن� �ش ��اء ه�ي�ئ��ة
ت �ن �ظ �ي ��م االت� � � �ص � � ��االت وت �ق �ن �ي��ة
املعلومات.
 - 14ق ��ان ��ون رق ��م  115لسنة
2015م إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للطرق والنقل البري.
 - 15قانــون التأمني الصحي

على املواطنني املتقاعدين.
واق� � � � �ت � � � ��رح رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
األم��ة ب��أن يكلف مكتب املجلس
بالتنسيق مع اللجان املسؤولة
ع � ��ن ه � � ��ذه ال� � �ق � ��وان �ي��ن ل �ت �ن �ظ �ي��م
الجدول وإذا كان هناك أي نائب
ي ��ري ��د إض� ��اف� ��ة ق� ��وان�ي��ن م�ع�ي�ن��ة
يتقدم فيها حتى ننظمها بحيث
توزع على أيام الخميس تناقش
فيها بعض القوانني بعد تكليف
اللجان بمهلة محددة رفع تقرير
متابعة عن هذه القوانني ويكلف
مكتب املجلس ب��وض��ع ال�ج��دول
املناسب لتنفيذ هذا االقتراح.

ونموذجا للبرملاني املتحلي بقيم
ال� �ت� �ع ��اون وال � �ت� ��واص� ��ل ب ��اآلخ ��ري ��ن
أي � �ض � ��ا ت �ل �ق �ي �ن ��ا ب � ��األم � ��س ب �ب��ال��غ
ال� �ح ��زن واألس� � ��ى ن �ب��أ وف � ��اة ع�ض��و
م �ج �ل��س األم� � ��ة ال� �س ��اب ��ق ال ��دك �ت ��ور
ن��اص��ر ص��رخ��وه أح ��د السياسيني
وال �ب��رمل��ان �ي�ي�ن امل �خ �ض��رم�ين ال��ذي��ن
ساهموا بعطائهم الوافر وتفانيهم
ف��ي خ��دم��ة الكويت وأب�ن��اء الكويت
وال��راح��ل ال��دك�ت��ور ن��اص��ر صرخوه
ح� �ظ ��ى ب � �ش� ��رف ت �م �ث �ي��ل األم � � ��ة ف��ي
ثالثة فصول تشريعية كان خاللها
مثاال للسياسي الخلوق والحكيم
ونموذجا للبرملاني النشط املثابر.
كشف األوراق
والرسائل الواردة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ب� �ن ��د ك �ش��ف
األوراق وال � � ��رس � � ��ائ � � ��ل ال� � � � � � ��واردة
وامل � �ت � �ض � �م � ��ن  4رس � � ��ائ � � ��ل ج � � ��اءت
كالتالي:
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 رئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة وال� �ت ��ي ك��ان��ت محل
قبوله واعتباره.
واف��ق مجلس األم��ة على رسالة
م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا سحب
ت� �ق ��ري ��ري ال �ل �ج �ن��ة ال � �س� ��ادس ع�ش��ر
ب�ش��أن تنظيم ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة
وال � � �ت� � ��اس� � ��ع وال� � �ع� � �ش � ��ري � ��ن ب � �ش ��أن
امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة امل��درج�ين على
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مطالب بفصل اإلدارة عن المباحث الجنائية

قانون األحداث :تخفيض سن الحدث
في الجرائم إلى  16سنة
تتمة المنشور ص05
ج ��دول األع �م��ال مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة
مع إمهال اللجنة مدة شهر إلنجاز
تقريرها حول القانونني.
أرج��أ املجلس رس��ال��ة م��ن رئيس
ل� �ج� �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة األم� � � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة
ي��ؤك��د ف�ي�ه��ا ع �ل��ى ض � ��رورة م��راع��اة
مجموعة من التوصيات عند قيام
ال�ح�ك��وم��ة ببيع ال�ش��رك��ات التابعة
لها أو ال�ت��ي تساهم فيها بصورة
مباشرة أو غير مباشرة بناء على
طلب وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
لعدم حضور نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير املالية أنس الصالح
وطلب إرجاءها لحني حضوره.
وواف ��ق املجلس على رس��ال��ة من
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة يطلب
ف �ي �ه��ا إح ��ال ��ة ب �ع��ض االق� �ت ��راح ��ات
بالقوانني املرفقة إلى لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية إلبداء الرأي
ف��ي الصياغة القانونية وإعادتها
إل��ى اللجنة طبقا لنص امل��ادة 101
من الالئحة الداخلية.
وأب� ��دى ال �ن��واب د .ع�ب��د الحميد
دشتي وجمال العمر ود .عبد الله
ال�ط��ري�ج��ي خشيتهم م��ن ال�ت�ف��ري��ط
ف ��ي ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت �س��اه��م فيها
الحكومة وأمالكها وخاصة أمالكها
ال�ع�ق��اري��ة مطالبني ب��إي�ق��اف جميع
عمليات بيع ال�ش��رك��ات واألراض ��ي
اململوكة وأكدوا أن منهجية الهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار تمثل اخ�ت��راق��ا
لفلسفة صاحب السمو في خطابه
ال� �س ��ام ��ي ال� � ��ذي أل � �ق ��اه ووج� � ��ه ف�ي��ه
ال �ح �ك��وم��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى امل ��ال
ال �ع��ام م�ت�س��ائ�ل�ين ع��ن أس �ب��اب بيع
الحكومة لشركات رابحة وبأثمان
تقل كثيرا عن أصولها.
وت � � � � �ح� � � � ��دث ال � � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
الدويسان عن الرسالة ال��واردة من
حضرة صاحب السمو أمير البالد
التي يعبر فيها عن شكره وتقديره
لهدية رئ�ي��س مجلس األم��ة والتي
كانت محل قبوله واعتبــاره بقوله
 :نحن نتحني هذه الفرصة لتأكيد
م �ح �ب �ت �ن��ا ووف� ��ائ � �ن� ��ا وإخ�ل�اص� �ن ��ا
ووالئ �ن��ا ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ع �ل��ى ض� ��وء م ��ا ي �ل �ق �ي��ه م ��ن ك�ل�م��ات
سامية وتوصيات أبوية في شأن
الكويت.
وأك ��د أن ه��ذه ال�ب�ل��د أم��ان��ة نحن
ن�ح�م�ل�ه��ا ع �ل��ى أع �ن��اق �ن��ا وب��ال�ت��ال��ي
هذه التوصيات األبوية من شأنها
إذا م��ا ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا ب��دق��ة م��ن ل��دن

عاشور :الكويت
إحدى الدول التي
تخرج منها أموال
غير شرعية لدعم
اإلرهاب
المجلس يرفض
رفع الحصانة
النيابية عن الفضل
والمعيوف
وزير الداخلية خالل الجلسة

الحكومة وم��ن ل��دن املجلس فإنها
س� � � ��وف ت� �ح� �ق ��ق م� � ��ا ن� �ص� �ب ��و إل� �ي ��ه
وت �ح �ق��ق ال ��رخ ��اء ل�ل�ج�م�ي��ع واألم ��ن
واألمان للوطن واملواطنني.
وأض��اف ال��دوي�س��ان أن��ه م��ن أشد
املعجبني بسياسة حضرة صاحب
السمو أمير البالد في الداخل وفي
ال �خ��ارج ف��ي ال��داخ��ل أت��ذك��ر عندما
كنا نمر في تلك الظروف الدقيقة ما
بعد عام  2012وما تبعه من ركوب
م��وج��ة ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي وم�ق��ول�ت��ه
ال� �ش� �ه� �ي ��رة ض ��اع ��ت إن ل� ��م ت�ب�ع�ه��ا
إجراءات دقيقة وحاسمة في حفظ
كيان الكويت ف��ي ال��داخ��ل اختلفنا
او ات �ف �ق �ن��ا م ��ع ب �ع��ض اإلج� � � ��راءات
الحكومية تبقى الحكومة تنظر إلى

مصلحة الكويت وتطبيق وتنفيذ
توجيهات حضرة صاحب السمو
ه��ذا في الداخل أل��م يلحظ الجميع
أن األم��ن ف��ي الكويت مستتب؟ ألم
يلحظ الجميع أن الحكومة ج��ادة
ف ��ي م �ع��ام �ل��ة وم ��واج� �ه ��ة ك �ث �ي��ر م��ن
األزم � � ��ات ال �ت��ي ك �ن��ا ن �م��ر ب �ه��ا؟ أل��م
يشهد الجميع أن الحكومة باتت
مختلفة عن ذي قبل وأن هناك فعال
ات�ج��اه��ا مخالفا مل��ا ك��ان ق�ب��ل؟ نعم
قد يختلف معي البعض اآلخر هذا
م��ن ش��أن��ه ول �ك��ن أن ��ا أق ��ول ال�ك��وي��ت
في عام  2012غير الكويت في عام
 2015الكويت اآلن أكثر أمانا وكثير
م��ن ال �ن��اس ال��ذي��ن ك��ان��وا يتصلون
بنا ويقولون ماذا يحدث بالكويت؟

وبعضهم يده على قلبه وال يشعر
ب ��األم ��ان ب ��ات اآلن ي�ش�ع��ر ب��األم��ان
ول ��م ي �ك��ن ي�ت�ح�ق��ق ذل ��ك إال بفضل
ال �ل��ه س �ب �ح��ان��ه وت �ع��ال��ى وب�ح�ك�م��ة
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ف��ي ال�س�ي��اس��ة ال��داخ �ل �ي��ة إذا ك��ان��ت
ثقتنا ف��ي ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ف ��ي ال �س �ي��اس��ة ال��داخ �ل �ي��ة ق ��د أدت
إل��ى م��ا آل ال��وض��ع إليه ف��ي الداخل
أيضا في الخارج فحضرة صاحب
ال �س �م ��و ح �ك �ي��م ال � �ع� ��رب ب� ��ل ح�ك�ي��م
الشرق األوس��ط بأكمله ال��ذي جنب
الكويت ويالت كثيرة جنب الكويت
أن تكون في محور ضد محور آخر
جنب الكويت البؤر املتوترة.
وش��دد على ض��رورة االنصياع

إمهال التعليمية إلى نهاية الدور
الحالي لالنتهاء من «المبتعثين»
ت � �ق� ��دم  10ن� � � ��واب ب ��اق� �ت ��راح
أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة ب �ط �ل��ب إم �ه��ال
ال�ل�ج�ن��ة التعليمية إل��ى نهاية
دور االن �ع �ق��اد ال �ح��ال��ي ال��راب��ع
لالنتهاء من التحقيق بتكليف
اللجنة بالتحقيق ف��ي ملفات
االبتعاث والتعيني ف��ي ك��ل من
جامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
اب �ت��داء م��ن ع ��ام 2010م وحتى
ع � ��ام 2015م وع� �ل ��ى أن ت �ق��دم
تقريرها في بداية دور االنعقاد

القادم من املجلس ف��إن اللجنة
وب��وص �ف �ه��ا ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق قد
ب � ��اش � ��رت م �ه �م �ت �ه��ا ف �ي �م��ا ب�ين
أدوار االن �ع �ق��اد .وع �ق��دت بهذا
ال �ش��أن ع��دة اج�ت�م��اع��ات التقت
خاللها بالسيد وزي��ر التربية
والتعليم العالي ومدير جامعة
الكويت باإلنابة ومدير الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ط �ب �ي��ق
وال�ت��دري��ب ورؤس ��اء القطاعات
ذات ال� �ص� �ل ��ة ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب �ل��ت
ع � � � ��ددا م � ��ن ال� � �ش� � �ك � ��اوى ب �ش ��أن

ال �ت �ع �ي�ين واالب� �ت� �ع ��اث وال �ت �ق��ت
بعدد م��ن مقدميها وم��ن حيث
إن اللجنة لم تنته من مهمتها
بعد واستنادا إلى املادة  55من
ال�لائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل ��ذا تطلب
ال �ل �ج �ن��ة م ��ن امل �ج �ل��س م�ن�ح�ه��ا
أج�لا جديدا يمتد حتى نهاية
دور االنعقاد الحالي ليتسنى
لها استكمال التحقيق تمهيدا
إلعداد تقريرها.

إل��ى حكمة حضرة صاحب السمو
ون �ت��رك ش��أن ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة
ل �س �م��وه ك��ي ي�ه�ن��دس�ه��ا ك �م��ا ي�ش��اء
وفقا ملصلحة الكويت لذلك أتمنى
أن ي� �ف� �ه ��م ال� �ج� �م� �ي ��ع أن م � ��ن ش ��أن
التدخل ف��ي السياسات الخارجية
وتوجيه بعض السهام على بعض
ال��دول وما يحدث في املنطقة إنما
يؤدي ذلك إلى الضرر في الكويت.
بند األسئلة
نظر املجلس في  3أسئلة للنواب
د .خليل عبد الله ود .عودة الرويعي
ود .عبد الحميد دشتي إلى وزيري
التعليم وال�ن�ف��ط وش ��ؤون مجلس
األمة وجاءت األسئلة كالتالي :
ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب� � ��ل ل ��وزي ��ر
التربية وزير التعليم العالي بشأن
ت�ك�ل�ف��ة ال �ط��ال��ب م��ن م��رح�ل��ة ري��اض
األطفال إلى املرحلة الثانوية وأكد
أب��ل على أهمية بناء االنسان بناء
البشر تنمية اإلنسان فالتعليم أهم
م �ج��ال م��ن م �ج��االت ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ر
م ��وض� �ح ��ا أن ه� �ن ��اك خ� �ل�ل�ا ك �ب �ي��را
ف ��ي م �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ع �ل �ي��م و ي�ح�ت��اج
إل� ��ى ن �ظ ��رة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ش��دي��دة
وواضحة.
وع � �ق� ��ب وزي � � � ��ر ال � �ت ��رب � �ي ��ة وزي � ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي د.ب� � ��در ال�ع�ي�س��ى
قائال إن تكلفة التعليم في الحقيقة
التأمني دائما مكلف في كل ال��دول
وف� � ��ي ك� ��ل األوق� � � � ��ات ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��امل�ق��ارن��ة م��ا ب�ين التعليم الخاص
وم��ا بني التعليم الحكومي فهناك
ع��دة ج��وان��ب لحساب ه��ذه التكلفة
فيما يتعلق ب�ك��ادر املعلمني فيما

يتعلق م�س��اح��ة األرض امل��وج��ودة
وه� ��ي م �ك ��ان امل ��درس ��ة وال �خ��دم��ات
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا امل ��درس ��ة وك��ذل��ك ما
يتعلق برواتب املدرسني.
الئحة االبتعاث
وسأل النائب د .عودة الرويعيوزير التربية وزير التعليم العالي
ع ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة امل �ن �ظ �م��ة ل�لاب �ت �ع��اث
خارج البالد منتقدا طريقة اإلجابة
ال� �ت ��ي ت ��أت ��ي م �ن �ق��وص��ة وم �ب �ت��ورة
ول� �ي� �س ��ت ل� �ه ��ا ع�ل��اق� ��ة ب� �م ��وض ��وع
ال�س��ؤال كما س��أل الرويعي الوزير
ع��ن االعتماد االك��ادي�م��ي ف��ي ال��دول
وطريقة االعتماد االكاديمي فيها
وطالبه بكشف بأسماء الجامعات
امل �ع �ت �م��دة م��ن ق �ب��ل وزارة التعليم
العالي للشهادة الجامعية األول��ى
ال� �ت ��ي ي �ق �ص��د ف �ي �ه��ا ب �ك��ال��وري��وس
أو م��ا ي�ع��ادل�ه��ا ف��ي ال� ��دول ال�ت��ال�ي��ة
الهند الفلبني سلوفاكيا البحرين
ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر أوك��ران �ي��ا تركيا
ال �ي��ون��ان م�ب�ي�ن��ا أن ال� ��رد ك ��ان ب��أن
وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ال ��ي م �م �ث �ل��ة
ب� ��ال � �ج � �ه� ��از ال � ��وط� � �ن � ��ي االع � �ت � �م� ��اد
االكاديمي وضمان ج��ودة التعليم
تعمل حاليا على الدراسة والبحث
إلع� ��داد ق��وائ��م ب��أس �م��اء م��ؤس�س��ات
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ل�ي�س�م��ح للطلبة
بالدراسة بها في الدول املذكورة.
القسائم الزراعية
 س ��ؤال ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميدع�ب��اس دش�ت��ي للسيد وزي��ر النفط
وزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس األمة
ب � �ش ��أن ت � ��زوي � ��ده ب� ��األس � �م� ��اء ال �ت��ي
حصلت على تخصيص للقسائم
الزراعية.
وق � ��د ع �ل��ق ع �ل��ى ال � �س� ��ؤال وزي� ��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة د.
ع�ل��ي العمير ب��أن تطبيق ال�ق��ان��ون
ه� ��و امل �ه �ي �م��ن وه � ��و امل� �ع� �م ��ول ف�ي��ه
حاليا فنحن منذ أن صدر القانون
ن�ع�م��ل ب��ه وب � ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى بعد
أي �ض��ا ص� ��دور الئ �ح �ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
بكل جوانبها وبكل ما تنص عليه
هذه الالئحة سوف يطبق مضيفا
ب� ��أن ه �ن��اك ت��وص �ي��ات ص � ��درت من
مجلس األم ��ة ون�ح��ن ع��ام�ل��ون بها
ب�م��ا فيها اإلح��ال��ة للنيابة العامة
ف�ق��د أح�ل�ن��ا ت�ق��ري��ر لجنة التحقيق
م��ع م��ا وص�ل�ن��ا أي �ض��ا م��ن ال�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع ح ��ول ه ��ذا امل �ل��ف كلها
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إحالة اللجنة االستشارية الوطنية
الثالثينية إلى الشباب والرياضة للدراسة
تتمة المنشور ص06
أحيلت على النيابة العامة كما أن
ال �ت��وزي �ع��ات ال �ق��ادم��ة م��ره��ون��ة بما
ينتاب اليوم مشاريع الهيئة عندنا
ف��ي منطقة ال��وف��رة س��وف ت ��زال 29
ق �س �ي��ة زراع � �ي� ��ة ب �س �ب��ب خ ��ط س�ك��ة
الحديد وتعارض هذه املزارع معها
ونحصر اآلن األم�ل�اك على أس��اس
أن الهيئة م�ل��زم��ة ب��ال�ت�ع��وي��ض عن
امل �ب��ان��ي امل��رخ �ص��ة وع ��ن املحميات
وال ��زراع ��ة امل��وج��ودة ف�ه��ذا يحصى
ع � �ل ��ى أس � � � ��اس أن � �ه� ��ا ت � � � ��زال أي� �ض ��ا
بمنطقة العبدلي هناك مخاطبات
ب�ي�ن ال �ن �ف��ط وب�ي��ن ال �ه �ئ �ي��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل ��زراع ��ة ح� ��ول م � � ��زارع ت�ح�ت��اج�ه��ا
م��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول وش� ��رك� ��ة ن�ف��ط
ال �ك��وي��ت ك��ي تستكمل مشاريعها
االس�ت�ك�ش��اف�ي��ة وأي �ض��ا الس�ت�خ��راج
ال �ن �ف��ط م ��ن ه� ��ذه األراض � � ��ي ول��ذل��ك
أي�ض��ا مستمر العمل ف��ي التعاون
بينهم بتحديد هذه األراضي.
تعامل الوزراء
مع األسئلة النيابية
ان� �ت� �ق ��د غ� �ي ��ر ن� ��ائ� ��ب ط ��ري� �ق ��ة رد
ال � � ��وزراء ع �ل��ى األس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ف �ق��د ق� ��ال ال �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع��اش��ور
وع� � ��دن� � ��ان ع � �ب ��د ال � �ص � �م ��د وع � � ��ودة
الرويعي إن االجابات تأتي ناقصة
وم� �ب� �ت ��ورة وم� �ت ��أخ ��رة ول� �ي ��س ل�ه��ا
ع�ل�اق��ة ب �م��وض��وع ال� �س ��ؤال وأش ��ار
ع��اش��ور إل ��ى أن ��ه وج ��ه س� ��ؤاال إل��ى
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع � ��ن االع �ل��ان � ��ات
غير املرخصة ف��ي جمع التبرعات
وجاء الجواب ليحيلني إلى وزيرة
ال� �ش ��ؤون ب�ص�ف�ت�ه��ا امل �س ��ؤول ��ة عن
التبرعات وردت الوزيرة بأن هناك
كتابا رسميا ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ان
تتعامل م��ع ه��ذا امل��وض��وع مشيرا
إلى أن الكويت موقعة على اتفاقية
مكافحة االره��اب وتجفيف منابع
دع��م االرهابيني ه��ذا الشيء يجعل
ع�لام��ة اس�ت�ف�ه��ام ك�ب�ي��رة ع�ل��ى دول��ة
الكويت في املحافل الدولية مضيفا
أن الكويت اح��د ال��دول التي تخرج
م �ن �ه��ا ام � � ��وال غ �ي ��ر ش ��رع �ي ��ة ل��دع��م
االرهاب واإلرهابيني.
وع �ق �ب��ت وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون ه�ن��د
ال� �ص� �ب� �ي ��ح ع � �ل ��ى ال � �ن� ��ائ� ��ب ص ��ال ��ح
ع� ��اش� ��ور م� ��ؤك� ��دة أن أي ت �ب��رع��ات
ن �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا أن� �ه ��ا م� ��ا ع �ن��ده��ا
ترخيص نقوم باتخاذ اإلج��راءات
الالزمة باستدعاء وتوقيع العقوبة
وإذا ك��ان غ�ي��ر ك��وي�ت��ي نحيله إل��ى
الداخلية بحيث يتم اب�ع��اده وه��ذا

تكثيف الدورات
ألولياء األمور
لتوعيتهم بطرق
التعامل مع
المعاق
شمول اإلعاقة
البصرية ضمن
تعديالت قانون
المعاقين
جانب من جلسة مناقشة توصيات الرياضة

العام حصلنا على أكثر من إشادة
س��واء م��ن الكونغرس األمريكي أو
وزير الخزانة األمريكية وكذلك في
آخر مؤتمر في باريس بأن الكويت
خرجت من املرحلة الرمادية وذلك
بسبب االج� ��راءات ال�ت��ي ق��ام��ت بها
س � ��واء وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أو وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.
طلبات رفع الحصانة
رف ��ض امل �ج �ل��س رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة
النيابية ع��ن النائب نبيل الفضل
ف � ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �خ� ��ام� ��س ل �ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة
ع � ��ن ط� �ل ��ب ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ف��ي
ال�ق�ض�ي��ة رق ��م 2015/838م حصر
الفروانية املقيدة برقم 2015/135م

جنح املباحث.
 2رفض املجلس رفع الحصانةع��ن ال�ن��ائ��ب ع�ب��د ال�ل��ه امل�ع�ي��وف في
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس للجنة ال�ش��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن طلب
النيابة العامة في القضية رقم 261
 2015 /جنح صحافة.
ت� �ق ��اري ��ر ال� �ل� �ج ��ان ع� ��ن امل��راس �ي��م
ب� �ق ��وان�ي�ن وامل � �ش� ��روع� ��ات ب �ق��وان�ي�ن
واالقتراحات بقوانني:
ق��ان��ون ح �ق��وق األش �خ��اص ذوي
اإلعاقة
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س إل� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
االق� � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��وان �ي�ن ف � ��ي ش ��أن
ح �ق ��وق األش � �خ� ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
وه� � ��و ع � �ب � ��ارة ع � ��ن ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة 2010

وج ��رت امل�ن��اق�ش��ة ح��ول ال�ت�ع��دي�لات
وج� � ��اءت م�ل�اح �ظ��ات ال� �ن ��واب ع�ل��ى
النحو التالي:
 دش� � �ت � ��ي  :ال ن �س �ت �ك �ث ��ر ع �ل��ىم��واط �ن �ي �ن��ا أب �ن ��ائ �ن ��ا أه �ل �ن ��ا ذوي
االحتياجات الخاصة تقليل بعض
م��ا يتطلب م��ن ش ��روط التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ت��ي ت �ش��ددت فيها
وجاءت لتغطية أعمال النهب التي
تمت في التأمينات االجتماعية.
س �ن ��واف ��ق ع �ل��ى ت �ق �ل �ي��ل س �ن��وات
الخدمة للمعاق حتى نعطيه كامل
االم � �ت � �ي� ��ازات وه� � ��ذا أم � ��ر م�س�ت�ح��ق
للمعاق ومن يرعاه.
 عبدالصمـد  :االه�ت�م��ام ب��ذوياالح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ح �ق �ي �ق��ة
وواج ��ب وط�ن��ي ان�ط�لاق��ا أي�ض��ا من

المجلس يستهل الجلسة المقبلة
بتقريري الداو وأدفانتج
ت�ق��دم  5ن��واب بطلب ادراج
امل��وض��وع�ي�ن ال �ت��ال �ي�ين حسب
م��ا ج��اء ب �ج��دول أع �م��ال البند
الثامن :
تقرير صفقة الداوكميكال.
الشركة الكويتية الستثمار
بشركة ادفانتج لالستشارات
االداري � � ��ة واالق �ت �ص��ادي��ة على
أن ي�ض��م ت�ق��ري��ر ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر املالية
بشأن تقرير لجنة تحقيق في

ش��رك��ة ادف��ان�ت��ج لالستشارات
االداري� � � ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وأن
ي � �ت� ��م ن � �ظ� ��ره � �م� ��ا ف� � ��ي ج �ل �س��ة
ي� � � � � ��وم األرب � � � � � �ع� � � � � ��اء امل � � ��واف � � ��ق
2015/11/18م وذل � � ��ك ق�ب��ل
غ� �ي ��ره� �م ��ا م � ��ن امل� ��وض� ��وع� ��ات
امل��درج��ة ع�ل��ى ج ��دول األع�م��ال
وق� ��د واف � ��ق امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة
عامة على الطلب.
م� � � ��ن ج� � ��ان� � ��ب آخ� � � � ��ر واف� � � ��ق
امل �ج �ل��س م��واف �ق��ة ع ��ام ��ة ع�ل��ى

طلب مقدم من  5نواب بتقديم
ال � �ب � �ن� ��د رق � � ��م  30م � ��ن ج � ��دول
األع� � �م � ��ال وامل� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ق��ري��ر
ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �خ ��ارج �ي ��ة
فيما يخص االقتراح بقانون
إلنشاء ق�لادة قائد االنسانية
على باقي البنود.

نصوص الدستور.
ف ��ي ال� ��دوائ� ��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة بعض
املسؤولني ال يطبقون هذا القانون
ب� �ح ��ذاف �ي ��ره خ ��اص ��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بمراكز املسؤولية.
االدع� ��اءات الباطلة بخصوص
اإلعاقة فهناك كثير من االدع��اءات
ب �خ �ص��وص اإلع ��اق ��ة وت� �ك ��ون على
حساب ذوى االحتياجات الخاصة
الحقيقيني.
تنقية املعاق الحقيقي من املعاق
الوهمي.
النظر إلى اإلحالة للتقاعد ليس
ف �ق��ط م ��ن وج �ه ��ة ن �ظ��ر ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب� ��ل ي �ج��ب أن ن�ن�ظ��ر
لها بشكل ع��ام فقد ت�ك��ون اإلح��ال��ة
إل��ى التقاعد م��ن صالح ال��دول��ة ألن
املعاش التقاعدي الذي يأخذه ذوو
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة رب�م��ا يكون
أقل من الراتب ال��ذي يستلمه أثناء
الوظيفة.
ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي  :ق� �ض� �ي ��ة إن �س ��ان �ي ��ة
واجتماعية وحضارية.
الدول املتقدمة تقاس حضارتها
ب �ك �ي �ف �ي��ة ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع امل� �ع ��اق�ي�ن.
ان � �ص� ��اف م� ��ن ي ��رع ��ى امل� �ع ��اق�ي�ن م��ن
آب��اء وأمهات وإعطاؤهم امتيازات
يستطيعون م��ن خ�لال�ه��ا االع�ت�ن��اء
باملعاقني.
تكثيف ال ��دورات ألول�ي��اء األم��ور
الذين يعولون املعاقني لتوعيتهم
بطرق التعامل مع املعاق.
وزارة اإلع �ل��ام م �ن��اط��ة ب�ت��وع�ي��ة
ارش � � ��ادي � � ��ة وت �ع �ل �ي �م �ي��ة وث �ق��اف �ي��ة
ل� �ل� �م� �ج� �ت� �م ��ع ف � � ��ي ه� � � � ��ذا ال � �ج� ��ان� ��ب
اإلنساني.

 ال �ص��ال��ح  50 :أل ��ف م �ع��اق فيدولة لم تتعرض لحروب طويلة أو
لكوارث طبيعية هذا رقم كبير.
وزارة االس� �ك ��ان م �ط �ل��وب منها
ت �ج �ه �ي��ز س� �ك ��ن ل �ل �م �ع��اق م�ش�ت�م�لا
على كل املواصفات التي يحتاجها
املعاق.
 الطريجــي  :علينا أن نبذل كلم��ا ف��ي وس�ع�ن��ا م��ن س��ن تشريعات
وق� � � ��وان � �ي ��ن ت � �ح � �م ��ل ف � � ��ي ط� �ي ��ات� �ه ��ا
التسهيالت لهؤالء املعاقني.
ندفع بموضوع التقاعد ألولياء
األم� ��ور وخ��اص��ة م��ن ل��دي�ه��م إع��اق��ة
ش � � ��دي � � ��دة .م � � ��راع � � ��اة م � ��ن ي �ت �ح��اي��ل
وي� � � �ح � � ��اول أن ي� �س� �ت� �خ ��رج ب �ع��ض
التقارير املزورة ليحصل على هذه
االمتيازات بدون وجه حق.
دعم الرياضيني املعاقني خاصة
أن أغ� �ل� �ب� �ه ��م ي� �ح� �ق� �ق ��ون ب � �ط ��والت
وإنجازات.
ت � �س � �ه � �ي� ��ل خ� � � ��دم� � � ��ات امل � �ع� ��اق�ي��ن
ومعامالتهم في جميع املحافظات.
 الخرافي  :ال يجب أن ننظر لهذهال �ق �ض �ي��ة ب �ن �ظ��رة م��ال �ي��ة ب �ح �ت��ة بل
بالعمل على خلق الجو املناسب.
امل� �ب ��ان ��ي ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ال �خ��اص��ة
باملعاقني ال تراعي حق املعاق
 ال ��زل ��زل� �ـ� �ـ ��ة  :ش� � �ك � ��اوى ك �ث �ي��رةم � ��ن امل � �ع ��اق �ي�ن ب� �ص� �ع ��وب ��ة م �ق��اب �ل��ة
املسؤولني عنهم.
ع� ��دم ال� �ت ��زام م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
بتخصيص مواقف املعاقني
 عاشـور  :تعديل اس��م القانونإلى ذوي االحتياجات الخاصة بدل
املعاقني.
وزارة املالية تقول في تقريرها
إن هيئة االع��اق��ة غير متعاونة مع
مؤسسة التأمينات االجتماعية.
ع ��دم ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى االم �ت �ي��ازات
امل��ال �ي��ة ف �ق��ط ب ��ل ه �ن ��اك ام �ت �ي��ازات
أخ� ��رى م�ث��ل ال �ت��أم�ين اإلج� �ب ��اري أو
التأمني الصحي للمعاقني.
زي � ��ادة م��راك��ز ال �خ��دم��ات بحيث
يكون في كل محافظة مركز خدمة
لذوي االحتياجات الخاصة.
معاملة أبناء الكويتية من ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة م �ع��ام �ل��ة
الكويتي
 حماد  :رعاية األشخاص ذوياالعاقة ليست منة أو شفقة وإنما
واج ��ب ع�ل��ى املجتمع وال �ت��زام��ا من
ال��دول��ة نحو الشريحة الهامة ذات
االحتياجات الخاصة.
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إمهال المالية شهرا إلنجاز تقريرها بشأن
المناقصات العامة والوكاالت التجارية
تتمة المنشور ص07
ت �خ �ف �ي��ض س ��ن ال �ت �ق��اع��د س� ��واء
ل �ل �م �ع��اق أو ال � � ��ذي ي ��رع ��ى م �ع��اق��ا
ت �ش �ج��ع ع �ل ��ى ال �ت �ق ��اع ��د امل �ب �ك ��ر م��ا
ي ��ؤدي إل ��ى ال�ك�ل�ف��ة امل��ال �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
على الدولة.
ش�م��ول اإلع��اق��ة ال�ب�ص��ري��ة ضمن
تعديالت القانون.
 أب� � ��ل  :رع� ��اي� ��ة امل � �ع� ��اق واج� ��بش ��رع ��ي .ال ت ��وج ��د دراس � � ��ة ع�ل�م�ي��ة
واح� ��دة أج��رت�ه��ا ه�ي�ئ��ة اإلع��اق��ة عن
املعاقني.
 ط�ن��ا :امل�ع��اق��ون شريحة كبيرةومهمة وعزيزة على قلوب الجميع
و تمثل  % 15من الشعب الكويتي.
م �ن �ش��آت ال ��دول ��ة ي�ن�ب�غ��ي أن ت�ك��ون
الئقة لفئة املعاقني.
ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع وزارات ال� ��دول� ��ة
أن ت �ض��ع س �ي��اس��ة م�ع�ي�ن��ة ل�خ��دم��ة
املعاقني
 ال � �ع � �م � �ـ ��ر  :إق� � � � � ��رار ت� �ع ��دي�ل�اتامل�ع��اق�ين وإن ك��ان��ت ل�ه��ا كلفة على
ال�ت��أم�ي�ن��ات فلتتحملها الحكومة.
أب � � �ن� � ��اؤن� � ��ا امل � � �ع� � ��اق� � ��ون أب � � � � ��دى م��ن
ال� �ت� �ب ��رع ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة .امل �ع��ام �ل��ة
السيئة للمعاقني نتيجة كثافتهم.
ازدواج � � �ي� � ��ة امل� �ع ��اي� �ي ��ر ب �خ �ص��وص
تشخيص الحاالت.
 حمدان العازمـي  :القانون حرماألم امل�ع��اق��ة م��ن ام�ت�ي��ازات�ه��ا .زي��ادة
م��راف�ق��ي امل �ع��اق ف��ي ال�س�ف��ر للعالج
بالخارج احتساب اإلعاقة البصرية
من ضمن التعديالت املقدمة.
 الحريجي  :القانون خدم رعايةالراعي للمعاق س��واء كانت األم أو
األب الدولة وضعت كل االمكانيات
ت�ح��ت ت�ص��رف الهيئة وه ��ذه يجب
أن تستثمر .كثير م��ن امل�ع��اق�ين قد
ح�ق�ق��وا ب �ط��والت ل��م يحققها كثير
من األصحاء
 الحويلة  :يستحق املوظف منيرعى ولدا معاقا أو زوجا معاقا أو
أح��د الوالدين إعاقة شديدة دائمة
ح��ق ال�ت�ق��اع��د امل �ب��اش��ر .امل�س��ؤول�ي��ة
ل � �ي � �س� ��ت م � �س � ��ؤول � �ي � ��ة ج � �ه � ��ة دون
أخ � ��رى ه ��ي م �س��ؤول �ي��ة مجتمعية
وم� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة ج � �م � �ي� ��ع ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية .وضع معايير أكاديمية
خ� ��اص� ��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م � ��ع اإلع � ��اق � ��ات
املختلفة.
ان� � �ش � ��اء ن � � � ��واد م �خ �ت �ل �ف��ة س � ��واء
رياضية أو ترفيهية أو ثقافية في
كل املحافظات.
 وزي ��رة ال �ش��ؤون  :ه�ن��اك بعضالتعديالت ستسلب روح القانون

معاملة أبناء
الكويتية من ذوي
االحتياجات الخاصة
معاملة الكويتي
دعم الرياضيين
المعاقين خصوصا
أن أغلبهم
يحققون بطوالت
وإنجازات
متابعة نيابية لوقائع الجلسة

روح ال� �ق ��ان ��ون وف �ل �س �ف �ت��ه أن أه��ل
الشخص ذي اإلعاقة.
لدينا معاقون إعاقة شديدة هم
دك��ات��رة ف��ي الجامعة ه��م قياديون
هم مديرون في وزارات الدولة.
امل� ��رأة ال �ت��ي ت�ع�م��ل ه��ي ال ت��رع��ى
م �ع��اق��ا ت �ت �س��اوى ب�ي�ن ال �ت��ي تعمل
والتي ال تعمل وكان النص األصلي
للمرأة التي ال تعمل فقط.
املرتب الكامل راعينا في املوافقة
م ��ع ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى امل ��رت ��ب ال �ك��ام��ل
للمعاقني حتى يتمكنون م��ن أخذ
أكبر قدر للتأمينات بعد قضائهم
السنوات املشار إليها في القانون.
وب � � � �ع� � � ��د امل � � �ن� � ��اق � � �ش� � ��ة وت � � �ل� � ��اوة
ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ع � �ل� ��ى امل� � � � � ��واد ج� ��رى
ال �ت �ص��وي��ت ن� � ��داء ب ��االس ��م ات �م��ام��ا
ل�ل�م��داول��ة الثانية للقانون وكانت
النتيجة كالتالي :
ال�ح�ض��ور  47م��واف�ق��ة  47وتمت
إحالة القانون إلى الحكومة.
قانون األحداث
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س إل� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب�ش��أن
امل �ش ��روع ب �ق��ان��ون ب ��اص ��دار ق��ان��ون
األح � � � � � ��داث وب� � ��اش� � ��ر امل � �ج � �ل� ��س ف��ي
مناقشة املداولة األولى والذي وافق
عليها بأغلبية  38ع�ض��وا ورف��ض
 7ن ��واب وام �ت �ن��اع ن��ائ�ب�ين وج ��اءت
م�لاح �ظ��ات ال� �ن ��واب ع �ل��ى امل �ش��روع
بقانون كالتالي:
 دش �ت��ي  :ت �ح��دي��د س ��ن ال �ح��دثب ��ال � �ش � �خ ��ص ال� � � � ��ذي ل� � ��م ي� �ت� �ج ��اوز
ال� �س ��ادس ��ة ع� �ش ��رة م� ��ن ع� �م ��ره أه��م
احكام القانون.

امل� � �ش � ��روع اس� �ت� �ح ��دث ض �م��ان��ات
اخ�ل�اق� �ي ��ة واج �ت �م��اع �ي��ة وق �ض��ائ �ي��ة
ت�ع��زز الحماية املطلوبة للمعالجة
النفسية والبدنية.
األح� � ��داث ي �ت �ع��رض��ون إل ��ى شتى
أن� � � � ��واع ال� �ت� �ح ��ري ��ض ع� �ل ��ى ال �ف �س��ق
وال� �ف� �ج ��ور واس �ت �غ�ل�ال �ه��م الرت� �ك ��اب
جرائم.
ه��ذا القانون يتعامل مع األفعال
وم��ع كل ما يشكل جرائم من أفعال
يقوم بها األطفال األح��داث من سن
الـ  7إلى السن الـ  15ومن الـ  15إلى
الـ  16ويضعها في قالبها االنساني
القانوني األمني.
 الزلزلة  :أي جهاز من الوسائلال��ذك �ي��ة ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ط �ف��ل وه ��و في
غرفته أن يتطلع على العالم أجمع
املباح منه وغير املباح.
القانون يتكلم عن جرائم االحداث
و ال يوجد شيء يبني كيف نستطيع
أن نمنع األحداث من االنحراف.
اي� � � �ج � � ��اد ج � � �ه� � ��ات وم � ��ؤس� � �س � ��ات
ح �ك��وم �ي��ة وظ �ي �ف �ت �ه��ا ت�ع�ل�ي��م اآلب� ��اء
واألم �ه ��ات واألس� ��ر كيفية التعامل
مع األبناء حتى ال ينحرفوا .تفعيل
األندية الصيفية واكتشاف مواهب
االط � � �ف� � ��ال ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وال �ث �ق ��اف �ي ��ة
والحرفية
 ال � � �ت � � �م � � �ي � � �م� � ��ي  :ال� � �ت� � �ق� � �ن� � �ي � ��ةوالتكنولوجيا س�لاح ذو حدين له
جانب إيجابي وجانب سلبي.
خ�ل��ق ال�ب�ي�ئ��ة امل�ن��اس�ب��ة ل�لأح��داث
ورعايتهم وإبعادهم عن الجرائم.
وزارة االع �ل ��ام م �ن��اط��ة ب�ت��وع�ي��ة
الشباب وأس��ره��م ف��ي ع��دم ان�ح��راف
األطفال.

 ع��اش��ور  :آخ ��ر ق��ان��ون للحدثك ��ان  1983و  32ن�ع�ي��د ال �ن �ظ��ر في
القانون.
ه� � �ن � ��اك ت � �ص� ��اع� ��د ك� �ب� �ي ��ر ح �س��ب
اإلحصائيات في قضايا ومشاكل
ب��ال �ح��دث .آن األوان أن ن�ق��ف وقفة
ح �ق �ي �ق �ي��ة وج � � ��ادة ل �ع �م��ل دراس� � ��ات
م�ش��اك��ل األح� ��داث وأس �ب��اب ح��دوث
ه� � ��ذه امل � �ش� ��اك � ��ل .ي� �ج ��ب أن ي �ك��ون
هناك تكامل بني دور األسرة ودور
امل ��درس ��ة ودور امل�ج�ت�م��ع ووس��ائ��ل
اإلعالم.
ع �ل��ى وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ع�م��ل دراس� ��ات واض �ح��ة ف��ي كيفية
استثمار كل دقيقة من وقت الحدث
والطفل في املدرسة.
ت� �خ� �ف� �ي ��ض س � � ��ن ال� � � �ح � � ��دث إل � ��ى
 16س� �ن ��ة ي �خ ��ال ��ف ق� ��ان� ��ون ال �ط �ف��ل
واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ال� �ت ��ي وق �ع �ت �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي س�ن��ة
1991م مع األمم املتحدة.
ي � �ت� ��رت� ��ب ع � �ل� ��ى ت� �خ� �ف� �ي ��ض س��ن
ال� �ح ��دث ان ��ه اذا ب �ل��غ  16م �م �ك��ن أن
يعمل في الجهـات الحكومية.
ي � ��ؤث � ��ر ع � �ل� ��ى ب � �ع� ��ض ال � �ق� ��وان �ي�ن
امل � �ت � �ع � �ل � �ق � ��ة ب � � �ق � � �ي � � ��ادة ال � � �س � � �ي � ��ارة
وب �م��وض��وع ال �ق ��روض م��ن ال�ب�ن��وك
والتعاقدات و إنشاء الشركات.
ت �غ��ري��م امل� �س ��ؤول ع ��ن ان �ح��راف
ال � � �ح � ��دث غ � ��رام � ��ة ك � �ب � �ي� ��رة ن �ت �ي �ج��ة
االهمال.
 ال�ط��ري�ج��ي  :ف�ئ��ة األح� ��داث فئةمستهدفة وخاصة من االرهابيني
وت � � � � �ج� � � � ��ار امل� � � � � � �خ � � � � � ��درات وب� � �ع � ��ض
العصابات االجرامية.
فصل إدارة األح ��داث ع��ن االدارة

العامة للمباحث الجنائية وفصل
ن� �ي ��اب ��ة األح� � � � � ��داث ع � ��ن ال� �ن� �ي ��اب ��ات
األخرى.
 أبل  :الطفل إذا تعرض لإلهمالوالتجاهل والتمييز ينحرف.
احتساب احكام محكمة األحداث
ضمن السوابق في صحيفة الحالة
الجنائية.
 ال��دوي �س��ان  :إذا خ�ف�ض�ن��ا سنال� � �ح � ��دث إل� � ��ى  16ع� ��ام� ��ا ف��ال �ع��ال��م
سيقول عن الكويت بأنها أول دولة
بالعالم تشنق األط �ف��ال .ال ينبغي
أن تبنى ال�ت�ش��ري�ع��ات ع�ل��ى ح��االت
ش ��اذة ب��ل ت�ب�ن��ى ع�ل��ى ق��اع��دة عامة
وانتشار وعمومية.
ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن ت �ب��دأ ب��رع��اي��ة
النشء وتهتم بالرياضة.
 ح� �م ��اد  :ب �ح��ث ه� ��ل ت�خ�ف�ي��ضال �س��ن إل ��ى  16ع��ام��ا ي �ت �ع��ارض مع
االتفاقيات الدولية أم ال يعتد في
تحديد سن الحدث بشهادة امليالد
الرسمية فقط
 ال��روي �ع �ـ �ـ �ـ��ي  :أؤي � ��د إب� �ق ��اء سنال�ح��دث عند  18ع��ام��ا .مل��اذا يحظر
ع� � �ل � ��ى ال� � �ص� � �ح � ��ف وامل� � �ط� � �ب � ��وع � ��ات
ووس��ائ��ل اإلع�لام املرئي واملسموع
واالل �ك �ت��رون��ي ن�ش��ر م�ع�ل��وم��ات عن
قضايا األحداث؟
العمـر  :دراسة البيئة االجتماعية
واألس��ري��ة ال�ت��ي خلقتها الحكومة
وج � �ع � �ل� ��ت م � � ��ن ه � � � � ��ؤالء االح � � � � ��داث
م �ج��رم�ين .ه ��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن املجتمع
أص �ب �ح��ت ه��دف��ا ل �ت �ج��ار امل� �خ ��درات
وت �س �ت �خ ��دم ف� ��ي ض � ��رب امل �ج �ت �م��ع.
ق�ض�ي��ة ال� �ب ��دون س �ب��ب رئ �ي �س��ي في
انتشار العنف فهم  120ألفا بدون

وظيفة أو عمل أو تعليم.
 ال �ح��ري �ج��ي  :وس ��ائ ��ل ال �ع �ن��فوال �ت �ع��ذي��ب غ �ي��ر م �ج��دي��ه ك�ط��ري�ق��ة
ملعالجة االن �ح��راف .تشريع خاص
ل� �ه ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة ي �ح �ي �ط �ه��ا ب �م �ع��ام �ل��ة
خ � � ��اص � � ��ة ع � � �ل � ��ى ض � � � � ��وء س � �ي� ��اس� ��ة
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ت � �ه� ��دف إل � � ��ى ت��وف �ي��ر
الرعاية والحماية.
م �ل ��اء م� � ��ة إج� � � � � � � ��راءات امل�ل�اح� �ق ��ة
والتحقيق واملحاكمة والتنفيذ مع
هدف إصالح الحدث وتهذيبه.
 ال � � �ح � � ��وي � � �ل � � ��ة  :ال � � � � ��واف � � � � ��دونيصطحبون معهم ب�ع��ض األف�ك��ار
ال��دخ �ي �ل��ة ع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع وع ��ادات ��ه
وأخالقياته وسلوكياته.
ف ��رق م��ؤه �ل��ة وم ��درب ��ة مختصة
قادرة على رصد سلوكيات الحدث
املفرج عنه.
 ال �ص��ال �ـ��ح  :ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة أنتبحث في أسباب انحراف الحدث
 الخرافي  :تحديد السن مرتبطبمنظمات دول�ي��ة ودساتير دولية
ومواثيق دولية.
 هند الصبيح  :القانون جنائييتكلم عن البعد الجزائي الجنائي
وال يتكلم عن تحديد سن الطفولة.
ال ت��وج��د ات �ف��اق �ي��ات دول �ي��ة بما
ي� �خ ��ص األح � � � ��داث م ��وق� �ع ��ة ع�ل�ي�ه��ا
الدولة.
 وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ محمدال�خ��ال�ـ��د  :ال�ش�خ��ص ذو ال� �ـ 18يفتح
بيتا ول��دي��ه إج ��ازة ق�ي��ادة ونسعى
إل��ى تخفيض س��ن الناخب إل��ى 18
س �ن��ة .ج ��رائ ��م امل � �خ� ��درات ك �ل �ه��ا في
س��ن ال �ـ .18تخفيض س��ن ال�ح��دث ال
ي�ت�ع��ارض م��ع االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة
والعاملية وقانون الطفل.
 ال �ح �م �ـ �ـ ��دان  :أؤي � � ��د م� ��ا س�ن�ت��هال� �ب� �ح ��ري ��ن ب �ت �ح��دي��د س� ��ن ال �ح ��دث
ب �خ �م��س ع� �ش ��رة س �ن��ة وه� � ��ذا وف��ق
الشريعة اإلسالمية فأسامة بن زيد
قاد جيوش املسلمني في الخامسة
عشرة.
وب � �ع� ��د م� �ن ��اق� �ش ��ة امل � � � � ��واد ج ��رى
ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ن � � � ��داء ب � ��األس � ��م ع �ل��ى
امل ��داول ��ة األول� ��ى وك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة:
الحضور  47موافقة  38غير موافقة
 7وامل�م�ت�ن�ع��ون  2إذن م��واف�ق��ة على
م � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي م ��داول� �ت ��ه
األولى.
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قال خالل برنامج هاش تاج إن تبعيتها لمجلس الوزراء أوجد رقابة حكومية عليها

دشتي :إقرار هيئة مستقلة لحقوق اإلنسان
خطوة جيدة تحسن صورة الكويت دوليا
اتفق ضيفا برنامج
«هاش تاج» الذي يزاع
على تلفزيون المجلس
النائب د.عبدالحميد
دشتي ومدير معهد
الكويت لحقوق اإلنسان
عادل القالف على أهمية
إنشاء ديوان حقوق
اإلنسان واعتبرا أنها
خطوة ايجابية القت
ارتياحا دوليا كبيرا تجاه
الكويت في هذا الجانب.
وفي حين قال النائب
د.عبدالحميد دشتي
إن الرقابة الحكومية
على الديوان ستحد من
تقدمه في التصنيف
الدولي اعتبر القالف
أن إقرار مجلس األمة
قوانين الطفل والعمالة
المنزلية والمرأة وديوان
حقوق اإلنسان قد لبى
مطالب دولية مستمرة
للكويت منذ ستينيات
القرن الماضي.
ونفى دشتي خالل اللقاء
انه اشتكى على حكومة
الكويت في األمم
المتحدة وان الحديث
عن ذلك محض افتراء
وترهيب للمجتمع مشيرا
الى انه يلتزم الصمت
عند مناقشة الشكاوى
المقدمة ضد الكويت
في المفوضية السامية
وإلى التفاصيل.

ق� � � � � � ��ال ع� � � �ض � � ��و م � � �ج � � �ل� � ��س األم� � � � ��ة
د.عبدالحميد دشتي إن إق��رار هيئة
م�س �ت �ق �ل��ة ل �ح �ق��وق اإلن � �س� ��ان خ �ط��وة
ايجابية كبيرة ستعمل على تحسني
صورة الكويت أمام املنظمات الدولية
املعنية بحقوق اإلنسان والتي طاملا
طالبت بإصالحات تشريعية خاصة
ب �ه��ذا امل �ج��ال م �ش �ي��را ال ��ى ان ت�ع��زي��ز
االهتمام بحقوق اإلنسان ال يستند
فقط لكونه مطلبا عامليا ول�ك��ن من
م �ن �ط �ل��ق أن � ��ه غ ��اي ��ة س��ام �ي��ة ت�س�ع��ى
جميع الدول لتحقيقه.
وت � ��اب � ��ع :ك� �ن ��ا ن �ت �م �ن��ى ان ت �ك��ون
ه�ي�ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة اس �ت �ق�لاال ت��ام��ا لكن
ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا مل�ج�ل��س ال � � ��وزراء أوج ��دت
ن��وع��ا م��ن أن ��واع ال��رق��اب��ة الحكومية
ع�ل��ى اع�م��ال�ه��ا وه ��و م��ا ال يتناسب
م��ع م�ب��ادئ ب��اري��س لحقوق اإلنسان
موضحا ان تلك ال��رق��اب��ة الحكومية
ستكون عائقا يقلل من شأن الديوان
ف ��ي ال�ت�ص�ن�ي��ف ال ��دول ��ي م �ش �ي��را في
ال��وق��ت ذات��ه ال��ى ان املجتمع ال��دول��ي
ب ��رغ ��م ذل � ��ك أب � � ��دى ارت � �ي ��اح ��ا ك �ب �ي��را
ل �ت �ش��ري��ع ال �ق ��ان ��ون وال � ��ذي س �ي��ؤدي
قيامه ب��دوره الى معالجة توصيات
املجتمع الدولي للكويت والتي فاقت
املائتي توصية .وأشار دشتي الى ان
هناك الكثير من ال��دول التي يستقل
بها الكيان الخاص بحقوق اإلنسان
اس �ت �ق�ل�اال ت ��ام ��ا وه� ��و م ��ا ي ��رف ��ع م��ن
تصنيفها الدولي.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ش�ك�ي��ل مجلس
ادارة دي� � ��وان ح �ق ��وق االن � �س ��ان ق��ال
دش �ت��ي إن ال �ص��ورة امل�ث�ل��ى ل��ذل��ك ان
ت�ق��وم جمعيات النفع ال�ع��ام املعنية
ب�ق�ض�ي��ة ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ب�ت��رش�ي��ح
ش� �خ� �ص� �ي ��ات ل� �ه ��ا ب� � ��اع ف � ��ي امل� �ج ��ال
الحقوقي ليتم االخ�ت�ي��ار م��ن بينهم
مشيرا في هذا الصدد الى ان مجلس
االم��ة وض��ع قيدا مهما لضمان عدم
ال�ت�ن�ف�ي��ع ف��ي اخ �ت �ي��ار م�ج�ل��س ادارة
ال��دي��وان م��ن خ�لال اش�ت��راط��ه موافقة
م�ج�ل��س االم� ��ة ع �ل��ى ش �خ��ص رئ�ي��س
الديوان ونائبه.
اختصاصات الديوان
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��اخ �ت �ص��اص��ات
ال � � � � � ��دي � � � � � ��وان ق � � � � � ��ال دش � � � �ت� � � ��ي إن� � �ه � ��ا
اخ� �ت� �ص ��اص ��ات م� �م� �ي ��زة وف � ��ي غ��اي��ة
االه � �م � �ي� ��ة وس� �ت� �ل� �ع ��ب دورا ك �ب �ي��را
ف � ��ي ح� �م ��اي ��ة ال � �ح � �ق� ��وق االن� �س ��ان� �ي ��ة
للمواطنني فضال ع��ن قيامه بمهام
م �ت��اب �ع��ة ت �ط �ب �ي��ق م � � ��واد ال ��دس� �ت ��ور
ذات الصلة بالحريات واالتفاقيات
وامل� �ع ��اه ��دات ال��دول �ي��ة ذات ال�ع�لاق��ة
بحقوق االنسان والتقدم باقتراحات
للجهات املعنية وص��وال ال��ى اص��دار

اشتراط موافقة
مجلس األمة
على رئيس ديوان
حقوق اإلنسان
ونائبه تحصين من
شبهة التنفيع
النائب د .عبدالحميد دشتي والقالف في ضيافة «هاش تاغ»

ت �ق��ري��ر س �ن��وي ع ��ن اوض� � ��اع ح�ق��وق
االنسان داخ��ل البالد والتواصل مع
االم��م املتحدة واملؤسسات الوطنية
وج �م �ي��ع امل �ن �ظ �م��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة ف��ي
الداخل والخارج.
وف��ي رده ع�ل��ى س ��ؤال بخصوص
خ �ل ��و ن� ��ص ال � �ق ��ان ��ون م� ��ن ع �ق��وب��ات
ص��ري�ح��ة ع�ل��ى م��ن ي��رف��ض ال�ت�ع��اون
م � ��ع م ��وظ� �ف ��ي ال � � ��دي � � ��وان اج� � � � ��اب :ان
القانون نص على االحالة ال��ى جهة
االخ � �ت � �ص ��اص الت � �خ� ��اذ االج� � � � ��راءات
املناسبة وان قانون الجزاء يتضمن
ع �ق��وب��ات ت �ط��ول ج �م �ي��ع امل �خ��ال �ف��ات
املتعلقة بالحريات وحقوق اإلنسان.
الشكوى على الكويت
ون � �ف � ��ى ال � �ن� ��ائ� ��ب دش � �ت � ��ي ق �ي��ام��ه
بالشكوى ض��د الكويت دول�ي��ا وق��ال
ان ه � ��ذا م �ح ��ض اف � �ت � ��راء وم �ح ��اول ��ة
ل �ت��ره �ي��ب امل �ج �ت �م��ع م �ش �ي��را ال� ��ى ان��ه
عندما يتحدث ع��ن انتهاكات تقوم
بها ال ��دول فبحكم منصبه كرئيس
امل �ج �ل ��س ال � ��دول � ��ي ل ��دع ��م امل �ح��اك �م��ة
ال�ع��ادل��ة وح�ق��وق االن�س��ان ب�ن��اء على
ال� �ت� �ق ��اري ��ر امل � �ع� ��روض� ��ة ع �ل �ي ��ه وان � ��ه
ع� �ن ��د م �ن ��اق �ش ��ة ال � �ش � �ك� ��اوى امل �ق��ام ��ة
ض��د ال �ك��وي��ت ف��ي امل �ج��ال ال�ح�ق��وق��ي
باملفوضية السامية فانه ال يتدخل
ويلتزم الصمت.
وفي اجابته عن سؤال بخصوص
م�ن��ح اع �ض��اء مجلس ادارة ال��دي��وان
الحصانة في حني تغاضى القانون
ع � ��ن م � �ن ��ح ال� �ض� �ب� �ط� �ي ��ة ال �ق �ض ��ائ �ي ��ة
ملوظفي الديوان افاد دشتي بان دور
مجلس ادارة دي��وان حقوق االنسان
ق��د ي��دف�ع�ه��م ل�ل�اص �ط��دام ب �م��ن ي�ق��وم
باالنتهاكات وعليه ف��إن حصانتهم
مهمة لحمايتهم علما بأنها ليست
كحصانة ن��واب مجلس االم��ة وانما
ت �ت��واف��ق م ��ع م ��ا ت �ن��ص ب ��ه امل��واث �ي��ق
الدولية بخصوص حماية العاملني

في مجال حقوق االنسان.
ام � ��ا ف �ي �م��ا ي �خ �ت��ص ب��ال�ض�ب�ط�ي��ة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة مل��وظ�ف��ي ال��دي��وان ف��اش��ار
دشتي ال��ى امكانية تعديل القانون
ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب ��ل وف � �ق� ��ا مل � ��ا ت �ت �ط �ل �ب��ه
الحاجة.
وف� � ��ي ت �ع �ل �ي �ق��ه ع� �ل ��ى ت�خ�ص�ي��ص
م�س�ت�ش�ف��ى ج ��اب ��ر ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ف�ق��ط
ق ��ال دش �ت��ي ان االت �ف��اق �ي��ات ال��دول�ي��ة
اف� �س� �ح ��ت امل� � �ج � ��ال ل� � �ل � ��دول ل �ت �م �ي �ي��ز
م ��واط� �ن� �ي� �ه ��ا ب� � �ص � ��ورة ب� �ع� �ي ��دة ع��ن
ال�ت�م�ي�ي��ز ال�ع�ن�ص��ري وع�ل�ي��ه فيمكن
ت �خ �ص �ي��ص م �س �ت �ش �ف��ى ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين
تحت مسميات ال تتميز بالعنصرية
مثل ان تنشئ التأمينات االجتماعية
مستشفى خاصا للمؤمن عليهم او
انشاء مستشفى عسكري مثلما هو
حاصل لدينا.
وع��ن وج��ود بعض مبادئ حقوق
االن � �س� ��ان ال ��دول� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ع��ارض
م��ع ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة م�ث��ل ج��واز
امل �ث �ل �ي�ي�ن اوض� � ��ح دش� �ت ��ي ان ه �ن��اك
دائ �م��ا تحفظات ع�ل��ى دول ��ة الكويت
ف��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب وان ال �ك��وي��ت ردت
ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ت��وص�ي��ات ب�ت��وض�ي��ح ان
ال�ش��ري�ع��ة م�ص��در رئ�ي�س��ي للتشريع
وان املنظمات الحقوقية احترمت رد
الكويت مؤكدا انها لن تفرض على
ال �ك��وي��ت م��ا ي �ت�ع��ارض م��ع الشريعة
االسالمية.
مبادئ باريس
من جهته ،اكد مدير معهد الكويت
ل �ح �ق��وق االن� �س ��ان ع � ��ادل ال� �ق�ل�اف ان
ح �م��اي��ة ح �ق��وق االن� �س ��ان م�س��ؤول�ي��ة
مشتركة ب�ين الحكومة ومؤسسات
املجتمع امل��دن��ي وان م�ب��ادئ باريس
وضعت معايير دولية متفق عليها
منذ  1993مشيرا الى ان قانون ديوان
ح�ق��وق االن �س��ان ي�ق�ت��رب م��ن معايير
ب��اري��س وال ي�ت�ط��اب��ق م�ع�ه��ا بنسبة

 .% 100ونفى القالف ان يلغي ديوان
ح� �ق ��وق االن � �س � ��ان دور امل ��ؤس �س ��ات
االه�ل�ي��ة ال�ت��ي تعمل ف��ي ه��ذا امل�ج��ال
كما ان��ه ل��ن يلغي دور لجنة حقوق
االن� �س ��ان امل��ؤق �ت��ة ف ��ي م�ج�ل��س االم ��ة
مطالبا ف��ي ه��ذا ال �ص��دد بتحويلها
الى لجنة دائما باعتبار هذه اللجنة
ه��ي امل��دخ��ل ال��رئ�ي��س ملتابعة تنفيذ
توصيات الديوان.
وع��ن رؤي��ة الجمعيات الحقوقية
لفكرة الرقابة الحكومية على الديوان
اش � ��ار ال� �ق�ل�اف ال� ��ى ان االس � ��اس هو
االستقالل التام والفكرة من وجوده
هو ان يكون حلقة وصل بني الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وم ��ؤس� �س ��ات امل �ج �ت �م��ع
املدني وهو ما يتطلب استقالله عن
الجانبني اما بخصوص االستقاللية
فهو ما سيحددث التصنيف الدولي
املنقسم ال��ى ث�لاث��ة تصنيفات الفتا
ال� ��ى ان� ��ه ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�خ�ل�ي�ج��ي
توجد دولة قطر في التصنيف االول
وسلطنة عمان في التصنيف الثاني
وباقي الهيئات الحقوقية الخليجية
خارج التصنيف.
المفوضية السامية
واش��ار القالف ال��ى وج��ود العديد
من الجهات الدولية املعنية بتقييم
اوض� � � ��اع ح � �ق ��وق االن� � �س � ��ان غ� �ي ��ر ان
االس � � � � ��اس ه� � ��و ت � �ق� ��ري� ��ر امل� �ف ��وض� �ي ��ة
السامية ف��ي االم��م املتحدة وتقارير
الخارجية االميركية وان كانت تتأثر
ب��ال�ج��ان��ب ال�س�ي��اس��ي غ�ي��ر ان �ه��ا هي
امل �ن��اط ب�ه��ا تصنيف ال ��دول ووض��ع
ق ��ائ� �م ��ة س � � � ��وداء ف� ��ي م � �ج ��ال ح �ق��وق
االن � �س� ��ان م ��ؤك ��دا ان ت �ل��ك ال �ت �ق��اري��ر
ال� ��دول � �ي� ��ة ف� ��رص� ��ة ك� �ب� �ي ��رة ل �ل �ك��وي��ت
وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ال� � � � ��دول ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة
بمعرفة مواطن الخلل ومعالجتها.

وجود رقابة
حكومية على
ديوان حقوق
اإلنسان سيحد
من تقدمه في
التصنيف الدولي
المنظمات الدولية
احترمت تمسك
الكويت بعدم
تنفيذ ما يتعارض
مع الشريعة
اإلسالمية
القالف :إقرار
مجلس األمة حزمة
تشريعات حقوقية
حسن صورة
الكويت دوليا
مواءمة
القوانين الوطنية
لالتفاقيات الدولية
أبرز مهام الديوان
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ثمنوا القبض على الخلية اإلرهابية ودعوا إلى صرف مكافأة تشجيعية لمن ساهم في كشف خيوطها

نواب يشيدون بيقظة رجال األمن :العيون
أشاد عدد من نواب مجلس األمة بيقظة رجال األمن
وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد مثمنين جهودهم الجبارة في
القبض على الخلية اإلرهابية التي كانت تمول التنظيم
الدولي المسمى بداعش.
وأكدوا أن الخالد ورجاله يستحقون تكريم سمو األمير
مشددين على استعدادهم التام لتقديم كافة الدعم
تشريعيا أو ماديا من خالل الميزانية وإلى التفاصيل.
ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ح �ي��ا ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل ��س األم� � � ��ة م� � �ب � ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
ال �ع �ي��ون ال �س��اه��رة ال �ي �ق �ظ��ة ب�ب�ل��دن��ا
الحبيبة الكويت مشيدا بجهودها
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي ح� �ف ��ظ ام � ��ن ال �ك��وي��ت
وأهلها من عبث العابثني وحماية
ال �ك��وي��ت م��ن اإلره � ��اب واإلره��اب �ي�ين
ال ��ذي ��ن ي ��ري ��دون ال �ع �ب��ث وال �ف��وض��ى
بأمن واستقرار الكويت.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج ان ال�ق�ب��ض على
خلية داعش في الكويت اخيرا دليل
ع �ل��ى ح� ��رص وت �ي �ق��ظ رج � ��ال االم ��ن
االبطال فى بلدنا الحبيبة الكويت
مؤكدا ان هذه الضربات االستباقية
الوك� ��ار االره� ��اب واالره��اب �ي�ي�ن انما
ت � � ��دل ول� � �ل � ��ه ال � �ح � �م� ��د ع � �ل� ��ى ح� ��رص
ويقظة رج��ال االم��ن وح�س��ن االدارة
االم�ن�ي��ة ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف الدقيقة
والحساسة.
وتقدم الخرينج بالشكر الجزيل
وال�ت�ق��دي��ر العميق للقيادة االمنية
ورجال االمن االبطال وعلى رأسهم
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ووكيل الوزارة الفريق أول سليمان
ال� �ف� �ه ��د وك� ��اف� ��ة ال � �ق � �ي� ��ادات االم �ن �ي��ة
وأبناء وزارة الداخليه من عسكريني
وم��دن �ي�ين ع�ل��ى م��ا ي �ق��وم��ون ب��ه من
ج �ه ��ود م �ت �م �ي��زة وم �ل �م��وس��ة ت �ج��اه
حفظ االم��ن ونشر االم��ان ف��ي رب��وع
الوطن
من جانبه أشاد امني سر مجلس
األمة النائب عادل الخرافي بجهود
وزارة الداخلية ورجال األمن وكافة
القطاعات التي ساهمت في القبض
ع�ل��ى ال�ش�ب�ك��ة االره��اب �ي��ة م��ؤك��دا أن
الكويت بأيد أمينة في وجود رجال
ال� �ك ��وي ��ت امل �خ �ل �ص�ي�ن أم � �ث� ��ال وزي� ��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
الصباح.
وق � � � ��ال :ب� � ��دأ امل � ��واط � ��ن ال �ك��وي �ت��ي
يشعر بالثقة والفخر والطمأنينة
ل��وج��ود عيون س��اه��رة ساهمت في
حماية ال ��وط ��ن وامل� ��واط� ��ن ف ��ي ظل
ق �ي��ادة ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال�ب�لاد
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه م��ؤك��دا أن هناك
من ال يريد أن تنعم الكويت باألمن

واألمان.
وأض � � ��اف :م ��ا زل� �ن ��ا ن �ث��ق ب�ي�ق�ظ��ة
رج� � ��ال ال ��داخ �ل �ي ��ة وح ��رص� �ه ��م ع�ل��ى
حفظ األم��ن وص��د ك��ل م��ن تسول له
نفسه بالعبث ب��أم��ن ال �ب�لاد م��ؤك��دا
أن ه� ��ذا م ��ا ك �ن��ا ن �ط �م��ح ال� �ي ��ه وه��و
الوصول الى الجريمة قبل وقوعها.
وتقدم الخرافي بالشكر الجزيل
ال � � ��ى ال � �ج � �ن� ��ود امل� �ج� �ه ��ول�ي�ن ال ��ذي ��ن
ساهموا في الكشف عن هذه الخلية
االره��اب�ي��ة وال�ق�ب��ض عليها مطالبا
ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق مل� �ع ��رف ��ة م �خ �ط �ط��ات �ه��م
وامل �م��ول�ين وال �ه��دف ال��رئ�ي�س��ي وراء
ذلك ومد الدول الشقيقة باملعلومات
ال� �ت ��ي ت��وص �ل �ن��ا ال �ي �ه��ا الف� �ش ��ال اي
مخطط مستقبلي لهم.
ب� � � � ��دوره أث � �ن� ��ى م � ��راق � ��ب م �ج �ل��س
األم � ��ة ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل ��ه ال�ت�م�ي�م��ي
ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ود امل � �ب� ��ذول� ��ة م� ��ن ق�ب��ل
رج��ال الداخلية وخاصة جهاز أمن
ال� ��دول� ��ة ف� ��ي ض �ب ��ط خ �ل �ي��ة أس �ل �ح��ة
الدواعش التي تمثل نقطة في بحر
ال��دع��م امل�ط�ل��ق م��ن ب�ع��ض ال �ت �ي��ارات
والشخصيات التكفيرية في البالد

حمد الهرشاني

مبارك الخرينج

م.عادل الخرافي

عبدالله التميمي

لهذا التنظيم اإلرهابي املتطرف.
وق� � � ��ال م� �خ ��اط� �ب ��ا ن� ��ائ� ��ب رئ �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد :نريد الرؤوس
الكبيرة الداعمة لداعش في الكويت
وهم معروفون جيدا لكم فالتقارير
االم� ��ري � �ك � �ي� ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ال � � ��دول
ال�ت��ي ت�ت��اب��ع م�ل��ف اإلره� ��اب العاملي
أوض � �ح� ��ت م� ��ن ه� ��م ال� ��داع � �م� ��ون ف��ي
الكويت ل��داع��ش م�ش��ددا ه��ل ننتظر
أن ت� �م ��ارس داع � ��ش ع �م �ل �ه��ا ب�ش�ك��ل
رس� �م ��ي ف� ��ي ال � �ب �ل�اد ب �ع��دم��ا دم� ��رت
ال�ب�ل��دان العربية األخ ��رى بإرهابها
خدمة لألهداف الصهيونية.
وأض � � ��اف ال �ت �م �ي �م��ي :ي� ��ا م �ع��ال��ي
ال��وزي��ر نحن النشك بقدرتك وق��درة
رج � ��ال � ��ك وح ��رص � �ك ��م ع� �ل ��ى ح �م��اي��ة
ال� ��وط� ��ن م� ��ن خ �ط��ر اإلره � � � ��اب ول �ك��ن
ب� �ع ��دم ��ا ع� ��اث� ��ت داع � � � ��ش ب �ي��ن ل �ي �ل��ة
وض �ح��اه ��ا ف ��ي ف��رن �س��ا ف� �س ��ادا م��ن
خالل التفجيرات اإلرهابية وأدخلت
ال�ع��ال��م ف��ي ن�ف��ق مظلم ف��أن�ن��ي أق��ول
ل��ك ول��رج��ال ال��داخ�ل�ي��ة ل��ن يغفر لكم
ال� �ت ��اري ��خ إذا م��ات �ع��رض��ت ال �ك��وي��ت

م�ج��ددا لخطر ال��دواع��ش كما حدث
في التفجير اإلرهابي السابق.
الف �ت��ا ال ��ى أن م��ن اس �ت �ط��اع جمع
األم ��وال وتجييش االره��ارب�ي�ين من
ك��اف��ة دول ال�ع��ال��م لتدمير ع��دة دول
ه��و ذات��ه م��ن سيقوم ذل��ك بالكويت
الصغيرة واملساملة.
وت� ��اب� ��ع :إن ال� ��دع� ��اة وامل �ن �ظ��ري��ن
وامل � �م ��ول �ي�ن ل �ل��اره � ��اب ال� �ع ��امل ��ي ه��م
ك��وي�ت�ي��ون وأن ��ت وأن ��ا وال �ع��ال��م كله
يعرفهم وإذا لم تتحمل املسؤولية
االس �ل�ام � �ي� ��ة وال ��وط� �ن� �ي ��ة ب��ال �ق �ب��ض
ع�ل�ي�ه��م وت�ق��دي�م�ه��م ل�ل�ق�ض��اء فإنهم
إن ع��اج�ل�ا أم آج�ل�ا س�ي�س�ت�ب�ي�ح��ون
ال �ك ��وي ��ت وي ��دم ��رون� �ه ��ا ك �م��ا دم� ��روا
ب �ل��دان��ا ع ��دة ف��ي امل �ح �ي��ط اإلق�ل�ي�م��ي
وح� � ��ان ال� ��وق� ��ت أن ن� �ق ��ول ل� ��ك ط�ب��ق
ال� �ق� �ب� �ض ��ة ال � �ح� ��دي� ��دي� ��ة ل �ل��أم � ��ن ف��ي
ال�ك��وي��ت فكفى س�ف��ك دم ��اء االب��ري��اء
ع�ل��ى ي��د دواع ��ش ال�ك��وي��ت وب��أم��وال
الكويتيني.
وأش ��ار التميمي ال��ى أن ممولي
داع� � ��ش ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ل �ي ��س م� ��ن ت��م
ض�ب�ط�ه��م واإلع� �ل��ان ع�ن�ه��م م ��ن قبل

الداخلية فقط فهؤالء مجرد درجات
صغيرة من املنتمني للفكر اإلرهابي
وأدوات لتنفيذ أوامر زعماء داعش
وق��ادة التكفير واإلج ��رام ف��ي البالد
والشعب يريد من يظهرون رؤوسهم
ب �ي��ن ال� �ف� �ي� �ن ��ة واألخ� � � � � ��رى ي � �ه� ��ددون
وي � �ت ��وع ��دون وي ��دع� �م ��ون ال�ت�ن�ظ�ي��م
اإلرهابي عالنية دون اهتمام ألحد
ف��راج��ع األس �م��اء امل �ت��داول��ة ل�ه��م في
وسائل التواصل االلكتروني حتى
تعرف من هم داعمون داعش الذين
ي �ن �ف �ث��ون س� �م ��وم اإلره� � � ��اب ب �ع �ق��ول
الشباب.
وخ� �ت ��م ق ��ائ�ل�ا ال �ل �ه��م ان � ��ي ب�ل�غ��ت
اللهم فاشهد.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ث �م��ن ال �ن��ائ��ب حمد
ال � �ه� ��رش� ��ان� ��ي ال � �ج � �ه � ��ود ال � �ج � �ب� ��ارة
وال�ي�ق�ظ��ة ال��دائ�م��ة ال�ت��ي يتمتع بها
نائب رئيس ال��وزراء وزير الداخلية
الشيخ محمد الخالد ورج��ال األمن
ف ��ي ال ��وق ��وف ب��وج��ه م ��ن ي �ح��اول��ون
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زار القاهرة للمشاركة في مراقبتها

الخرينج :متفائلون بنجاح االنتخابات
البرلمانية المصرية

ق� � ��ام ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
االم ��ة وع�ض��و ال�ب��رمل��ان العربي
ورئيس لجنة االخوة البرملانية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة امل � �ص� ��ري� ��ة م � �ب ��ارك
الخرينج بزيارة الى جمهورية
م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة وذل ��ك بتكليف
م��ن البرملان العربي للمشاركة
في مراقبة االنتخابات املصرية
في االستحقاق الثالث لها.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج ف��ي تصريح
ص � �ح� ��اف� ��ي ان م � �ش� ��ارك � �ت� ��ه ف��ي

م � ��راق � �ب � ��ة س � �ي� ��ر االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
البرملانية املصرية جاءت بقرار
م��ن ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ل�لاش��راف
على سير اجراءات االنتخابات
ب� �ج� �م� �ه ��وري ��ة م� �ص ��ر ال �ع��رب �ي��ة
وم � �ش� ��ارك� ��ة ال� �ش� �ع ��ب امل� �ص ��ري
ال �ع��زي��ز أع ��راس ��ه ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
م � � ��ؤك � � ��دا األه � � �م � � �ي � ��ة ال � �ك � �ب � �ي ��رة
وال �ق �ص��وى ل �ه��ذه االن �ت �خ��اب��ات
ع�ل��ى ح �ي��اة امل �ص��ري�ين متمنيا
ان ت� �ك ��ون ه � ��ذه االنتخابات

م�ح�ق�ق��ة ل�ل�ن�ق�ل��ة ال �ن��وع �ي��ة ال�ت��ي
يطمح لها ابناء مصر العروبة
قيادة وحكومة وشعبا من هذه
االنتخابات.
وأب � � ��دى الخرينج ت �ف��اؤل��ه
ال �ك �ب �ي��ر ب �ن �ج��اح االن �ت �خ��اب��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة امل� �ص ��ري ��ة وح �س��ن
س �ي��ر اج ��راءات� �ه ��ا ك �م��ا نجحت
ف � � ��ي ال� � �س � ��اب � ��ق االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات
الرئاسية وذل��ك ل��وع��ي الشعب
امل � � �ص � � ��ري ب� ��أه � �م � �ي� ��ة امل ��رح � �ل� ��ة

الحالية ملصر ال�ع��روب��ة وكذلك
ح � � � � � � ��رص امل � � � �ص� � � ��ري� �ي� ��ن ع � �ل� ��ى
ن �ج��اح االن �ت �خ��اب��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
واالن � � � �ط � �ل� ��اق ن � �ح� ��و ال �ت �ن �م �ي ��ة
والعمل نحو االزدهار والتطور
واالستقرار للبالد.

الخرينج :القبض
على خلية داعش
دليل يقظة رجال
األمن
الخرافي  :المواطن
يشعر بالثقة
والطمأنينة
لجهود رجال األمن
في حفظ الكويت
التميمي للخالد:
نريد الرؤوس
الكبيرة التي تدعم
تنظيم داعش
اإلرهابي
الهرشاني :جهود
الخالد ورجال األمن
تستحق اإلشادة
والتقدير
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الساهرة على حماية أمن واستقرار الكويت
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زع � ��زع � ��ة األم � � � ��ن م � �ش � �ي� ��دا ب �ت �ف �ك �ي��ك
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ش �ب �ك��ة إره ��اب� �ي ��ة ت �م��ول
داعش بالصورايخ واألسلحة تضم
مواطنا ولبنانيا ومصريا وخمسة
سوريني وأستراليني
وق� � ��ال ال� �ه ��رش ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ان ج�ه��ود ال�خ��ال��د ورج��ال
األم ��ن ت�س�ت�ح��ق اإلش � ��ادة وال�ت�ق��دي��ر
ف �ه��م ي� �س� �ه ��رون م ��ن اج � ��ل اس �ت �ت��اب
األم��ن ف��ي ال�ب�لاد وب�ع��ث الطمأنينة
ف ��ي ن �ف��وس امل ��واط� �ن�ي�ن وال ��واف ��دي ��ن
وم �ن��ع أي أع �م ��ال إج��رام �ي��ة تضمر
العداء للكويت.
وذكر الهرشاني أن الخالد ومنذ
ان اق �ت��رب��ت ي ��د االره� � ��اب م ��ن أرض
الكويت وه��و ال يتوقف ع��ن اص��دار
اإلجراءات االحترازية مبينا أن هذه
اإلجراءات كشفت الخاليا اإلرهابية
وخفافيش الظالم ومثيري الفوضى
مؤكدا أن األم��ن من أه��م النعم التي
ح �ب��ا ال �ل��ه ب �ه��ا ال �ك��وي��ت وب �س��واع��د
رج ��ال ال��داخ�ل�ي��ة س�ي��رد ك�ي��د ك��ل من
يريد سوءا ببلدنا وسياجه اآلمن.
وأش � � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب ط� �ل��ال ال� �ج�ل�ال
ب�ي�ق�ظ��ة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي ع �ه��د ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د وال �ت ��ي ن�ج�ح��ت في
ضبط خلية ارهابية جديدة تمول
تنظيم داعش.
النائب فيصل الدويسان أك��د أن
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
يثبت ف��ي ك��ل ي��وم ان��ه اه��ل لتحمل
امل �س��ؤول �ي��ة وان � ��ه ن �ج��ح ف ��ي إث �ب��ات
ان ث�ق��ة س�م��و االم �ي��ر وس�م��و رئيس
ال � � ��وزراء ف��ي م�ح�ل�ه��ا ع �ن��دم��ا أول ��وه
مسؤولية وزارة ال��داخ�ل�ي��ة فها هو
وف��ري�ق��ه األم �ن��ي ي�ت��اب��ع ك��ل صغيرة
وك�ب�ي��رة ت�م��س األم ��ن ال�ك��وي�ت��ي وم��ا
إلقاء القبض على الخلية التي تدعم
داع ��ش اال إث �ب��ات ع�ل��ى يقظة العني
الساهرة على األمن الكويتي.
م��ن جانبه أش��اد ال�ن��ائ��ب ماضي
ال� � �ه � ��اج � ��ري ب� �ي� �ق� �ظ ��ة رج � � � ��ال األم � ��ن
عيون الوطن الساهرة على حماية
الوطن من األع��داء الذين ال يريدون
ال �خ �ي ��ر ل� �ه ��ذا ال �ب �ل ��د اآلم � � ��ن م�ث�م�ن��ا
لرجال األم��ن األبطال وعلى رأسهم
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
القبض على الخلية االرهابية التي
ت �م��ول ال�ت�ن�ظ�ي��م االره ��اب ��ي ال��دول��ي
امل�س�م��ى ب��داع��ش م��ؤك��دا أن ال�خ��ال��د
ورجاله يثبتون يوما بعد يوم أنهم
يستحقون ثقة ال�ق�ي��ادة السياسية
وت �ك��ري��م س �م��و األم �ي��ر ل��ه ول��رج��ال��ه
تكريم مستحق.
وق� � � ��ال ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح ��اف ��ي إن امل� ��واط� ��ن ب � ��دأ ي�ش�ع��ر
ب��األم��ن واألم� ��ان ع�ل��ى وط �ن��ه وأه�ل��ه

الجالل  :يقظة
الداخلية في عهد
الخالد نجحت
في ضبط الخلية
اإلرهابية
فيصل الدويسان

ماضي الهاجري

د.منصور الظفيري

د.عبدالله الطريجي

وأب� �ن ��ائ ��ه ب ��وج ��ود ال� ��وزي� ��ر ال �خ��ال��د
ورج � � ��ال ال ��داخ �ل �ي ��ة وت �ف��ان �ي �ه��م ف��ي
ال � ��ذود ع��ن أم ��ن واس �ت �ق��رار كويتنا
ال� �ح� �ب� �ي� �ب ��ة م � �ش � �ي� ��را إل� � � ��ى أن� � �ه � ��م ال
ي��دخ��رون جهدا في استتباب األمن
واتخاذ كافة االج��راءات االحترازية
ال�ت��ي م��ن شأنها توجيه الضربات
االستباقية للخاليا االرهابية التي
ت �س �ع��ى ف ��ي األرض ف� �س ��ادا وت��ري��د
زع � ��زع � ��ة االس� � �ت� � �ق � ��رار ف � ��ي ال �ك ��وي ��ت
واملنطقة.
وأكد الهاجري أن أعضاء مجلس
األم��ة جميعهم على أت��م االستعداد
ل�ت�ق��دي��م ك��اف��ة أوج� ��ه ال��دع ��م ل� ��وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب �ك��اف��ة ق�ط��اع��ات�ه��ا س��واء
كان دعما ماديا من خالل امليزانية
أو دع �م��ا ت�ش��ري�ع�ي��ا م ��ن خ�ل�ال سن
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تساعد رج��ال األم��ن
في القيام بمهمتهم السامية وهي
الحفاظ على أمن الوطن.
واخ� �ت� �ت ��م ال � �ه� ��اج� ��ري ت �ص��ري �ح��ه
بقوله  :نشد على يد رجال الداخلية
والوزير الخالد وليضربوا بيد من
ح��دي��د على ك��ل م��ن ت�س��ول ل��ه نفسه
العبث بأمن وأم��ان الوطن وإغراقه
في فوضى االرهاب.
حفظ الله الكويت وأهلها من كل
م�ك��روه تحت ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح

وسمو ولي عهده األمني.
ب � ��دوره ث �م��ن ال �ن��ائ��ب د .م�ن�ص��ور
ال �ظ �ف �ي��رى ج �ه��ود رج � ��ال ال��داخ �ل �ي��ة
بقيادة ال��وزي��ر الشيخ محمد خالد
م� ��ؤك� ��دا ان � �ه ��م ص � �م ��ام أم� � ��ن وام� � ��ان
املجتمع ال��ذي��ن ي�ض��رب��ون ك��ل يوما
م� �ث ��اال ع �ل ��ى ال� �ت� �ف ��ان ��ي واالخ �ل ��اص
وال�ض��رب بكل ق��وة وبيد م��ن حديد
على ك��ل م��ن تسول ل��ه نفسه العبث
بأمن الوطن.
وتقدم النائب الظفيري بجزيل
ال�ش�ك��ر ل�ك��ل رج ��ال وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وكافة القطاعات التي ساهمت في
القبض على تلك الخلية االرهابية
مؤكدا أن الكويت بأيد أمينة بوجود
رج ��ال وه �ب��وا أنفسهم ألم��ن وأم��ان
ال ��وط ��ن داع� �ي ��ا ال� ��ى ص� ��رف م �ك��اف��أة
تشجعية لكل م��ن س��اه��م ف��ي كشف
خيوط تلك الخلية وحماية الوطن
وامل� ��واط� ��ن م ��ن األف � �ع ��ال االج��رام �ي��ة
لهؤالء املرتزقة الذين باتوا يعيثون
في االرض فسادا
وأض � � ��اف ال� �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي ��ري ان
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
الصباح وكافة قيادات الوزارة أمثلة
يحتذى بهم ف��ي التفاني والنجاح
ال��ذي حققوه على صعيد التصدي
لكل محاوالت تعكير صف املجتمع
م��ن ت�ل��ك ال�ف�ئ��ات االره��اب �ي��ة الضالة
وه � ��و م ��ا ي �س �ت �ش �ع��ر م �ع��ه امل ��واط ��ن

بالثقة والفخر والطمأنينة لوجود
تلك العيون ساهرة على أمن الوطن.
وش� � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي��رى ع�ل��ى
ض� ��رورة ت�ت�ب��ع رؤوس ال�ف�ت�ن��ة وك��ل
م ��ن ت �س��ول ل ��ه ن �ف �س��ه ال �ع �ب��ث ب��أم��ن
ال ��وط ��ن وإن� � � ��زال اق� �س ��ى ال �ع �ق��وب��ات
ب�ه��م ت�ط�ب�ي�ق��ا واع �م ��اال ب �ق��ول ال�ح��ق
سبحانه وتعالي «إنما جزاء الذين
يحاربون الله ورسوله ويسعون في
األرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا
أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف
أو ينفوا من األرض ذل��ك لهم خزي
ف��ي ال��دن�ي��ا ول�ه��م ف��ي اآلخ ��رة ع��ذاب
عظيم».
واختتم النائب الظفيري حديثه
داع �ي ��ا ال �ل��ه ان ي�ح�ف��ظ ال �ك��وي��ت من
ك��ل م �ك��روه لتظل واح ��ة ام��ن وام��ان
ت �ح��ت ق �ي��ادة ص��اح��ب ال �س �م��و ام�ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه.
من جانبه بارك النائب د .عبدالله
ال�ط��ري�ج��ي ج �ه��ود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
املتواصلة من اجل قطع الطريق على
اي محاولة من شأنها زعزعة االمن
ف��ي ال �ب�ل�اد م �ش �ي��را ال ��ى ان اع�لان�ه��ا
ع��ن ال�ق��اء القبض على خلية تابعة
لتنظيم داع ��ش االره��اب��ي يستحق
م �ن��ا ت��وج �ي��ه ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ال��ى
نائب رئيس ال��وزراء وزير الداخلية
ال�ش�ي��خ محمد ال�خ��ال��د ورج ��ال ام��ن

ال� ��دول� ��ة وع� �ل ��ى رأس � �ه ��م م ��دي ��ر ام��ن
الدولة اللواء عصام النهام وارك��ان
ال� ��وزارة ك��اف��ة ال��ذي��ن ي��ؤك��دون يوما
ب�ع��د ي ��وم ان االم ��ن ب ��اذن ال �ل��ه ب��اي��د
امينة.
واض ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ان ال � �ق� ��اء ال� �ق� �ب ��ض ع�ل��ى
ه��ذه الخلية يترجم وع��ودا قطعها
الوزير الخالد على نفسه بمالحقة
االره��اب�ي�ين واملتعاونني معهم كما
يؤكد ما كنا حذرنا منه من وجود
خ�لاي��ا ن��ائ�م��ة م��رت�ب�ط��ة بتنظيمات
خارجية ودول تضمر الشر بدولة
ال� �ك ��وي ��ت ودول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وه� � ��و م � ��ا ي �ت �ط �ل��ب م��ن
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ت�ف�ع�ي��ل ج�ه��وده��ا
والضرب بيد من حديد على كل من
يتم ضبطه ف��ي اي خلية او تنظيم
اره ��اب ��ي واع�ل��ان ذل ��ك ام� ��ام وس��ائ��ل
االع �ل ��ام ح �ت��ى ي �ط �م �ئ��ن امل��واط �ن��ون
اآلم �ن��ون ف��ي وط�ن�ه��م ال��ى ان طريق
االره � ��اب ل��ن ي �ك��ون س�ه�لا ف��ي دول��ة
الكويت بفضل الله اوال ثم بجهود
وزارة الداخلية وت�ع��اون املواطنني
واملقيمني الشرفاء.
وق� ��ال ال �ط��ري �ج��ي :اك� ��اد اج� ��زم ان
ه��ذه الخلية ل��ن ت�ك��ون االخ �ي��رة في
ظل تنامي حاالت العنف في املنطقة
وال� �ع ��ال ��م واس � �ت � �خ ��دام االره ��اب� �ي�ي�ن
وامل�ت�ع��اون�ين معهم وس��ائ��ل جديدة
ف �ض�لا ع ��ن ال ��دع ��م ال� ��ذي ي�ح�ص�ل��ون
عليه احيانا من بعض ال��دول التي
ال ت��ري��د االس �ت �ق��رار مل�ن�ط�ق�ت�ن��ا وم��ع
ذل��ك ف��ان فطنة الكويتيني وتطبيق
ال �ق��ان��ون ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع ب�ل�ا ه ��وادة
وتنفيذ االحكام القضائية على كل
خ��ائ��ن ل �ب �ل��ده س �ي �س��اع��د ك �ث �ي��را في
الحد من هذه االعمال االرهابية.
وش� ��دد ال �ط��ري �ج��ي ع �ل��ى ض ��رورة
ب � � � � ��ذل ج� � � �ه � � ��ود اك� � � �ب � � ��ر ف� � � ��ي ض� �ب ��ط
امل �ن��اف��ذ ال �ح��دودي��ة وال �ت��ي م��ا زال��ت
تسجل ح ��االت اخ �ت��راق ينفذ منها
االره ��اب � �ي ��ون وامل� �ت� �ع ��اون ��ون م�ع�ه��م
مؤكدا ان امن الكويت مقدم على اي
اعتبارات اخرى.

جانب من احدى جلسات مجلس األمة في الدور الرابع

الدويسان  :الخالد
يثبت في كل يوم
أنه أهل لتحمل
المسؤولية
الهاجري  :نشكر
الوزير الخالد
ورجال الداخلية
على يقظتهم
وتفانيهم في
حفظ أمن الوطن
الظفيري  :أمن
الوطن بأيد أمينة
ورجال الداخلية
مثال يحتذى بهم
في التفاني
ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ  :ﻟﻨﺤﺬﺭ
ﺍﻟﺨﻼﻳﺎ ﺍﻟﻨﺎﺋﻤﺔ
والدول التي ﺗﻀﻤﺮ
ﺍﻟﺸﺮ ﺑﻨﺎ

12

لجان

aldostoor

األحد  10صفر  22 . 1437نوفمبر 2015

تبحث اليوم في تعديل بعض مواد قانون صندوق المشروعات الصغيرة

اللجنة التشريعية تناقش اقتراحات
ت� �ن ��اق ��ش ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ف��ي اج�ت�م��اع�ه��ا ال �ي��وم االق �ت��راح�ين
بقانونني في شأن جمع التبرعات
وامل � �ق� ��دم�ي��ن م � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن ن �ب �ي��ل
الفضل وعسكر العنزي.
كما تناقش اللجنة ايضا طلبني
ب��رف��ع الحصانة االول ع��ن النائب
ص��ال��ح ع ��اش ��ور ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق��م
 2015 /810ج �ن��ح م �ي ��دان ح��ول��ي
والثاني رفع الحصانة عن النائب
عبدالله املعيوف في القضية رقم
 2015 / 262جنح صحافة.
ه� � � ��ذا ون� � � ��ص اق� � �ت � ��راح � ��ي ج �م��ع
ال �ت �ب��رع��ات وه �م��ا م�ت�ش��اب�ه�ين في
املواد على مايلي:
مادة 1
يقصد بالكلمات وال�ع�ب��ارات
التالية حيثما وردت في القانون
املعاني املحددة ادناه:
ال� �ت� �ب ��رع :ه ��و ع� �ط ��اء م ��ال ��ي او
ع �ي �ن��ي ي �ب��ذل��ه ش �خ��ص ط�ب�ي�ع��ي
او م �ع �ن��وي دون اج� �ب ��ار ب�ط�ل��ب
م��ن ش�خ��ص طبيعي او معنوي
آلخرين داخل الدولة او خارجها.
اللجنة :اللجنة ال��وزاري��ة التي
ت �ن �ش��أ ب��رئ��اس��ة وزارة ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل وبالتعاون
م � ��ع وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ووزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ب�غ��رض االذن بجمع
ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات وم� ��راق � �ب� ��ة ج �م �ع �ه��ا
وصرفها للمستفيدين منها.
االذن :ه� � � ��و االذن ب �ج �م ��ع
ال � �ت � �ب ��رع ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة وال �ع �ي �ن �ي��ة
الصادر الحدى الجهات املذكورة
في ه��ذا القانون من قبل اللجنة
املشار اليها.
امل � � � �ت � � � �ب � � � ��رع :ه� � � � ��و ال � �ش � �خ� ��ص
الطبيعي او املعنوي مقدم عطاء
التبرع املالي او العيني.
مادة 2
يحظر على الشخص الطبيعي
او امل � �ع � �ن� ��وي ج� �م ��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات
واالعالن عنها والدعوة لها بأي
وسيلة كانت دون حصوله على
اذن.
مادة 3
ت �ن �ش��أ ل �ج �ن��ة وزاري � � � ��ة دائ� �م ��ة
وم �ش �ت��رك��ة م ��ن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ووزارة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل وتضم اآلتي:
 - 1وزير الشؤون االجتماعية
والعمل او من يفوضه رئيسا
 - 2وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة او م��ن
يفوضه نائب الرئيس.
 - 3وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة او م��ن
يفوضه عضوا
 - 4وزير املالية او من يفوضه
عضوا

 - 5م � ��دي � ��ر ادارة ال� � �ش � ��ؤون
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب� � � � � ��وزارة ال � �ش� ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل او م��ن
يفوضه من االدارة عضوا
 - 6م��دي��ر االدارة ال�ع��ام��ة ألمن
الدولة او من يفوضه من االدارة
عضوا
 - 7م ��دي ��ر ادارة ال �ج �م �ع �ي��ات
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة ب� � � � � � � ��وزارة ال � � �ش � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل او م��ن
يفوضه من االدارة عضوا
مادة 4
ت� �خ� �ت ��ص ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � ��وزاري� � ��ة
باالختصاصات التالية:
 - 1وض��ع ال �ش��روط وال�ل��وائ��ح
وال � � � � �ق � � � ��رارات ال � �خ� ��اص� ��ة ب �ج �م��ع
ال� �ت� �ب ��رع ��ات واالع � �ل � ��ان ع� ��ن ذل ��ك
والدعوة اليها.
 - 2وض ��ع ال �ن �م��اذج ال�خ��اص��ة
ب �ط �ل��ب االذن ل �ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات
واالعالن عنها والدعوة اليها.
 - 3تلقي طلبات االذن بجمع
التبرعات م��ن الجهات املسموح
ل�ه��ا ب��ذل��ك وامل��ذك��ورة ح�ص��را في
هذا القانون او غيرها.
 - 4دراس ��ة ط�ل��ب االذن بجمع
ال�ت�ب��رع��ات وال�ت�ق��ري��ر ب��رف�ض��ه او
امل��واف �ق��ة ع�ل�ي��ه او ت�ع��دي��ل بعض
بنود هذا الطلب.
 - 5مراقبة جمع التبرعات بعد
صدور املوافقة على جمعها.
 - 6م��راق �ب��ة ص ��رف ال�ت�ب��رع��ات
ل�ل�م�س�ت�ف�ي��دي��ن س � ��واء ف ��ي داخ ��ل
الكويت او خارجها.
 - 7اق��ام��ة ال ��دع ��وى ال�ج��زائ�ي��ة
ض��د ك��ل م��ن ي�خ��ال��ف اح �ك��ام ه��ذا
القانون.
 - 8ت�ل�ق��ي ب�ل�اغ ��ات االف� � ��راد او
الجهات الخاصة او العامة عن
اي مخالفة الحكام ه��ذا القانون
دون االخ �ل ��ال ب �ح��ق امل��ذك��وري��ن
ب �ت �ق��دي��م ب�ل��اغ م �ب��اش��ر ل�ل�ن�ي��اب��ة
العامة.
 - 9تكليف من تراهم مناسبني
ل �ل��رق��اب��ة ع �ل��ى ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات
داخ � ��ل ال� �ك ��وي ��ت ،وال ��رق ��اب ��ة على
صرفها للمستفيدين س��واء في
داخل الكويت او خارجها.
 - 10اي اخ �ت �ص��اص��ات اخ��رى
ي� ��رى رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة اض��اف �ت �ه��ا
لعملها.
مادة 5
ب��اس �ت �ث �ن��اء ال ��دي ��وان االم �ي��ري
وديوان ولي العهد وديوان سمو
رئيس مجلس ال ��وزراء ومجلس
االم��ة يشترط للترخيص بجمع
ال� � �ت� � �ب � ��رع � ��ات واالع � � � �ل � � ��ان ع �ن �ه��ا
والدعوة اليها:
 - 1ت�ق��دي��م ط�ل��ب االذن للجنة

لصالح ج�ه��ات او ج�م��اع��ات تقوم
على مبادئ ونظم عدائية واعمال
م �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة او
مخالفة لقوانني دولتها.
ك�م��ا يحظر ج�م��ع ال�ت�ب��رع��ات او
االع�لان عنها او الدعوة اليها ألي
جماعة او تنظيم تقرر انه محظور
او صنف بأنه ارهابي في الكويت
او خارجها.
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امل� � �ن� � �ص � ��وص ع� �ل� �ي� �ه ��ا ف� � ��ي ه� ��ذا
القانون قبل البدء باعالن جمع
التبرعات والدعوة لذلك.
 - 2ان ي �ت �ض �م��ن ط �ل��ب االذن
بيانا وافيا عن الجهة التي تطلب
ج �م ��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات وامل �س �ت �ف��دي��ن
م��ن ه��ذه ال�ت�ب��رع��ات وت��اري��خ ب��دء
جمع التبرعات وانتهائه وقيمة
ال � �ت � �ب ��رع ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة وال �ع �ي �ن �ي��ة
املطلوبة واس�م��اء العاملني على
ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات وام ��اك ��ن جمع
ال �ت �ب��رع��ات وام ��اك ��ن ص ��رف ه��ذه
التبرعات سواء في داخل الكويت
او خارجها.
 - 3تقديم ما يثبت ان التبرعات
س �ت �ن �ف��ق ف� ��ي وج � � ��وه ال� �خ� �ي ��ر او
املساعدات االنسانية او الغرض
املعلن بجمع التبرعات سواء في
داخل الكويت او خارجها.
 - 4اال ي� � �ك � ��ون م� � �ق � ��دم االذن
والعاملون على جمع التبرعات
قد سبق إدانتهم بجريمة مخلة
بالشرف او االمانة ما لم يرد اليه
اعتباره.
 ان ت�ق��دم الجهة طالبة االذنب�ج�م��ع ال �ت �ب��رع��ات رق ��م ال�ح�س��اب
ال �ب �ن �ك��ي امل �س �ج��ل ب��اس �م �ه��ا ل��دى
اح� � ��د ال � �ب � �ن� ��وك امل� �ح� �ل� �ي ��ة وال� � ��ذي
س� �ت ��ودع ب ��ه ال �ت �ب��رع��ات امل��ال �ي��ة،
وان ت�ب�ين امل �ك��ان ال� ��ذي ستخزن
ب��ه ال�ت�ب��رع��ات العينية ال��ى حني
صرفها ملستفيديها.
ي �ج��ب ع �ل��ى ال �ج �ه��ة ال �ج��ام �ع��ة
ل �ل �ت �ب��رع��ات امل ��ال �ي ��ة او ال�ع�ي�ن�ي��ة
تقديم كشف تفصيلي عن اوجه
صرف التبرعات.
وف ��ي ج�م�ي��ع االح � ��وال ال ال ��زام
على اللجنة باملوافقة على طلب
االذن امل� �ش ��ار ال �ي��ه وان تحققت
شروطه.
مادة 6
للجنة تعديل ما تراه مناسبا

من بنود ال��واردة في طلب االذن
امل� �ق ��دم م ��ن ال �ج �ه��ة امل� �ص ��رف لها
بجمع ال�ت�ب��رع��ات وللجنة كذلك
ان توافق على بعض البنود دون
غيرها.
مادة 7
يصدر االذن من اللجنة خالل
ش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ت �ق��دي��م ال�ط�ل��ب
م��وض �ح��ا ف �ي��ه ت��اري��خ ب ��دء جمع
التبرعات ونهاية جمعها ومقدار
ال �ت �ب��رع��ات امل�ط�ل��وب��ة واملستفيد
م � ��ن ه � � ��ذه ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات وام� ��اك� ��ن
جمعها في داخل الكويت واماكن
صرفها للمستفيدين س��واء في
داخل الكويت او خارجها وينشر
هذا االذن في الجريدة الرسمية.
مادة 8
على الجهة املأذون لها بجمع
التبرعات ان تلتزم بحدود االذن
الصادر لها وموضوعه ،ولو كان
ه��ذا االذن ال يشمل كافة البنود
امل ��ذك ��ورة ف��ي ط �ل��ب االذن امل �ق��دم
منها وعليها ابراز هذا االذن بعد
ص��دوره في كل مكان تجمع فيه
التبرعات.
وي� � �ج � ��وز ل � �ه� ��ذه ال� �ج� �ه ��ة ب �ع��د
ص ��دور االذن ان ت�س�ت�خ��دم كافة
وس� ��ائ� ��ل االع � �ل ��ان ع �ل ��ى ن�ف�ق�ت�ه��ا
الخاصة دون املساس بالتبرعات
للتعريف بكافة املسائل املتعلقة
بجمع التبرعات املأذون بها.
ال ي�ج��وز خصم اي مبالغ من
ال� �ت� �ب ��رع ��ات ل �ش �خ �ص �ي��ة وادارة
ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات ت � �ح� ��ت اي
مسمى دون م��واف�ق��ة مسبقة من
ال�ل�ج�ن��ة ب��ذل��ك وع �ل��ى اال تتعدى
( )٪ 2.5مما يجمع.
مادة 9
ي� �ج ��وز ل �ل �ج �ن��ة ان ت �ك �ل��ف م��ن
تراهم مناسبني للتواجد وعلى

ال � � ��دوام ف ��ي ج �م �ي��ع ام ��اك ��ن جمع
التبرعات ومراقبة ذلك ،وعلى كل
مكلف تقديم تقريره في كل وقت
الى اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة 10
ي� �ج ��وز ل �ل �ج �ن��ة أن ت �ك �ل��ف م��ن
ت � � ��راه � � ��م م � �ن� ��اس � �ب �ي�ن ل� �ل� �ت ��واج ��د
ف � ��ي أم � ��اك � ��ن ص � � ��رف ال� �ت� �ب ��رع ��ات
ملستحقيها في الكويت ومراقبة
ذلك وعلى املكلف تقديم تقريره
ف� ��ي ك� ��ل وق � ��ت إل � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ع��ن
صرف التبرعات
مادة 11
ي �ج��ب ع �ل��ى ال�ل�ج�ن��ة اي �ف��اد من
ت��راه��م م�ن��اس�ب�ين م��ن اع�ض��ائ�ه��ا
او م � ��ن غ� �ي ��ره ��م ل� �ل� �ت ��واج ��د ف��ي
ج�م�ي��ع ام��اك��ن ص ��رف ال�ت�ب��رع��ات
ملستحقيها ف��ي خ� ��ارج ال�ك��وي��ت
وم� ��راق � �ب� ��ة ذل � � ��ك ،وع � �ل� ��ى امل �ك �ل��ف
ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ره ف��ي ك��ل وق��ت ال��ى
اللجنة عن صرف التبرعات.
مادة 12
كما يحظر على الجهة طالبة
االذن بجمع التبرعات االستفادة
من هذه التبرعات.
وف � ��ي ج �م �ي��ع االح � � � ��وال ي �ك��ون
ل� �ل� �م ��واد وامل� �ن� �ت� �ج ��ات ال��وط �ن �ي��ة
االول ��وي ��ة ف ��ي ش��رائ �ه��ا ف ��ي ح��ال
كون اغراض التبرعات عينية.
مادة 13
يحظر جمع التبرعات عنها او
الدعوة اليها ملعاداة دولة اخرى
او الج � ��ل ال� �ق� �ي ��ام ب �ع �م��ل ع��دائ��ي
تجاهها او لدعم الغير ضدها.
مادة 14
يحظر جمع التبرعات او االعالن
ع �ن �ه��ا او ال� ��دع� ��وة ال �ي �ه��ا ل�ص��ال��ح
الجهات او الجماعات املسلحة او

مادة 15
ي �ح �ظ ��ر ج� �م ��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات او
االع �ل��ان ع�ن�ه��ا او ال ��دع ��وة ال�ي�ه��ا
ب �غ��رض ش ��راء اس�ل�ح��ة اي ك��ان��ت
انواعها او بغرض شراء اي مواد
محظورة في القانون الكويتي او
ف��ي ق��وان�ين ال� ��دول االخ� ��رى التي
ستصرف فيها التبرعات.
مادة 16
ي �ح �ظ ��ر ج� �م ��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات او
االع �ل��ان ع�ن�ه��ا او ال ��دع ��وة ال�ي�ه��ا
ل �ص��ال��ح االع � �م� ��ال ال �ح��رب �ي��ة ف��ي
خارج الكويت.
مادة 17
وزارة الداخلية ووزارة الدفاع
ه � �م� ��ا ال � �ج � �ه � �ت� ��ان امل� �خ� �ت� �ص� �ت ��ان
ل ��وح ��ده� �م ��ا ب� �ج� �م ��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات
واالع �ل��ان ع�ن�ه��ا وال ��دع ��وة اليها
ل �ص��ال��ح االع � �م� ��ال ال �ح��رب �ي��ة ف��ي
الكويت او خارجها.
مادة 18
ي�ج��ب ج�م��ع ال�ت�ب��رع��ات امل��ال�ي��ة
ب� ��واس � �ط� ��ة اج� � �ه � ��زة ادف� � � ��ع االل � ��ي
ال � �ج� ��وال� ��ة ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ب �ط ��اق ��ات
االئ� �ت� �م ��ان ال �ش �ص �ي��ة ف ��ي م��واق��ع
ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات ال �ت��ي ت�ح��دده��ا
اللجنة وال يجوز جمع التبرعات
بواسطة االيداع او التحويل الى
اي حساب بنكي.
مادة 19
ي � � � �ك � � ��ون ج � � �م� � ��ع ال� � �ت� � �ب � ��رع � ��ات
ب��ان��واع �ه��ا ب�س�ن��د ق �ب��ض ص ��ادرا
م ��ن ال �ج �ه��ة امل � � ��أذون ل �ه��ا ب�ج�م��ع
التبرعات وان يكون ه��ذا السند
م��ن اص ��ل وارب� ��ع ن�س��خ كربونية
واض� �ح ��ة .وي �س �ل��م امل �ت �ب��رع اص��ل
السند وي��رس��ل للجنة نسختني
ك ��رب ��ون �ي �ت�ي�ن وت �ح �ت �ف��ظ ال �ج �ه��ة
بباقي النسخ وان ت�ك��ون جميع
ال�ن�س��خ م�خ�ت��وم��ة ب�خ��ات��م الجهة
املأذون لها بجمبع التبرعات.
وي � �ج� ��ب ان ي �ت �ض �م��ن ال �س �ن��د
رق � ��م ال � �ق� ��رار ال � �ص� ��ادر ف ��ي االذن
بجمع ال�ت�ب��رع��ات واس ��م املتبرع
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وق �ي �م ��ة ال� �ت� �ب ��رع ون� � ��وع ال �ت �ب��رع
م��ال��ي او ع�ي�ن��ي وت��اري��خ ال�ت�ب��رع
واملستفيدين من هذه التبرعات
واالسم الكامل للعامل على جمع
التبرعات ورقمه املدني.

مادة 21
ت � � ��ودع ال� �ت� �ب ��رع ��ات امل ��ال� �ي ��ة ف��ي
حساب بنكي يعود للجهة املأذون
ل �ه��ا ب��ال �ت �ب��رع ل� ��دى اح� ��د ال �ب �ن��وك
امل �ح �ل �ي��ة ام� ��ا ال �ت �ب��رع��ات ال�ع�ي�ن�ي��ة
فتودع في مكان امني لدى الجهة
املأذون لها بجمع التبرعات.
وفي جميع االحوال يحظر على
ال �ج �ه��ة امل � � ��أذون ل �ه��ا ب��ال �ت �ب��رع��ات
ال � � �ت � � �ص� � ��رف ب � ��ال� � �ت� � �ب � ��رع � ��ات ق �ب ��ل
مطابقتها وفحصها من اللجنة.
مادة 22
ال ي � � �ج� � ��وز ب� � �ي � ��ع ال � �ت � �ب � ��رع� ��ات
ال �ع �ي �ن �ي��ة وت �ح��وي �ل �ه��ا ال� ��ى ام� ��وال
س��ائ �ل��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ج �ه��ة امل � ��أذون
لها بجمع التبرعات وف��ي جميع
االح� � � ��وال ال ي� �ج ��وز ل� �ه ��ذه ال �ج �ه��ة
ال� �ت� �ص ��رف ب ��ال �ت �ب ��رع ��ات ف� ��ي غ�ي��ر
االغراض املخصصة لها في االذن
ال�ص��ادر بشأنها او صرفها لغير
املستفيدين منها امل��ذك��وري��ن في
هذا االذن املشار اليه.
مادة 23
ع �ن��د م �خ��ال �ف��ة ال �ق��ائ �م�ين على
جمع التبرعات الحكام القانون
ف �ل �ل �ج �ن��ة ال � �غ� ��اء ع �م �ل �ي��ة ج�م�ي��ع
ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات وت� � � � � ��ؤول ح �ص �ي �ل��ة
التبرعات املالية والعينية للجنة
لتقوم بصرفها على املستفيدين
م� �ن� �ه ��ا ف � ��ي داخ � � � ��ل ال � �ك� ��وي� ��ت او
خارجها.
وف��ي ح��ال��ة ع��دم تمكن اللجنة
م��ن اي�ص��ال�ه��ا للمستفيدين ف��ان
ح �ص �ي �ل��ة ال �ت �ب��رع��ات ت � ��ؤول ال��ى
وزارة امل��ال�ي��ة دون ال �ح��اج��ة في
ذلك لحكم قضائي.
ع �ل��ى ان ال �ت �ب ��رع ��ات ال�ع�ي�ن�ي��ة
تعرضها اللجنة ب��امل��زاد العلني
وع � �ن ��د ب �ي �ع �ه��ا ت � � ��ؤول ح�ص�ي�ل��ة
البيع لوزارة املالية.
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مادة 24
ك��اف��ة املسائل الخاصة بجمع
ال� � �ت� � �ب � ��رع � ��ات وغ� � �ي � ��ره � ��ا ت� �ص ��در
ب� �ق ��رارات م��ن رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة وال
ت� �ق� �ب ��ل ه� � ��ذه ال� � � �ق � � ��رارات ل �ل �ط �ع��ن
القضائي عليها.
مادة 25
ي�ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال تقل
ع� ��ن ث �ل��اث س � �ن� ��وات وال ت �ج��اوز
خ �م��س س� �ن ��وات وب �غ ��رام ��ة ال تقل
عن خمسة االف دينار كويتي وال
ت�ج��اوز عشرة االف دي�ن��ار كويتي
او باحدى هاتني العقوبتني كل من
دعا او اعلن عن جمع التبرعات او
ن�ظ��م او اش �ت��رك ف��ي ش��يء م��ن ذل��ك
دون ان يكون مأذونا له بذلك.
وف � � � ��ي ح � ��ال � ��ة ال� � � �ع � � ��ود ت �ق �ض��ي
امل �ح �ك �م��ة ع �ل��ى ال �ع��ائ��د ب��اك �ث��ر من
ال � �ح� ��د االق� � �ص � ��ى امل� � �ق � ��رر ق ��ان ��ون ��ا
ل �ل �ج��ري �م��ة ب� �ش ��رط ع � ��دم م� �ج ��اوزة
ضعف هذا الحد.
مادة 26
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن
خ �م��س س �ن��وات وال ت �ج��اوز سبع
سنوات وبغرامة ال تقل عن عشرة
االف دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي وال ت �ج��اوز
خ�م�س��ة ع �ش��ر ال ��ف دي �ن ��ار ك��وي�ت��ي
او ب��اح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين كل
من قام او نظم او اشترك في جمع
التبرعات دون ان يكون مأذونا له
بذلك.
وف � � � ��ي ح � ��ال � ��ة ال� � � �ع � � ��ود ت �ق �ض��ي
امل �ح �ك �م��ة ع �ل��ى ال �ع��ائ��د ب��اك �ث��ر من
ال � �ح� ��د االق� � �ص � ��ى امل� � �ق � ��رر ق ��ان ��ون ��ا
ل �ل �ج��ري �م��ة ب� �ش ��رط ع � ��دم م� �ج ��اوزة
ضعف هذا الحد.
وينطبق هذا الحكم على املتبرع
الذي يقدم تبرعه الف��راد او جهات
غير مرخص لهم باذن من اللجنة
بجمع التبرعات.

مادة 27
ي�ع��اق��ب ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال تقل
ع� ��ن ث �ل��اث س � �ن� ��وات وال ت �ج��اوز
خ�م��س س �ن��وات وب �غ��رام��ة ال تقل
ع ��ن ع �ش��رة االف دي� �ن ��ار ك��وي�ت��ي
وال ت� �ج ��اوز خ �م �س��ة ع �ش��ر االف
دي�ن��ار كويتي او ب��اح��دى هاتني
ال �ع �ق��وب �ت�ين ك ��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ادارة ج� �م� �ي� �ع ��ة ن � �ف ��ع ع � � ��ام ق ��ام
بجمع التبرعات او املوافقة على
جمعها او دع��ا او اعلن ع��ن ذلك
قبل صدور ادن من اللجنة.
وف � � ��ي ح � ��ال � ��ة ال� � �ع � ��ود ت �ق �ض��ي
امل�ح�ك�م��ة ع�ل��ى ال�ع��ائ��د ب��أك�ث��ر من
ال� �ح ��د االق � �ص� ��ى امل � �ق� ��رر ق��ان��ون��ا
ل�ل�ج��ري�م��ة ب �ش��رط ع ��دم م �ج��اوزة
ضعف هذا الحد.
وي� �ن� �ط� �ب ��ق ه� � ��ذا ال� �ح� �ك ��م ع �ل��ى
رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة الجمعية
ال �خ �ي��ري��ة وع �ل��ى م ��ن اش� �ت ��رك او
نظم معهم شيئا من ذلك.
مادة 28
ك ��ل م ��ن ي �خ��ال��ف امل� �ح� �ظ ��ورات
املنصوص عليها ف��ي امل��واد ،15
 18 ،17 ،16ي �ع ��اق��ب ب��ال �ح �ب��س
امل ��ؤب ��د وي� �ج ��وز ان ت �ض��اف ال�ي��ه
غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع��ن خ�م�س�ين ال��ف
دينار كويتي.
وي�س��ري حكم ه��ذه امل��ادة على
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة ج�م�ع�ي��ة
النفع العام ورئيس مجلس ادارة
الجمعية الخيرية وعلى من نظم
او اش� �ت ��رك م �ع �ه��م ف ��ي ش� ��يء من
ذلك.
مادة 29
ي �ع��اق��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة
ج�م�ع�ي��ة ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ب��ال�ح�ب��س
م ��دة ال ت �ق��ل ع��ن س �ت��ة اش �ه��ر وال
تجاوز سنة وبغرامة ال تقل عن
خ�س�م��ة آالف دي �ن��ار وال ت �ج��اوز
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اللجنة المالية تناقش
زيادة رسوم االنتفاع
بالمرافق العامة

جمع التبرعات
مادة 20
عند انتهاء اوراق كل سند قبض
تقوم الجهة امل��أذون لها بالتبرع
ب�ت�س�ل�ي��م ه ��ذا ال�س�ن��د ال ��ى اللجنة
خ�ل�ال م��دة ال ت �ج��اوز اس�ب��وع��ا مع
ارف� � ��اق ت �ق��ري��ر م �ن �ه��ا ث ��اب ��ت ف�ي�ه��ا
قيمة ال�ت�ب��رع��ات امل��ال�ي��ة والعينية
واسماء املتبرعني وتاريخ التبرع
لكل منهم.

لجان

ع� �ش ��رة االف دي� �ن ��ار او ب��اح��دى
ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين ع�ن��د مخالفة
الجمعية او اح��د القائمني تحت
مسؤوليتها على جمع التبرعات
احكام املواد ،22 ،21 ،20 ،14 ،9 ،5
 24 ،23من هذا القانون.
وف � � ��ي ح � ��ال � ��ة ال� � �ع � ��ود ت �ق �ض��ي
امل�ح�ك�م��ة ع�ل��ى ال�ع��ائ��د ب��أك�ث��ر من
ال� �ح ��د االق � �ص� ��ى امل � �ق� ��رر ق��ان��ون��ا
ل�ل�ج��ري�م��ة ب �ش��رط ع ��دم م �ج��اوزة
ضعف هذا الحد.
وي� �ن� �ط� �ب ��ق ه� � ��ذا ال� �ح� �ك ��م ع �ل��ى
رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة الجمعية
ال � �خ � �ي� ��ري� ��ة وال� � �ق � ��ائ� � �م �ي��ن ت �ح��ت
مسؤوليتها على جمع التبرعات.
مادة 30
ال يجوز تطبيق اح�ك��ام امل��واد
 83 ،82 ،81من قانون الجزاء رقم
 16لسنة  1960امل�ش��ار ال�ي��ه عند
ال �ح �ك��م ب��ال �ع �ق��وب��ات امل�ن�ص��وص
عليها في هذا القانون.
مادة 31
ت �خ �ت��ص ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة في
االدعاء والتحقيق والتصرف في
ال �ج��رائ��م امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
هذا القانون ويكون االختصاص
ب�ن�ظ��ره��ا الح ��دى دوائ� ��ر محكمة
الجنايات.
مادة 32
ي�ل�غ��ى ك��ل ح�ك��م ي �ت �ع��ارض مع
احكام هذا القانون.
مادة 33
ع �ل��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وال � � � ��وزراء  -ك ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه -
تنفيذ احكام هذا القانون ويعمل
به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

تعقد لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية اليوم اجتماعا
الس�ت�ك�م��ال م�ن��اق�ش��ة م�ش��روع
قانون بتعديل بعض احكام
ال�ق��ان��ون رق��م  79لسنة 1995
في ش��أن ال��رس��وم والتكاليف
امل � ��ال� � �ي � ��ة م � �ق� ��اب� ��ل االن � �ت � �ف� ��اع
ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة
وذل ��ك ب�ح�ض��ور وزي ��ر املالية
أنس الصالح.
وفيما اعلن رئيس اللجنة
ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع عقب
اجتماع سابق للجنة بشأن
ال � �ق� ��ان� ��ون ان ه � �ن� ��اك خ�ل�اف ��ا
نيابيا  -حكوميا فيما يتعلق
ب � ��زي � ��ادة ال � ��رس � ��وم م � ��ن دون
اص ��دار ق��ان��ون إال ان اع�ض��اء
اللجنة كان لهم رأي آخر وهو
ض��رورة ان تتم ال��زي��ادة وفق
قانون.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ن��ص امل��رس��وم
ال � � � � � ��ذي ت � �ط � �ل � ��ب ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
ال�ت�ع��دي��ل ع�ل�ي��ه ب�ح�ي��ث يكون
ل �ه��ا ال �ح��ق ف��ي زي � ��ادة رس��وم
وت �ك��ال �ي��ف ب � �ق� ��رارات وزاري � ��ة
وليس بقانون.
مادة أولى
ي � �س � �ت � �ب� ��دل ب � �ن� ��ص امل � � � ��ادة
االول � ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 79
لسنة  1995املشار اليه النص
التالي:
ال يجوز اال بقانون زي��ادة
ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال�ي��ة
ال� � � ��واج� � � ��ب اداؤه � � � � � � ��ا م� �ق ��اب ��ل
االن �ت �ف��اع ب �م��راف��ق وخ��دم��ات
الكهرباء وامل��اء التي تقدمها
ال��دول��ة ع�ل��ى قيمتها ف��ي 31
ديسمبر سنة .1994
وي � �ج � ��وز زي � � � ��ادة ال� ��رس� ��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة ال��واج��ب
اداؤه� � � � � � ��ا م � �ق� ��اب� ��ل االن � �ت � �ف� ��اع
ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة
االخ��رى التي تقدمها الدولة
وي� � � �ك � � ��ون ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � ��زي � � ��ادة
بالنسبة لكل رسم او تكليف
م��ال��ي وت �ح��دي��د ف �ئ��ات ال��ذي��ن
ت�ش�م�ل�ه��م ال ��زي ��ادة ب �ق��رار من
مجلس الوزراء.
مادة ثانية
ع �ل��ى ال � � � ��وزراء  -ك ��ل ف�ي�م��ا
يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانون
وي�ع�م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ نشره
في الجريدة الرسمية.
ونصت املذكرة االيضاحية
ملشروع قانون بتعديل بعض
احكام القانون رق��م  79لسنة
 1995ف� � ��ي ش� � � ��أن ال � ��رس � ��وم
وال �ت �ك ��ال �ي ��ف امل ��ال� �ي ��ة م �ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات
العامة على ما يلي:

ص � � ��در ال� � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م 79
لسنة  1995في شأن الرسوم
وال �ت �ك ��ال �ي ��ف امل ��ال� �ي ��ة م �ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات
ال � �ع� ��ام� ��ة .ون� � ��ص ف� ��ي م ��ادت ��ه
االول� ��ى ع�ل��ى ان ��ه :الي �ج��وز اال
ب� �ق ��ان ��ون ان ت ��زي ��د ال ��رس ��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة ال��واج��ب
اداؤه� � � � � � ��ا م � �ق� ��اب� ��ل االن � �ت � �ف� ��اع
ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات ال�ع��ام��ة
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال� ��دول� ��ة ع�ل��ى
قيمتها في  31ديسمبر سنة
.1994
وق � � ��د ت� �ب�ي�ن ع� �ن ��د ت �ط �ب �ي��ق
اح� �ك ��ام ه� ��ذه امل� � ��ادة ان� �ه ��ا ق��د
ت� � � � �ج � � � ��اوزت ال � � � �ه � � ��دف م �ن �ه ��ا
وشملت العديد م��ن ال��رس��وم
وال �ت �ك ��ال �ي ��ف امل ��ال� �ي ��ة م �ق��اب��ل
االنتفاع باملرافق والخدمات
ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ي �ت �ع�ين اع � ��ادة
ال� �ن� �ظ ��ر ف� �ي� �ه ��ا ب� �م ��ا ي �ن��اس��ب
تكلفتها املالية وبما يسمح
بتحسني نوعيتها واالرتقاء
بمستواها.
وتحقيقا لهذا الغرض فقد
أع��د م�ش��روع القانون املرافق
ويتضمن تعديل املادة االولى
م��ن ال �ق��ان��ون امل ��ذك ��ور بحيث
ي� �ق� �ت� �ص ��ر ال � �ح � �ك� ��م ال � �خ� ��اص
ب �ع��دم ج� ��واز زي � ��ادة ال��رس��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة ال��واج��ب
اداؤها اال بقانون على مرافق
وخ� ��دم� ��ات ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
وحدها باعتبارها ذات صلة
مباشرة بمعيشة املواطنني.
ام � ��ا غ� �ي ��ره ��ا م� ��ن ال ��رس ��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة ف�ي�ج��وز
النظر في زيادتها ،وحرصا
على التنسيق بني اي زيادات
يقتضيها الصالح العام في
هذه الرسوم والتكاليف فقد
تضمن ال�ن��ص ان ت�ك��ون هذه
ال � ��زي � ��ادة ب � �ق ��رار م ��ن م�ج�ل��س
ال � � � � ��وزراء ،ب �ح �ي��ث ي� �ق ��رر ل�ك��ل
رس � � � � ��وم او ت� �ك� �ل� �ي ��ف م ��ال ��ي
الزيادة املناسبة كما يتضمن
ق� � ��راره ت �ح��دي��د ف� �ئ ��ات ال��ذي��ن
ستشملهم هذه الزيادة.
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الحمود :نسعى إلظهار وسطية
االسالم ودور الكويت اإلنساني
ق��ال وزي��ر اإلع�ل�ام الشيخ سلمان
الحمود ان جوائز الدولة التقديرية
والتشجيعية ت��ؤك��د رع��اي��ة ال�ق�ي��ادة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ل �ك��ل ف �ك��ر وط�ن��ي
م �ب��دع وت �ب�ين م ��دى اه �ت �م��ام ال�ك��وي��ت
بابنائها املبدعني.
واوض � � �ح � ��ت وزارة االع � �ل� ��ام ف��ي
ب�ي��ان ام��س ان ال�ش�ي��خ ال�ح�م��ود لفت
خ�ل�ال ت ��رؤس ��ه ام ��س االول اج�ت�م��اع
لجنة منح جوائز ال��دول��ة التقديرية
وال �ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة ال� ��ى أه �م �ي��ة تطبيق
أع� �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر ال � �ج� ��ودة وال� �ن ��زاه ��ة
وال �ش �ف��اف �ي��ة ف ��ي م �ن��ح ال� �ج ��وائ ��ز مل��ا
تعبر عنه من قيم ومضامني التقدير
واالمتنان ألبناء الكويت من املبدعني
في كافة مجاالت الجائزة.
حضر االجتماع سعدون الجاسم
وال � ��دك � � �ت � ��ور م � �ن � �ص� ��ور ب��وخ �م �س�ي�ن
والدكتور سليمان الشطي والدكتورة
م��وض��ي ال �ح �م��ود وال��دك �ت��ور محمد
الفيلي ومحمد العسوسي وعايشة
املحمود ولواحظ الجديعي وأسماء
بنت حسني.
ال ��ى ذل ��ك أك ��د وزي ��ر االع�ل��ام وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ورئ �ي��س
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال�ف�ن��ون
واآلداب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ال � �س � �ع� ��ي ل � ��وض � ��ع ب � ��رن � ��ام � ��ج م �م �ي��ز
الحتفالية الكويت عاصمة للثقافة
االس�ل��ام � �ي� ��ة  2016ل� �ت� �ك ��ون ع�ل�ام��ة
مضيئة ف��ي ال�ث�ق��اف��ة االس�لام �ي��ة في
العالم.
وذك � ��رت وزارة االع �ل��ام ف ��ي ب�ي��ان
إن ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال � �ح� �م ��ود ق ��ال

أع� � ��رب م� �ص ��در م � �س� ��ؤول ف��ي
وزارة الخارجية أمس عن إدانة
الكويت واستنكارها الشديدين
ل � � �ح � � ��ادث اح� � �ت� � �ج � ��از ال� ��ره� ��ائ� ��ن
اإلج� � ��رام� � ��ي ال� � � ��ذي ت � ��م ف � ��ي أح ��د
ف �ن��ادق م��دي�ن��ة ب��ام��اك��و عاصمة
ج� �م� �ه ��وري ��ة م� ��ال� ��ي وأس � �ف� ��ر ع��ن
اح�ت�ج��از وم�ق�ت��ل وج ��رح العديد
من الرهائن.
وأك � � ��د امل � �ص� ��در ف� ��ي ت �ص��ري��ح

صحفي موقف الكويت الثابت
وامل� �ب ��دئ ��ي امل� �ن ��اه ��ض ل�ل�إره ��اب
بكافة اشكاله وص��وره واي��ا كان
مصدره.
واخ� �ت� �ت ��م امل � �ص� ��در ت �ص��ري �ح��ه
ب � ��اإلع � ��راب ع ��ن ص� � ��ادق ت �ع��ازي��ه
وم� ��واس� ��ات� ��ه ألس � ��ر وح� �ك ��وم ��ات
الضحايا وتمنياته للمصابني
بالشفاء العاجل.

الدويسان :منطقة الشرق
األوسط تمر بمرحلة مضطربة

الحمود مترئسا االجتماع األول للجنة التخطيط والتنفيذ لالحتفال في الكويت

عقب ترؤسه االجتماع األول للجنة
ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �ف �ي ��ذ واالش � � � ��راف
لالحتفال بالكويت عاصمة الثقافة
االس�ل�ام �ي��ة  :2016إن �ن��ا ن�ت�ط�ل��ع من
خ �ل�ال ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة ال �ث �ق��اف �ي��ة ان
نحقق ال�ع��دي��د م��ن االه� ��داف إلع�ط��اء
الصورة املطلوبة عن اهتمام الكويت
بالثقافة ون��رس��ل رس��ال��ة للعالم عن
وس�ط�ي��ة وس�م��اح��ة ال��دي��ن االس�لام��ي
لعمل نهضة ثقافية داخليا وكذلك
تطوير مرتكزاتنا الثقافية.
وق��ال ان االج�ت�م��اع شهد مناقشة
االع ��داد ملؤتمر صحفي يليق بهذه
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ت� ��ي ن� ��ري� ��د أن ن ��رس ��ل
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا رس ��ال ��ة ل �ك��ل امل�ه�ت�م�ين
بموضوع الثقافة وخاصة في الدول
االسالمية والعالم بشكل عام.
ولفت الى انه تمت مناقشة الرؤية

الب��راز الجانب االن�س��ان��ي والخيري
ال ��ذي ت�ش�ت�ه��ر ب��ه ال�ك��وي��ت وشعبها
وك��ذل��ك ض ��رورة اش ��راك ال�ش�ب��اب في
ه��ذا الحدث الثقافي املهم وتسويق
السياحة الثقافية التي تتميز بها
الكويت كونها تتناسب مع طبيعة
مجتمعنا الكويتي وتسويق تجربة
ال �ك��وي��ت ال ��رائ ��دة م��ع ال��وس �ط �ي��ة من
أجل الوصول الى الناشئة والشباب
وتثقيفهم.
وقال انه تم طرح أهمية التسويق
الف� �ت� �ت ��اح ال� �ك ��وي ��ت ألك� �ب ��ر م��رك��زي��ن
ث�ق��اف�ي�ين ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ف��ي ع ��ام 2016
وه �م��ا م��رك��ز ج��اب��ر االح �م��د الثقافي
وع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م ال �ث �ق��اف��ي وك��ذل��ك
التسويق ال��ى اختيار بعض املواقع
الدراجها على قائمة التراث العاملي
كجزيرة فيلكا وأبراج الكويت ومركز

ع �ب��دال �ل��ه ال �ج��اب��ر ال �ث �ق��اف��ي امل �ت��وق��ع
اعالن نتائجها في عام .2016
وب �ي��ن ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ان � ��ه ت�م��ت
اي� �ض ��ا م �ن��اق �ش��ة ف� �ك ��رة ت �ك��ري��م ع��دد
م��ن الشخصيات ال �ب��ارزة ف��ي املجال
االن� �س ��ان ��ي وال� �خ� �ي ��ري م ��ن ال �ك��وي��ت
وال � � �ع� � ��ال� � ��م االس � �ل ��ام� � � ��ي م � � ��ا ي �ع �ط��ي
االحتفالية ثقال وعمقا وبعدا أكبر.
وأوضح انه تم االتفاق على أهمية
ال�ت�س��وي��ق اع�لام �ي��ا ل �ه��ذه ال�ت�ظ��اه��رة
داخ �ل �ي��ا وخ��ارج �ي��ا ب�خ�ط��ة اع�لام�ي��ة
بشكل علمي وص�ح�ي��ح ب�م��ا يساهم
ف ��ي اب � ��راز وان� �ج ��اح ه ��ذه ال �ت �ظ��اه��رة
بايصال رس��ال��ة ال��ى االع�ل�ام ال��دول��ي
ما يبرز الصورة الصحيحة لالسالم
ولدولة الكويت االنسانية.

قنصل الكويت يبحث تشجيع السياحة
مع إقليم كردستان
ب �ح��ث ال�ق�ن�ص��ل ال �ع��ام ال�ك��وي�ت��ي
في اربيل د .عمر الكندري ورئيس
هيئة السياحة في اقليم كردستان
م��ول��وي ج�ب��ار ام��س س�ب��ل تشجيع
النشاطات السياحية املشتركة بني
الجانبني
وقال الكندري في تصريح لكونا
ان ��ه ن��اق��ش ف �ك��رة ال �ت �ب��ادل ال�ث�ق��اف��ي
وال �س �ي��اح��ي ب�ي�ن ال �ط��رف�ين ك��اق��ام��ة
ن�ش��اط��ات كويتية تتضمن تنظيم
مهرجانات واسابيع ثقافية وفنية
في اقليم كردستان.
واش� ��ار ال ��ى ان ه�ي�ئ��ة ال�س�ي��اح��ة
ف ��ي االق �ل �ي��م ق��دم��ت دع � ��وة رس�م�ي��ة
ال� � ��ى ادارة ال� �س� �ي ��اح ��ة ف� ��ي وزارة
االع �ل ��ام ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ل�ح�ض��ور
م ��ؤت� �م ��ر دول � � ��ي ب� �ع� �ن ��وان امل��ؤت �م��ر

الكويت تدين حادث باماكو

الكندري مع رئيس هيئة السياحة الكردستاني

الدولي لوكاالت السفر واالستثمار
السياحي في اربيل مطلع ديسمبر
امل �ق �ب��ل ب �م �ش��ارك��ة م �ئ��ة ش ��رك ��ة م��ن

 40دول � � ��ة اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ن �خ �ب��ة م��ن
ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �س �ي��اح �ي��ة امل�ح�ل�ي��ة
والعربية والعاملية ال �ب��ارزة .ولفت

ال��ى ان ع��ددا م��ن ال�ش��رك��ات الكويت
لبت الدعوة وستشارك في املؤتمر
املزمع عقده في اربيل.
م� ��ن ج �ه �ت��ه اع � � ��رب م ��دي ��ر ه�ي�ئ��ة
ال� �س� �ي ��اح ��ة ف � ��ي اق� �ل� �ي ��م ك ��ردس� �ت ��ان
ال �ع��راق م��ول��وي ج�ب��ار ف��ي تصريح
لكونا عن سعادته الغامرة بافتتاح
القنصلية العامة لدولة الكويت في
اربيل متمنيا ان تسهم في توثيق
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
وشعب كردستان اللذين تربطهما
وشائج من العالقات الطيبة .
وشدد جبار على ان االستثمار
ف��ي ال �ق �ط��اع ال�س�ي��اح��ي ف��ي االق�ل�ي��م
من اهم اهداف حكومة االقليم التي
وض�ع�ت�ه��ا ض�م��ن ب��رن��ام��ج خطتها
االستراتيجية حتى عام .2025

أك��د عميد السلك الديبلوماسي
سفير الكويت ل��دى اململكة املتحدة
خ��ال��د ال��دوي �س��ان ان منطقة ال�ش��رق
االوس � � ��ط ت �م��ر ب �م��رح �ل��ة م�ض�ط��رب��ة
ن �ت �ي �ج��ة ح ��ال ��ة ع� ��دم االس� �ت� �ق ��رار ف��ي
ع � ��دد م� ��ن ال� � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة اض ��اف ��ة
ال ��ى ال �ع �م�ل�ي��ات اإلره ��اب �ي ��ة ال �ت��ي لم
ي �س �ل ��م م �ن �ه ��ا اح� � � ��د .ج� � ��اء ذل� � ��ك ف��ي
ك �ل �م��ة ل �ل �س �ف �ي��ر ال ��دوي � �س ��ان اف �ت �ت��ح
ب �ه��ا اع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال �س �ن��وي ال� �ـ52
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع
اململكة املتحدة وإيرلندا ال��ذي يقام
ت �ح��ت رع ��اي ��ة س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك الحمد
ال �ص �ب��اح .وق ��ال ال�س�ف�ي��ر ال��دوي �س��ان
ان ال �ع��ال��م ش �ه��د ع�م�ل�ي��ات اره��اب �ي��ة
متالحقة راح ضحيتها امل �ئ��ات من
األب��ري��اء في مصر من خ�لال إسقاط
ال �ط��ائ��رة ال��روس �ي��ة وف ��ي ل �ب �ن��ان من
خالل تفجير برج البراجنة واحداث
باريس األسبوع املاضي وأخيرا ما
ح��دث الليلة قبل املاضية في مالي.
واضاف ان الكويت لم تسلم من هذه
االع� �م ��ال اإلره ��اب� �ي ��ة وم ��ا ح ��دث في
مسجد ال �ص��ادق م��ا ه��و اال سلسلة
م ��ن ه � ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ات ال� �ت ��ي ال ت�م��ت
ل �ل��دي��ن االس �ل�ام� ��ي ب �ص �ل��ة وب �ع �ي��دة
ك ��ل ال �ب �ع��د ع ��ن ال� �ص ��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
لالسالم.
وق� � � ��ال ال � ��دوي� � �س � ��ان ان ال �ك ��وي ��ت

خالد الدويسان

اس � �ت � �ط ��اع ��ت ب �ح �ك �م ��ة س � �م ��و ام �ي ��ر
ال � � �ب �ل ��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح االح � �م� ��د
الجابر الصباح وتماسك وتضامن
الشعب الكويتي اج�ه��اض محاولة
االره ��اب �ي�ي�ن اح � ��داث ف��رق��ة ب�ي�ن اه��ل
ال �ك ��وي ��ت اذ وق� �ف ��وا ب �ك��ل ط��وائ �ف �ه��م
وف �ئ��ات �ه��م ب �ش �ج��اع��ة وع �ل��ى رأس �ه��م
س �م��و االم � �ي ��ر ل �ت �ح��دي ه � ��ذه ال �ف �ئ��ة
ال�ض��ال��ة .وش ��دد السفير ال��دوي�س��ان
على اهمية ال��وح��دة الوطنية وق��ال:
ه� � ��ذه ال � ��وح � ��دة ه � ��ي ال � �ت� ��ي ح �م �ت �ن��ا
ف� � ��ي ال � �س � ��اب � ��ق وت� �ح� �م� �ي� �ن ��ا ح ��ال �ي ��ا
وستحمينا مستقبال فلنتمسك بها
فنحن جميعا ككويتيني نعمل بكل
إم�ك��ان��ات�ن��ا وق��درات �ن��ا ل�ل�ح�ف��اظ على
بلدنا وتطويره وتنميته.

وفد عسكري كويتي يجري
مباحثات في إيطاليا
ب� �ح ��ث رئ � �ي� ��س ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �س �ل �ي��ح
والتجهيز في الجيش الكويتي اللواء
ال��رك��ن الف ��ي راش ��د ال �ع��ازم��ي وال��وف��د
امل ��راف ��ق م ��ع أرك � ��ان ال� �ق ��وات ال �ج��وي��ة
ف � ��ي اي� �ط ��ال� �ي ��ا ال � �ف ��ري ��ق ب ��اس �ك ��وال ��ى
بريتسيوزا عددا من املواضيع محل
اه�ت�م��ام ال�ج��ان�ب�ين .وذك ��رت امللحقية
العسكرية الكويتية لدى ايطاليا في
بيان لكونا امس أن الوفد العسكري
الكويتي زار ق��واع��د ال �ق��وات الجوية
االي�ط��ال�ي��ة ف��ي م��دن ت��وري�ن��و وجاليا
وليتشى التي تضم عددا من الطلبة
الطيارين الكويتيني حيث اطلع على
أساليب التدريب املتطورة والطائرات

ال�ت��ي ي�ت��درب عليها الطلبة .والتقى
ال�ل��واء العازمي اثناء جولته الطلبة
الكويتيني وحثهم على ب��ذل الجهد
والتحصيل العلمي كي يعودوا الى
ب�ل��ده��م ال�ك��وي��ت متسلحني بالخبرة
وامل � �ع� ��رف� ��ة ل� �ي� �ث ��روا ال � �ق � ��وة ال �ج��وي��ة
الكويتية بالدماء الشابة .
واخ� �ت� �ت ��م ال� � �ل � ��واء رك � ��ن ال �ع ��ازم ��ي
زي��ارت��ه بحضور حفل اف�ت�ت��اح العام
االكاديمي الجديد في الكلية الجوية
االي�ط��ال�ي��ة ف��ي مدينة ن��اب��ول��ي برفقة
س �ف �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ال �ج �م �ه ��وري ��ة
االيطالية الشيخ علي خالد الجابر
الصباح.
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محمد الصباح :المنطقة العربية
تواجه عجزا في خلق فرص العمل
ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال � � � ��وزراء
وزي��ر الخارجية السابق الشيخ
د .م �ح �م ��د ص � �ب� ��اح ال � �س ��ال ��م ان
امل�ن�ط�ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ت��واج��ه ع�ج��زا
ف��ي خلق ف��رص العمل واملعرفة
وال��دي �م �ق��راط �ي��ة ب �ش �ك��ل اص �ب��ح
يؤثر على دور وعطاءات الشباب
العربي في بناء املستقبل.
جاء ذلك في محاضرة للشيخ
الدكتور محمد الصباح بعنوان
ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي ب�ي�ن ال �ت �ح��دي
وال � �ط � �م� ��وح ف � ��ي امل ��ؤت � �م ��ر ال � � �ـ14
ل�ل�أع� �م ��ال ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � ��ط
الذي نظمته جامعة لندن إلدارة
االعمال الليلة قبل املاضية.
واض� ��اف ان ��ه اس �ت �ن��ادا ألرق ��ام
البنك ال��دول��ي ف��ان  54باملئة من
م��واط �ن��ي دول ال �ش��رق األوس ��ط
وشمال افريقيا ممن هم في سن
العمل عاطلون عن العمل.
وأوض � � � � ��ح ان ث�ل��اث� ��ا م � ��ن ك��ل
ارب��ع سيدات في ال��دول العربية
ع� ��اط �ل�ات ع� ��ن ال �ع �م��ل ب �ي �ن �م��ا ال
ي �ح �ص��ل واح � � ��د م� ��ن ك� ��ل ارب� �ع ��ة
أشخاص ممن تتراوح أعمارهم
ب�ين  15و 24ع��ام��ا ع�ل��ى وظيفة

الشيخ د .محمد الصباح

م��ؤك��دا ان �ه��ا ت�م�ث��ل اع �ل��ى نسبة
بطالة لدى الشباب في العالم.
وأك ��د ان ال�ح�ك��وم��ات العربية
ب��ات��ت مطالبة ب��اس�ت�ح��داث 100
م�ل�ي��ون وظ�ي�ف��ة ح�ت��ى ع��ام 2020
ك��ي تستجيب للطلب وتخفض
معدالت البطالة ال��ى مستويات
معقولة.
واع �ت �ب��ر ان اوض � ��اع ال�ب�ط��ال��ة
ف��ي ال��وط��ن ال �ع��رب��ي ت�ع�ك��س في
الحقيقة فشال ل��دى الحكومات
ع �ل��ى اك �ث��ر م ��ن ص �ع �ي��د الس�ي�م��ا

ف ��ي ع� ��دم ال � �ق� ��درة ع �ل��ى ال�ت�ح�ك��م
ف � � ��ي ال� � �ن� � �م � ��و ال � ��دي� � �م � ��وغ � ��راف � ��ي
وع ��دم م �س��اي��رة أن�ظ�م��ة التعليم
مل �ت �ط �ل �ب��ات ال � �س� ��وق ف� �ض�ل�ا ع��ن
عدم مرونة قوانني العمل وفشل
خطط إصالح القطاع العام.
ودعا الى دعم القطاع الخاص
ل��دف �ع��ه ال� ��ى خ �ل��ق ف� ��رص ال�ع�م��ل
وت�ش�ج�ي��ع ال �ت �ن��وع االق �ت �ص��ادي
وإص �ل��اح امل �ن �ظ��وم��ة التعليمية
وم �ع��اه��د ال �ت��دري��ب م �ش �ي��را ال��ى
ض � � � ��رورة اش � � � ��راك ال � �ش � �ب ��اب ف��ي
صناعة ال �ق��رارات واالص�لاح��ات
االقتصادية والسياسية.
ولفت ال��ى ان الشباب العربي
ف ��ي ع��ال��م ال �ي ��وم اص �ب��ح يعتمد
بشكل كبير على التكنولوجيا
ال � � �ت� � ��ي ب� � ��ات� � ��ت ت � �ش � �ك� ��ل س �ل �ط��ة
خ��ام�س��ة م�ت�ع��ددة ال��وس��ائ��ط في
ظ ��ل س �ي �ط��رة م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي م � �ث� ��ل ف �ي �س �ب ��وك
وتويتر.
م�ش�ي��را ال��ى ان  75ب��امل�ئ��ة من
مستخدمي االنترنت في العالم
العربي تتراوح أعمارهم بني 15
و 29عاما.

وت �ح��دث ال�ش�ي��خ ال��دك�ت��ور عن
دور ال �ك��وي��ت ف��ي دع ��م ال�ش�ب��اب
وذلك بتنظيمها اول قمة عربية
اقتصادية تنموية في عام 2009
وإن �ش��ائ �ه��ا ص �ن��دوق��ا ب�م�ي��زان�ي��ة
ت �ب �ل��غ م �ل �ي��اري دوالر س��اه�م��ت
ال� �ك ��وي ��ت ب��رب �ع��ه م ��ن اج � ��ل دع��م
إن � �ش� ��اء امل ��ؤس � �س ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة.
ورأى ان م�ث��ل ه��ذه امل �ب��ادرات
س� �ت� �ك ��ون ك �ف �ي �ل��ة ب��االس �ت �ج��اب��ة
ل� �ت� �ط� �ل� �ع ��ات ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ع ��رب ��ي
وت��دف�ع��ه للبحث ع��ن اس�ت�ح��داث
األف �ك��ار وامل�ش��اري��ع االقتصادية
مضيفا ان ال�ص�ن��دوق الكويتي
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ال�ع��رب�ي��ة
ق ��دم اي �ض��ا م �س��اع��دات اج�م��ال�ي��ة
ب �ن�ح��و  15م �ل �ي��ار دوالر وزع ��ت
على مشروعات في  100دولة.
وأعرب الشيخ الدكتور محمد
عن فخره واعتزازه بدور الكويت
ف ��ي دع ��م م �ش��اري��ع ال�ت�ن�م�ي��ة في
ك�ث�ي��ر م��ن دول امل�ن�ط�ق��ة وال�ع��ال��م
والس� �ي� �م ��ا ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م
ومكافحة األمراض والجوع.

العتيبي :أعداد الالجئين حول
العالم مفزعة
أك� ��د م� �ن ��دوب ال �ك��وي��ت ال��دائ��م
ل � � ��دى االم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ال �س �ف �ي��ر
م� �ن� �ص ��ور ال �ع �ت �ي �ب ��ي أن اع� � ��داد
الل��اج �ئ�ي�ن ح ��ول ال �ع��ال��م خ��اص��ة
ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ين م�ف��زع��ة ما
يكشف حجم اآلث��ار االقتصادية
واالج� �ت �م ��اع� �ي ��ة ال� �ت ��ي ي �م �ك��ن أن
يخلفها أي صراع.
جاء ذلك في بيان القاه السفير
العتيبي ام��ام الجمعية العامة
ل� � ��دى م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ب� �ن ��د ال ��وع ��ي
العاملي بمآسي املهاجرين غير
ال�ق��ان��ون�ي�ين ف��ي م�ن�ط�ق��ة ح��وض
ال �ب �ح��ر امل� �ت ��وس ��ط م� ��ع ال �ت��رك �ي��ز
ب �ص �ف��ة خ ��اص ��ة ع �ل��ى م�ل�ت�م�س��ي
اللجوء السوريني.
وشدد على ان ازمة الالجئني
ل��م يشهدها ال�ع��ال��م منذ الحرب
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ف� �ه� �ن ��اك 60
م� �ل� �ي ��ون م � �ش� ��رد م � ��ا ب �ي��ن الج ��ئ
وم �ش��رد داخ �ل �ي��ا وط��ال��ب ل�ج��وء
فيما تضاعف ع��دد األش�خ��اص
امل� � �ح� � �ت � ��اج �ي��ن إل� � � � ��ى ال � �ح � �م� ��اي� ��ة

منصور العتيبي

واملساعدة االنسانية في العقد
املاضي.
واش � � � � � ��ار ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي ال� � � ��ى ان
التقارير األممية تؤكد أن األزمة
اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ف� � ��ي س� � ��وري� � ��ا ه��ي
األك�ب��ر واألخ�ط��ر ف��ي العالم بعد
أن ت �ج��اوزت أع ��داد ال�ق�ت�ل��ى رب��ع
مليون قتيل ونحو  13.5مليون
م� �ش ��رد ب �ي �ن �ه��م  6م�ل�اي�ي�ن ط�ف��ل

بحاجة إلى املساعدة اإلنسانية
أو الحماية.
واض � � � � ��اف ان� � � ��ه م � �ن� ��ذ ب� ��داي� ��ة
األزم� � � ��ة ف� ��ي س� ��وري� ��ا وال� �ك ��وي ��ت
كانت تستهدف بالدرجة األولى
ت�ح�س�ين ال��وض��ع اإلن �س��ان��ي عن
ط��ري��ق ف �ت��ح امل �ع��اب��ر ال �ح��دودي��ة
أم��ام ال�ق��واف��ل اإلنسانية وكفالة
حرية تنقل املساعدة والوصول
إلى األشخاص األكثر احتياجا
ل�ل�م�س��اع��دات ف�ض�لا ع��ن حماية
العاملني في املجال اإلنساني.
وش��دد العتيبي على أن عدم
ت�ع��اون أط��راف ال�ن��زاع وتحديدا
ال �س �ل �ط��ات ال� �س ��وري ��ة م ��ع األم ��م
املتحدة وآلياتها املعنية ساهم
في تفاقم املأساة.
وفي هذا الصدد اكدت الكويت
دعمها لنتائج اجتماعات فيينا
االخ� �ي ��رة وال� �ت ��ي أع � ��رب ال�س�ف�ي��ر
الكويتي عن امله ان يتم التوصل
خاللها وب��رع��اي��ة األم��م املتحدة
إل� ��ى ح ��ل س �ي��اس��ي ف ��ي ال �ق��ري��ب

العاجل وفقا لبيان جنيف األول
الصادر في يونيو . 2012
وج� ��دد ال�ع�ت�ي�ب��ي ال �ت��أك �ي��د أن
ال � �ك� ��وي� ��ت ح ��ري� �ص ��ة ج � � ��دا ع �ل��ى
االل � �ت� ��زام ب �ت �س��دي��د امل �س��اه �م��ات
ال� �ط ��وع� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ل ��ن ع �ن �ه��ا
وت �ت �ع �ه ��د ب� �ه ��ا ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��رات
ال� ��دول � �ي� ��ة وت� � � ��درك ال �ص �ع��وب��ات
التي تواجهها وك��االت وبرامج
وص � � �ن� � ��ادي� � ��ق األم� � � � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة
ف ��ي ح � ��ال ع � ��دم ح �ص��ول �ه��ا ع�ل��ى
ال �ت �م ��وي ��ل ال � �ل ��ازم وت ��أث� �ي ��ر ذل ��ك
ع�ل��ى أن�ش�ط��ة اإلغ��اث��ة وال�ب��رام��ج
والخطط املوضوعة.
وت �ش��ارك ال�ك��وي��ت ف��ي تنظيم
ورئاسة مؤتمر املانحني الرابع
ل� ��دع� ��م ال� ��وض� ��ع اإلن � �س� ��ان� ��ي ف��ي
س ��وري ��ا امل� �ق ��رر ع �ق��ده ف ��ي ل�ن��دن
أوائ ��ل ف�ب��راي��ر  2016ب�ج��ان��ب كل
م��ن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة وال �ن��روي��ج
وجمهورية أملانيا االتحادية.

أخبار
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مكافحة الفساد :تفعيل التعاون
مع المؤسسات الحكومية
أك��د األم�ين ال�ع��ام املساعد لقطاع
ال ��وق ��اي ��ة م� ��ن ال� �ف� �س ��اد وال �ت �خ �ط �ي��ط
االس �ت��رات �ي �ج��ي ف ��ي ه �ي �ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
الفساد سالم العلي ان الهيئة تعمل
على تفعيل أط��ر ال�ش��راك��ة وال�ت�ع��اون
مع املؤسسات التعليمية والحكومية
كافة انطالقا من اختصاصات الهيئة
التي حددها مرسوم إنشائها.
واوض � � � � ��ح ال � �ع � �ل� ��ي ع � �ل� ��ى ه ��ام ��ش
مشاركته في اعمال املؤتمر السنوي
ال 52لالتحاد الوطني لطلبة الكويت
ف� ��رع امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وإي ��رل� �ن ��دا ان
ق ��ان ��ون ان � �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ي �ن��ص ع�ل��ى
ض � � � � ��رورة ت� �ش� �ج� �ي ��ع وت� �ف� �ع� �ي ��ل دور
م� ��ؤس � �س� ��ات وم � �ن � �ظ � �م ��ات امل �ج �ت �م��ع
املدني في التعريف بمخاطر الفساد

وتعزيز قيم الشفافية.
وأضاف ان الهيئة العامة ملكافحة
ال� �ف� �س ��اد ت � �ه ��دف ال� � ��ى ن� �ش ��ر ال ��وع ��ي
بالفساد وكيفية مكافحته وتهدف
الى تعاون أفراد املجتمع واملنظمات
الحكومية وال�خ��اص��ة لتعزيز ثقافة
األمانة والنزاهة.
وأك� � ��د ال �ع �ل��ي أن ال �ه �ي �ئ��ة ب �ص��دد
توقيع ب��روت��وك��ول ت�ع��اون م��ع أمانة
الجامعات الخاصة وجامعة الكويت
لتنظيم وتسهيل أطر التعاون فيما
ب�ي�ن�ه��ا م �ش �ي��را ال ��ى ان ال�ه�ي�ئ��ة داع��م
أس��اس��ي ل �ك��اف��ة األن �ش �ط��ة وال �ب��رام��ج
ال � �ط �ل�اب � �ي ��ة ب ��اع � �ت � �ب ��ار أن ش��ري �ح��ة
ال�ط�ل�ب��ة ت�م�ث��ل ص �م��ام األم� ��ان للوطن
واستشراف ملستقبل مشرق.

عزام الصباح :القمة المقبلة
مفصلية في التصدي لإلرهاب
أك��د عميد السلك الدبلوماسي
س �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل� � ��دى ال �ب �ح��ري��ن
ال �ش �ي��خ ع � ��زام ال �ص �ب��اح أن ال�ق�م��ة
الخليجية امل�ق�ب�ل��ة امل��زم��ع عقدها
في العاصمة السعودية الرياض
س �ت �ك��ون م�ف�ص�ل�ي��ة ف ��ي ال �ت �ص��دي
لالرهاب وحلحلة أزمات املنطقة.
واض � � � ��اف ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح خ�ل�ال
ح � �ض� ��وره ح� �ف ��ل ال �ع �ي ��د ال��وط �ن��ي
ل �س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان ام � ��س االول ان

ان �س �ج��ام امل ��واق ��ف ووح��دت �ه��ا هو
عنوان خليجي ب��ارز في التعامل
مع كل امللفات املصيرية املشتركة
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج ��االت م��وض�ح��ا
أن ال �ظ��روف وامل�ت�غ�ي��رات املحيطة
دقيقة وحساسة جدا.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى ان وح� � � ��دة دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ه� ��ي ال �ح �ص��ن
املنيع في ظل التحديات التي تمر
بها املنطقة.

إنجاز  27بالمئة من الجزء الغربي
من مشروع جمال عبدالناصر
أع� �ل ��ن ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ه�ن��دس��ة ال �ط��رق ف��ي وزارة األش�غ��ال
ال �ع��ام��ة امل �ه �ن��دس أح �م ��د ال �ح �ص��ان
إنجاز الوزارة  27في املئة من أعمال
م� �ش ��روع إن� �ش ��اء وإن� �ج ��از وص �ي��ان��ة
الطرق والتقاطعات بالجزء الغربي
م��ن ش��ارع ج�م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر ال��ذي
ت �ب �ل��غ ق �ي �م �ت��ه االج �م ��ال �ي ��ة ن �ح��و 35
مليون دينار.
وق ��ال ال�ح�ص��ان ان امل �ش��روع يعد
اس �ت �ك �م��اال مل� �ش ��روع ت �ط��وي��ر ش ��ارع
ج �م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر ب �ه��دف تسهيل
ح� ��رك� ��ة ال� �س� �ي ��ر م � ��ن م �ن �ط �ق��ة ج��اب��ر
األح�م��د واملناطق امل�ج��اورة لها إلى
م��دي�ن��ة ال �ك��وي��ت م��ن ج�ه��ة وتسهيل
الحركة املرورية بني مدينة الكويت
وم ��دي� �ن ��ة ج ��اب ��ر األح � �م� ��د م� ��ن ج�ه��ة
أخرى.
واض � ��اف ان امل �س��اف��ة م��ن منطقة
جابر االحمد لى الكويت ستستغرق
بعد االنجاز قرابة  10دقائق مضيفا
ان ال �ع �م��ل ف��ي امل� �ش ��روع ب ��دأ ف��ي 10
أغسطس  2014ومن املتوقع االنتهاء
منه ف��ي نوفمبر  2017ب�م��دة تنفيذ
تبلغ  1186يوما.
وذكر الحصان أن املشروع يتكون
م ��ن أرب � �ع ��ة ج� �س ��ور وي �ب �ل��غ ال �ط��ول
اإلج �م��ال��ي ل�ل�ط��ري��ق ال��رئ �ي �س��ي 5ر6

كيلومتر ب�ع��رض  32م�ت��را ويتكون
من ثالث حارات في كل اتجاه إضافة
إل��ى ح��ارات ال�ط��وارئ ويشتمل على
ثالثة جسور علوية تمر فوق أربعة
ت�ق��اط�ع��ات رئ�ي�س�ي��ة ب �ط��ول إج�م��ال��ي
للجسور يبلغ  1650مترا.
واوض � � ��ح ان امل � �ش� ��روع ي� �ب ��دا م��ن
م�ن�ط�ق��ة غ��رن��اط��ة م � ��رورا بمنطقتي
ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات وال � ��دوح � ��ة م�ت�ج�ه��ا
إل��ى م��دي�ن��ة ج��اب��ر األح �م��د السكنية
مستهدفا تحويل الشارع القائم إلى
طريق سريع بمواصفات عاملية.
وق � � ��ال ان امل� � �ش � ��روع م �ق �س��م إل ��ى
مراحل وتم إنشاء طرق بديلة تراعى
فيها م��واص�ف��ات السالمة والحفاظ
على سهولة مرور املركبات وتأمني
مداخل ومخارج للمناطق السكنية
املجاورة للمشروع مع الحفاظ على
س�لام��ة وأم� ��ان ال�ع��ام�ل�ين ب��امل�ش��روع
طوال فترة التنفيذ أعمال الجسور.
واش� � ��ار إل� ��ى أن امل� �ش ��روع يشمل
ك��ذل��ك إن� �ش ��اء ارب� �ع ��ة ج �س��ور م�ش��اة
م �ع �ل �ق��ة وم �ك �ي �ف��ة وم� � � ��زودة ب�س�لال��م
ك �ه��رب��ائ �ي��ة إض ��اف ��ة إل � ��ى  8م��واق��ف
ل� �ل� �ب ��اص ��ات ع� �ل ��ى ج ��ان� �ب ��ي ج �س��ور
املشاة.
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إدارة التدريب أقامت ورشتين لقطاع اللجان

جانب من ورشة عمل بعنوان دليل الباحث على منصة املقرر

أقامت إدارة التدريب في االمانة
ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ورش� �ت �ي�ن
تدريبيتني لقطاع اللجان حول دليل
ال �ب��اح��ث ع �ل��ى م �ن �ص��ة امل� �ق ��رر وه��ي
مخصصة ل��رؤس��اء مكاتب اللجان
وال �ع��ام �ل�ين ب �ه��ا وح ��اض ��رت فيهما
م� �س ��اع ��د رئ� �ي ��س ال� �ق� �ط ��اع ل� �ش ��ؤون
ال � �ل � �ج� ��ان اح� �ل� ��ام ال� � �ق �ل��اف وورش � � ��ة
تدريبية اخ��رى ع��ن آل�ي��ة العمل في

قطاع اللجان ودور املستشار فيها
وه��ي مخصصة للمستشارين في
مجلس االمة وحاضرت فيها مديرة
ادارة اللجنة امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
الدكتورة هالة الحميدي.
وتناولت املحاضرة االول��ى التي
ح��اض��رت فيها ال�ق�لاف اس�ت�ع��دادات
ال�ب��اح��ث وم�ه��ام��ه عبر م��راح��ل سير
اق��رار القوانني والتعديالت املقدمة

وصورة من ورشة العمل بخصوص ساهم في التشريع

عليه س��واء قبل الجلسة واثنائها
وب � �ع� ��ده� ��ا ال س� �ي� �م ��ا ان ال �ت �ن �ظ �ي��م
واالع��داد الجيد يضمنان انسيابية
س � �ي ��ر ال� �ج� �ل� �س ��ة وت� �س� �ه� �ي ��ل م �ه �م��ة
امل �ق��رر ع�ل��ى امل�ن�ص��ة ع�ن��د ال�ن�ظ��ر في
التعديالت التي تقدم خالل الجلسة.
فيما تناولت املحاضرة الثانية
ال � �ت� ��ي ح � ��اض � ��رت ف �ي �ه ��ا ال ��دك � �ت ��ورة
ال�ح�م�ي��دي اخ�ت�ص��اص��ات املستشار

فريق الغوص يرفع  10أطنان
مخلفات في ساحل الفحيحيل
أع �ل��ن ف��ري��ق ال� �غ ��وص ال�ك��وي�ت��ي
ال�ت��اب��ع للمبرة التطوعية البيئية
رفع  10أطنان من املخلفات الضارة
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة وع ��وام ��ة جانحة
ت � � ��زن ط � �ن ��ا واح � � � � ��دا م � ��ن ال� �س ��اح ��ل
ال �ش �م��ال��ي ل�ل�ف�ح�ي�ح�ي��ل ب��ال �ت �ع��اون
م��ع ش��رك��ة امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة
وب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للبيئة.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� � �ف � ��ري � ��ق ول� �ي ��د
ال �ف��اض��ل ل��وك��ال��ة ك��ون��ا أم ��س ان ما فريق الغوص الكويتي
ق��ام ب��ه الفريق يأتي ضمن مبادرة
(شواطئ الكويت نظيفة) بدعم من ال �ب�لاس �ت �ي��ك وال �ح��دي��د واألن��اب �ي��ب
وزارة الدولة لشؤون الشباب مشيرا واألح � �ب� ��ال وال �ق �ط ��ع ال �خ �ش �ب �ي��ة م��ا
إلى أن املخلفات الواقعة بالساحل ي��ؤث��ر س�ل�ب��ا ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة
ال � �ش � �م� ��ال� ��ي ل � � �ن� � ��ادي ال �ف �ح �ي �ح �ي��ل ويشكل خطرا على املالحة البحرية
البحري تعد ضررا جسيما للبيئة في هذا املوقع.
الساحلية والبحرية.
وأوض � ��ح أن امل �خ �ل �ف��ات تجمعت
وأض � � � � � � ��اف ال � � �ف� � ��اض� � ��ل أن ت �ل ��ك في الساحل ج��راء األمطار الغزيرة
املخلفات تحتوي كمية كبيرة من ال� �ت ��ي ه �ط �ل��ت أخ � �ي ��را ف ��ي ال �ك��وي��ت

ح �ي��ث س ��اع ��دت م �ج ��اري ��ر االم� �ط ��ار
على قذفها في الساحل إضافة إلى
م �خ �ل �ف��ات أخ � ��رى ت ��واج ��دت بسبب
التيارات املائية واالمواج.
وأك ��د أن ال�س��اح��ل ي�ع��ان��ي تلوثا
بحريا نتيجة هذه املخلفات إضافة
إلى وجود السفن الحديدية الغارقة
في املوقع.
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وامل� �ه ��ام امل �ط �ل��وب��ة م �ن��ه م �ث��ل ت�ق��دي��م
الدعم وامل�ش��ورة في ادارت��ي اللجان
وال� � ��دع� � ��م االس� � �ت� � �ش � ��اري وم �ت��اب �ع��ة
آراء امل ��واط� �ن�ي�ن وم �ش��ارك �ت �ه ��م ف��ي
ن � �ظ� ��ام س� ��اه� ��م ف� ��ي ال� �ت� �ش ��ري ��ع ع�ب��ر
امل��وق��ع االل �ك �ت��رون��ي www.kna.kw
وتنقيحها وفرز ما يمكن االستفادة
منها ف��ي القانون ال��ى جانب اع��داد
القانون ومذكرته االيضاحية الذي

افتتاح أول مقهى شعبي
في فيلكا منذ التحرير
أعلنت وزارة الشؤون اإلجتماعية
والعمل افتتاحها مقهى شعبيا في
جزيرة فيلكا في ب��ادرة تعد االولى
منذ تحرير دولة الكويت عام .1991
وق � ��ال ال ��وك �ي ��ل امل �س ��اع ��د ل �ق�ط��اع
ال �ت �ن �م �ي��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب � ��ال � ��وزارة
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة امل �ق��اه��ي
ال �ش �ع �ب �ي��ة ع �ل��ي س �ل �ي �م��ان ال ��روم ��ي
ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي أم� � ��س إن
اف �ت �ت��اح امل �ق �ه��ى ي��أت��ي ض �م��ن خطة
مجلس اإلدارة ب �ض��رورة امل�ش��ارك��ة
في تشجيع السياحة الداخلية من
خ�لال اس�ت�غ�لال األم��اك��ن السياحية
ف��ي الكويت .وأض��اف ال��روم��ي ال��ذي
زار ج ��زي ��رة ف �ي �ل �ك��ا وت �ف �ق��د امل��وق��ع
واط� �ل ��ع ع �ل��ى االم� �ك ��ان ��ات امل �ت��وف��رة
ف�ي��ه أن امل�ق�ه��ى س�ي�ق��دم ال �ع��دي��د من
الخدمات مثل املشويات وواألطعمة
ال� �ت ��راث� �ي ��ة ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ت�ن�ظ�ي��م
امل� �س ��اب� �ق ��ات واالح� � �ت� � �ف � ��االت س � ��واء
ال��وط�ن�ي��ة أو ال��دي�ن�ي��ة وذل ��ك ب�ه��دف
إح �ي��اء م��ا ك��ان ي�ق��دم��ه مقهى فيلكا
الشعبي في السابق.
وأوض� � � � � ��ح أن امل � �ق � �ه� ��ى س �ي �ق ��دم

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة
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واف� ��ق ع�ل�ي��ه امل �ج �ل��س ب �ع��د امل ��داول ��ة
الثانية.
وح �ض��رت االم�ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
ل �ق �ط ��اع ال� �ل� �ج ��ان ن� ��ادي� ��ة ال �ق �ط��ام��ي
وم��دي��رة ادارة ال�ت��دري��ب رن��ا الغانم
جانبا من فعاليات الورش.

خدماته ل��زوار الجزيرة ومرتاديها
خ�ل��ال ع �ط �ل��ة ن �ه��اي��ة األس � �ب� ��وع ف��ي
أجواء كويتية أصيلة مع وضع خيم
م�خ�ص�ص��ة ل �ل �ع��ائ�لات خ �ل�ال فصل
ال��رب �ي��ع ل�ل�ت�م�ت��ع ب ��أج ��واء ال�ت�خ�ي�ي��م
وسط املقهى.
وأع� � ��رب ال ��روم ��ي ع ��ن األم � ��ل ب��أن
يؤدي هذا املقهى دوره في استقطاب
وج ��ذب ال�س�ي��اح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ون�ش��ر
دور امل �ق��اه��ي امل�ج�ت�م�ع��ي وال �ت��راث��ي
بشكل أوسع مشيرا إلى أن خدمات
املقهى ستكون مثل نظيراتها في
الكويت بأسعارها الرمزية.
وذك� � � ��ر أن ل� � ��دى م �ج �ل ��س إدارة
امل �ق��اه��ي ال�ش�ع�ب�ي��ة خ�ط�ط��ا لتنظيم
أنشطة ترفيهية تناسب كل األعمار
ل �ق �ض ��اء أوق� � � ��ات م �م �ت �ع��ة وت ��راث �ي ��ة
مميزة داخ��ل الجزيرة الفتا إل��ى أن
ه��ذا امل �ش��روع ي��أت��ي ف��ي إط ��ار خطة
ش��ام �ل��ة ل �ت��وس �ي��ع وإح� �ي ��اء أن�ش�ط��ة
املقاهي وتعزيز دوره��ا االجتماعي
في جميع مناطق الكويت.

الوفيات
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