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الرويعي :مجلس
األمة حريص
على تفعيل دوره
االقليمي والدولي

السكنية:
تخصيص 1123
قسيمة بالمطالع

اعادة الهيكلة:
اصدار شهادات
لمن يهمه األمر
الكترونيا

تدارست ما آلت إليه أوضاع الرياضة الكويتية بعد قرار اإليقاف الدولي

الحكومة تنهي اتفاقية
المجلس األولمبي اآلسيوي
إعطاء الحق للطعن والتمييز في قضايا الجنح
أك��د مجلس ال� ��وزراء على أهمية
ما تضمنه النطق السامي لصاحب
السمو األم�ي��ر م��ن تشخيص دقيق
ل� �ل� �ت� �ح ��دي ��ات وامل � �خ� ��اط� ��ر امل �ح �ي �ط��ة
بالبالد ف��ي ظ��ل م��ا تشهده املنطقة
م��ن ت �ط��ورات وت��وت��ر وتصعيد وما
تفضل به سموه حفظه الله ورع��اه
م��ن ت��وج�ي �ه��ات س��ام�ي��ة م��ن شأنها
ترسيخ مقومات ال��وح��دة الوطنية
وص �ي��ان��ة أم� ��ن ال ��وط ��ن واس �ت �ق��راره
ودفع عجلة اإلصالح والتنمية فيما
ي �ح �ق��ق ال �خ �ي��ر وامل �ص �ل �ح��ة ل�ل��وط��ن
واملواطنني.
وق� ��د ع �ب��ر امل �ج �ل��س ع ��ن اع� �ت ��زازه

ب��ال �ت��وج �ي��ه ال �س��ام��ي م ��ؤك� �دًا ع��زم��ه
ال� � �ج � ��اد ع � �ل ��ى ت ��رج � �م ��ة ال �ن �ص ��ائ ��ح
وال�ت��وج�ي�ه�ـ��ات ل�ك��ل م��ا ف�ي��ه صيانة
أمن البــالد ورفعتها وتقدمها.
وأك� � � � � � ��د أن م � � � ��ا ان � � �ت � � �ه� � ��ى إل � �ي� ��ه
االس � �ت � �ج ��واب امل � �ق ��دم ل� �ل ��وزي ��ر ه�ن��د
الصبيح إنما هو دليل على قدرتها
ع �ل��ى ت �ف �ن �ي��د م� �ح ��اور االس �ت �ج��واب
وتكريس للممارسة البرملانية.
ون� � �ظ � ��را مل � ��ا آل � � ��ت إل � �ي� ��ه أوض � � ��اع
ال��ري��اض��ة الكويتية ف��ي أع�ق��اب ق��رار
اللجنة األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة فقد كلف
امل�ج�ل��س وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ب��ات�خ��اذ
اإلج� � � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة امل �ن��اس �ب��ة

 6لجان تزكي رؤساءها
ومقرريها
زك��ت لجنة ح�ق��وق االن �س��ان النائب
ج �م ��ال ال �ع �م��ر رئ �ي �س��ا ل �ه��ا واخ� �ت ��ارت
النائب عسكر العنزي مقررا لها فيما
زك� ��ت لجنة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ال�ـ�ـ�ن��ائ��ب
مـــحمد ال�ـ�ـ�ـ�ه��دي��ة رئ�ي�س��ا ل�ه��ا وال�ن��ائ��ب
سعود الحريجي مقررا.
ك�م��ا زك��ت اللجنة الصحية النائب
ط �ل��ال ال � �ج �ل�ال رئ �ي �س��ا ل �ه��ا وال �ن��ائ��ب
س �ع ��دون ح �م��اد م �ق ��ررا ف ��ي ح�ي�ن زك��ت

ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ك��ام��ل
ال�ع��وض��ي رئ�ي�س��ا ل�ه��ا وال�ن��ائ��ب محمد
طنا مقررا.
وزك��ت لجنة حماية األم��وال العامة
النائب عبدالله الطريجي رئيسا لها
والنائب سيف العازمي مقررا في حني
زك��ت لجنة امل�ي��زان�ي��ات ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع �ب��د ال �ص �م��د رئ �ي �س��ا وال �ن��ائ��ب محمد
الحويلة مقررا لها.

جدال في «البلدي»
وانسحاب سبعة أعضاء
ش� � � � �ه � � � ��دت ج � � �ل � � �س� � ��ة امل� � �ج� � �ل � ��س
ال � �ب � �ل ��دي ام� � ��س ن� �ق ��اش ��ا ح � � ��ادا ب�ين
االع� � � � �ض � � � ��اء ب � �س � �ب� ��ب م� � � ��ا اس� � �م � ��اه
ب� �ع� �ض� �ه ��م خ � ��روج � ��ا ع � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
وان �س �ح��اب سبعة اع �ض��اء ط��ال�ب��وا
الرئاسة السماح لهم بعقد اجتماع
خ��ارج��ي للجنة اث�ن��اء الجلسة ومن

ثم العودة للتصويت على اختيار
اعضاء اللجنة الفنية.
االع � � �ض � � ��اء ال� �س� �ب� �ع ��ة أك � � � � ��دوا ان
الرئاسة تخبطت في ادارة الجلسة
وأصدروا بيان احتجاج.
تفاصيل (ص)14

لتنفيذ هذا القرار وما يترتب عليه
من آثار.
كما ق��رر مجلس ال��وزراء املوافقة
على م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل امل��ادة
 200م �ك ��ررا م ��ن ق ��ان ��ون اإلج� � ��راءات
واملحاكمات الجزائية والذي يهدف
إلى املساواة بني املحكوم عليهم في
قضايا الجنح وإعطائهم الحق في
الطعن في األحكام بطريق التمييز
أمام دائرة تمييز الجنح.

تفاصيل (ص)03
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

حوار قناة المجلس
د .يوسف الزلزلة:
 تنويع مصادر الدخلبات أمرا حتميا
 على الحكومةاالهتمام بالقطاع
الخاص المحلي
أنس الصالح:
 اإلصالحات باتتواجبة ولن تمس
جيوب المواطنين
 التعاون بينالحكومة والمجلس
ساهم في إقرار
تشريعات إصالحية
تفاصيل (ص)07-06

يبحث على جدول أعماله  32تقريرا للجان البرلمانية

مجلس األمة يناقش الرد
على الخطاب األميري اليوم

يستأنف م�ج�ل��س األم� ��ة اع�م��ال��ه
ال �ي��وم ح�ي��ث ي�ع�ق��د ج�ل�س�ت��ه ال�ث��ان�ي��ة
ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال��راب��ع م��ن الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع ع�ش��ر ل�ل�ن�ظ��ر في
ج ��دول أع �م��ال ح��اف��ل ب��امل��وض��وع��ات
وال �ت �ق��اري��ر ح �ي��ث ي�ت�ض�م��ن  14ب�ن��دا
و 64فقرة م��ن أب��رزه��ا ت�ق��ري��ر لجنة
األول��وي��ات البرملانية بشأن متابعة
برنامج عمل الحكومة وتقريرا لجنة
حماية األم��وال العامة البرملانية عن
صفقة الداو كيمكال وعالقة الشركة
الكويتية لالستثمار بشركة أدفانتج
لالستثمارات االداري��ة واالقتصادية
وت�ض�م��ن ج ��دول األع �م��ال  32تقريرا
ل �ل �ج��ان ع ��ن امل��راس �ي��م وامل �ش��روع��ات
واالق �ت��راح��ات ب�ق��ان��ون وم��ن أحدثها
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة

االم��وال العامة البرملانية (بصفتها
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق) ع� ��ن ص �ف �ق��ة ال � ��داو
ك �ي �م �ك ��ال ن � �ظ� ��را ل �ت �ع �ل��ق امل� ��وض� ��وع
بقضايا تخص األموال العامة حيث
أوص ��ت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي خ �ت��ام ت�ق��ري��ره��ا
بإحالة األوراق للنيابة العامة.
وينظر املجلس في إحالة الخطاب
االميري الذي افتتح به دور االنعقاد
ال� �ع ��ادي ال ��راب ��ع ل�ل�م�ج�ل��س ال �ث�لاث��اء
امل ��اض ��ي ال� ��ى ل �ج �ن��ة اع� � ��داد م �ش��روع
الجواب على الخطاب األميري فيما
ي �ن �ظ��ر ف ��ي ث �م��ان��ي رس ��ائ ��ل م��درج��ة
ضمن بند األوراق والرسائل الواردة
للمجلس.
وفي بند اإلحاالت ينظر املجلس
في كشف يضم  11شكوى محالة من
لجنة العرائض والشكاوى اضافة

ال ��ى امل ��رس ��وم رق ��م  246ل�س�ن��ة 2015
بإحالة مشروع قانون بشأن تنظيم
االع � �ل� ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي وال ��رغ � �ب ��ات
واالق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين امل �ق��دم��ة من
النواب.
كما يبحث املجلس تقرير دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ب� �ش ��أن ت �ك �ل �ي��ف م�ج�ل��س
األمة للديوان بإحالة تقارير اللجان
ع��ن طلبات التحقيق ال�ت��ي تتضمن
اإلحالة للنيابة إلى ديوان املحاسبة
اض ��اف ��ة ال ��ى التقرير األول للجنة
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ع��ن زي � ��ارة ال�ل�ج�ن��ة
ل�ل�م��ؤس�س��ات اإلص�لاح �ي��ة وال�ت�ق��ري��ر
الثالث للجنة الظواهر السلبية عن
ظاهرة عنف العمالة املنزلية.
تفاصيل (ص)10-08
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األمير يهنئ رئيسة نيبال
بأداء اليمين الدستورية
بعث سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح
ببرقية تهنئة إلى بيديا ديفي
ب� �ه ��ان ��داري رئ �ي �س��ة ج �م �ه��وري��ة
ن�ي�ب��ال ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ف��درال�ي��ة
الصديقة عبر فيها س�م��وه عن
خالص تهانيه بمناسبة أدائها
ال� �ي� �م�ي�ن ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة رئ �ي �س��ة

لجمهورية نيبال الديمقراطية
ال� �ف ��درال� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة م�ت�م�ن�ي��ا
س � � �م� � ��وه ل� � �ه � ��ا ك � � ��ل ال � �ت� ��وف � �ي� ��ق
وال� � � �س � � ��داد وم� � ��وف� � ��ور ال �ص �ح��ة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �عل��اق��ات ال�ط�ي�ب��ة
ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين امل��زي��د
من التطور والنماء.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ

ن��واف األح�م��د ال�ج��اب��ر الصباح
ببرقية تهنئة إلى بيديا ديفي
ب� �ه ��ان ��داري رئ �ي �س��ة ج �م �ه��وري��ة
ن�ي�ب��ال ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ف��درال�ي��ة
ال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ض� �م� �ن� �ه ��ا س� �م ��وه
خالص تهانيه بمناسبة أدائها
ال� �ي� �م�ي�ن ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة رئ �ي �س��ة
لجمهورية نيبال الديمقراطية

ال� �ف ��درال� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة م�ت�م�ن�ي��ا
سموه لها كل التوفيق والسداد
وموفور الصحة والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ولي العهد استقبل المنصور و العلي و المهنا وباتر
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد بقصر بيان
أمس رئيس مجلس االدارة املدير
ال � �ع ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة الشيخ احمد املنصور.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد بقصر بيان
أم ��س م �ح��اف��ظ ال �ع��اص �م��ة ال�ف��ري��ق
م� �ت� �ق ��اع ��د ث� ��اب� ��ت امل� �ه� �ن ��ا ي ��راف� �ق ��ه
محافظ مدينة هنتي في منغوليا
ج ��اك ��داك�ي�ن اوي� � ��ون ب ��ات ��ر وال ��وف ��د
امل��راف��ق له وذل��ك بمناسبة زيارته

الرسمية للبالد.
ح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة رئ �ي��س امل��راس��م
وال�ت�ش��ري�ف��ات ب��دي��وان س�م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك صباح السالم
الحمود الصباح.
كما استقبل سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد بقصر بيان
ص �ب��اح أم ��س رئ �ي��س ج �ه��از االم��ن
الوطني الشيخ ثامر العلي.

سمو ولي العهد يتوسط املهنا والوفد املرافق ملحافظ مدينة هنتي في منغوليا

aldostoor

الثالثاء  21محرم  03 . 1437نوفمبر 2015

محليات

03

استعرض تقرير وزير العدل بشأن متابعة تقارير قضايا المال العام تمهيدا لرفعها لمجلس األمة

مجلس الوزراء :اتخاذ اإلجراءات القانونية
بشأن اتفاقية الكويت واألولمبي اآلسيوي
ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة
مجلس ال� ��وزراء ـ ف��ي قصــــر بيـــــان
برئاسة سمو الشيخ ج��اب��ر مبارك
ال �ح �م��د ال �ص �ب ��اح ـ رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � � ��وزراء وب� �ع ��د االج� �ت� �م ��اع ص��رح
وزير الدولـة لشؤون مجلس الوزراء
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ع �ب��د ال �ل ��ه امل �ب ��ارك
الصبـاح بما يلي :
اطلع مجلس الوزراء في مستهل
اج �ت �م��اع��ه ع �ل��ى ال ��رس ��ال ��ة امل��وج �ه��ة
ل �ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و األم �ي ��ر
حفظه الله ورعاه من معالي ديفيد
ك ��ام� �ي ��رون ـ رئ� �ي ��س وزراء امل�م�ل�ك��ة
املتحدة الصديقة وال�ت��ي تضمنت
دع� � ��وة س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � ��اه
ل�ل�م�ش��ارك��ة ش�خ�ص�ي��ا ف��ي ال��رئ��اس��ة
امل �ش �ت��رك��ة مل��ؤت �م��ر امل ��ان �ح�ي�ن ل��دع��م
ومساندة الشعب ال�س��وري واملقرر
عقده في مدينة لندن وباستضافة
مشتركة مع كل من النرويج وأملانيا
خ �ل��ال ش �ه ��ر ف� �ب ��راي ��ر ال� � �ق � ��ادم ك�م��ا
تضمنت ال��رس��ال��ة اإلش� ��ادة ب��ال��دور
اإلن �س��ان��ي ال �ق �ي��ادي ال ��ذي يضطلع
ب��ه ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
حفظه الله ورعاه في دعم ومساندة
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ال �ش �ق �ي��ق وال� ��ذي
تمثل بحرصه على استضافة دولة
ال �ك��وي��ت ل �ث�ل�اث��ة م ��ؤت� �م ��رات دول �ي��ة
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع اإلنساني
في سوريا .
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
ال � ��رس � ��ال � ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ل� �ق ��اه ��ا ح �ض ��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه من فخامة الرئيس فالديمير
ب��وت�ين ـ رئ �ي��س ج�م�ه��وري�ـ�ـ��ة روس�ي��ا
االتحادية الصديقة وق��د تضمنت
ال � ��رس � ��ال � ��ة ش� � � ��رح ال� � �ج � �ه � ��ود ال� �ت ��ي
ت �ق��وم ب�ه��ا ب�ل�اده م��ن أج ��ل م��واج�ه��ة
اإلره��اب واملنظمات اإلرهابية كما
اط �ل��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ك��ذل��ك على
ال��رس��ال�ت�ين ال�ل�ت�ين تلقاهما سموه
حفظه الله ورعاه من كل من فخامة
الرئيس ادري��س ديبي اتنو ـ رئيس
جمهورية تشاد الصديقة وفخامة
الرئيس بالدوين لونسدال ـ رئيس
ج � �م � �ه ��وري ��ة ف � ��ان � ��وات � ��و ال� �ص ��دي� �ق ��ة
واملتعلقتني بسبل تعزيز العالقات
الثنائية القائمة بني دول��ة الكويت
وكل من هاتني الدولتني الصديقتني
في كافة املجاالت وامليادين .
وبمناسبة افتتاح دور االنعقاد
الرابع من الفصل التشريعي الرابع
ع �ش��ر مل �ج �ل��س األم � ��ة ي� ��وم ال �ث�ل�اث��اء
امل��اض��ي أك��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
أه�م�ي��ة م��ا تضمنه ال�ن�ط��ق السامي
ل �ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و األم �ي ��ر

ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه م��ن تشخيص
دقيق للتحديات واملخاطر املحيطة
بالبالد ف��ي ظ��ل م��ا تشهده املنطقة
م � ��ن ت � � �ط� � ��ورات وت � ��وت � ��ر وت �ص �ع �ي��د
وم ��ا ت�ف�ض��ل ب��ه س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � ��اه م ��ن ت��وج �ي �ه��ات س��ام �ي��ة من
ش��أن �ه��ا ت��رس �ي��خ م �ق��وم��ات ال��وح��دة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وص � �ي ��ان ��ة أم� � ��ن ال ��وط ��ن
واس �ت �ق��راره ودف ��ع عجلة اإلص�ل�اح
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ف �ي �م ��ا ي �ح �ق ��ق ال �خ �ي��ر
وامل� �ص� �ل� �ح ��ة ل� �ل ��وط ��ن وامل� ��واط � �ن �ي�ن
وال� �ت ��ي ش � ��دد ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه على ض ��رورة استكمال
ك��اف��ة االس� �ت� �ع ��دادات ل ��دى األج �ه��زة
األم�ن�ي��ة مل��واج�ه��ة ك��اف��ة االح�ت�م��االت
وتحديات املرحلة القادمة ووجوب
م �ش��ارك��ة امل��واط �ن�ي�ن اإلي �ج��اب �ي��ة في
حماية أم��ن الوطن واملحافظة على
اس �ت �ق ��راره ك �م��ا اك ��د س �م��وه حفظه
الله ورعاه على أن أمن الكويت جزء
م��ن أم��ن منظومة مجلس ال�ت�ع��اون
الخليجي والعمل على تقوية ودعم
م�س�ي��رة امل �ج �ل��س وم ��ن ج��ان��ب آخ��ر
فقد ح��ذر سموه حفظه الله ورع��اه
م ��ن م �خ��اط��ر ال �ن �م��ط االس �ت �ه�ل�اك��ي
ف� � ��ي امل � �ج � �ت � �م ��ع وت � � ��زاي � � ��د اإلن� � �ف � ��اق
ال �ح �ك��وم��ي ع �ل��ى ح� �س ��اب م �ج��االت
التنمية وض��رورة استكمال جهود
اإلص �ل ��اح االق� �ت� �ص ��ادي وال �ت �ص��دي
ملظاهر الفساد وأسبابه باإلضافة
إل ��ى أه �م �ي��ة ت�ج�س�ي��د ال �ت �ع��اون بني
ال�ح�ك��وم��ة وم�ج�ل��س األم ��ة لتحقيق
األه ��داف امل�ن�ش��ودة ومعالجة كافة
القضايا واملشاكل وتحقيق املزيد
من اإلنجاز .
وق � ��د ع �ب��ر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع��ن
اعتزازه بالتوجيه السامي لحضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورع � � ��اه م ��ؤك ��دا ع��زم��ه ال� �ج ��اد على
ترجمة النصائح والتوجيهـات لكل
ما فيه صيانة أمن البــالد ورفعتها
وتقدمها .
كما بحث مجلس الوزراء شؤون
م� �ج� �ل ��س األم � � � � ��ة واس� � �ت� � �ع � ��رض م��ا
أس �ف ��رت ع �ن��ه ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة
امل�ن�ع�ق��دة ي��وم ال �ث�لاث��اء امل��اض��ي من
م �ن��اق �ش��ة االس � �ت � �ج� ��واب امل � �ق� ��دم م��ن
ال �ع �ض��و م�ح�م��د ط �ن��ا وامل ��وج ��ه إل��ى
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح وأش� ��اد
م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ب ��ال ��ردود امل�ق�ن�ع��ة
ال� �ت ��ي أب ��دت� �ه ��ا ع �ل ��ى ك ��اف ��ة م �ح ��اور
االس�ت�ج��واب م��ؤك��دا ب��أن م��ا انتهى
إل �ي��ه االس� �ت� �ج ��واب إن �م��ا ه ��و دل�ي��ل
ع �ل��ى ق��درت �ه��ا ع �ل��ى ت�ف�ن�ي��د م �ح��اور
االس �ت �ج��واب وت �ك��ري��س ل�ل�م�م��ارس��ة

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك

ال�ب��رمل��ان�ي��ة الصحيحة مسجال كل
ال�ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ألع �ض��اء مجلس
األمة ملا أبدوه من تفهم كامل وروح
املسؤولية والتزام باملوضوعية .
ك �م ��ا ع �ب ��ر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع��ن
خ ��ال ��ص ال �ت �ه �ن �ئ��ة ل ��وزي ��ر ال� �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل ووزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح ع�ل��ى ت �ج��اوز االس�ت�ج��واب
امل � �ق� ��دم ل� �ه ��ا م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن اع � �ت� ��زازه
ب��ال�ن�ه��ج ال ��ذي أرس �ت��ه ف��ي ال�ت�ع��ام��ل
م ��ع االس� �ت� �ج ��واب وال � � ��رد ع �ل �ي��ه ف��ي
حينه وب��ردوده��ا املقنعة والدقيقة
والتوضيح لكافة الحقائق املتعلقة
بمحاور االستجواب وال��ذي عكس
ح��رص �ه��ا ع �ل��ى ت�ج�س�ي��د ال�ش�ف��اف�ي��ة
ال �ك��ام �ل��ة وم �م��ارس��ة م�س�ئ��ول�ي��ات�ه��ا
ب �ك �ـ��ل إخ �ل ��اص م �ت �م �ن �ي��ا ل �ه��ا دوام
التوفيق والنجـاح في خدمة الوطن
واملواطنني .
ث��م أح� ��اط ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع� �ل� �م ��ا ب �ن �ت��ائ��ج
الزيارة التي قام بها للبالد مؤخرا
وزي � � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة م �م �ل �ك��ة ال �س��وي��د
ال � �س � �ي � ��دة م � � ��ارغ � � ��وت وول � �س � �ت � ��روم
ووزي��ر دف��اع مملكة السويد السيد
بيتر هولتز ج�ف��ت وال�ت��ي تناولت
ب �ح��ث م �ج �م��ل ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
ال��وط �ي��دة ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
الصديقني في كافة املجاالت وسبل
ت �ن �س �ي��ق ال� �ت� �ع ��اون امل �ش �ت��رك ح �ي��ال
آخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�س��اح�ت�ين
اإلقليمية وال��دول�ي��ة باإلضافة إلى
القضايا محل االهتمام املشترك .
ك� �م ��ا ت � � � ��دارس م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
م � ��ا آل� � ��ت إل � �ي� ��ه أوض � � � ��اع ال ��ري ��اض ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي أع �ق��اب ق� ��رار اللجنة
األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ف�ق��د اس�ت�ع��رض
املجلس اإلجراءات القانونية إلنهاء

االتفاقية ب�ين ك��ل م��ن حكومة دول��ة
الكويت واملجلس األوملبي األسيوي
الصادرة بالقانون رقم  6لسنة 2006
وتكليف وزارة الخارجية والجهات
ذات ال �ع�ل�اق ��ة ب ��ات �خ ��اذ اإلج � � ��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ن��اس �ب��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
القرار وما يترتب عليه من آثار .
ث ��م اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
توصيات لجنة الشؤون القانونية
وال � �ت� ��ي ج � ��اء ب �ه��ا م � �ش� ��روع ق��ان��ون
بتعديل املادة ( 200مكررا من قانون
اإلج� � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات ال�ج��زائ�ي��ة
ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م ( )17لسنة
 1960وال ��ذي ي �ه��دف إل��ى امل �س��اواة
ب �ي�ن امل� �ح� �ك ��وم ع �ل �ي �ه��م ف� ��ي ق �ض��اي��ا
الجنح وإعطائهم الحق في الطعن
ف��ي األح �ك��ام ب�ط��ري��ق ال�ت�م�ي�ي��ز أم��ام
دائ ��رة تمييز ال�ج�ن��ح ح�ت��ى ول��و لم
تكن األحكام صادرة ضدهم بعقوبة
ال� �ح� �ب ��س ت�ل�اف� �ي ��ا ل �ل��أض � ��رار ال �ت��ي
تصيبهم وحتى ال يتم حرمانهم من
هذه الدرجة من درجات التقاضي.
وقرر مجلس الوزراء املوافقة على
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ورف �ع ��ه ل�ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه تمهيدا إلحالته ملجلس األمة.
واط � �ل ��ع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أي �ض��ا
على توصية اللجنة بشأن مشروع
مرسوم بالترخيص بإنشاء جامعة
ك�ن��دي��ة ب��ال �ك��وي��ت وال �ت��ي يتمحور
ن �ط��اق ع�م�ل�ه��ا ح ��ول إث � ��راء ال�ح��رك��ة
ال �ف �ك��ري��ة وال �ع �ل �م �ي��ة وال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة
ف� ��ي امل �ج �ت �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي وت �ل �ب �ي��ة
احتياجات س��وق العمل املهني في
امل �ج��االت ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة
وامل � �ش � ��ارك � ��ة ف � ��ي ت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع
ومعالجة مشاكله عن طريق البحث
العلمي وإع ��داد وتطوير العناصر
ال� �ب� �ش ��ري ��ة وت� �ق ��دي ��م االس � �ت � �ش� ��ارات
العلمية ورعاية الحاضنات املهنية
والتقنية .

ك �م��ا اط �ل ��ع امل �ج �ل��س اي �ض ��ا ع�ل��ى
ت��وص�ي�ت��ي ال�ل�ج�ن��ة ب �ش��أن م�ش��روع
مرسوم باملوافقة على مذكرة تعاون
بني دولة الكويت واليابان في مجال
البنية التحتية وم�ش��روع مرسوم
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع��اون
ال � �ث � �ق� ��اف� ��ي وال � �ف � �ن� ��ي ب� �ي��ن ح �ك ��وم ��ة
دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة جمهورية
السنغال .
وقرر مجلس الوزراء املوافقة على
مشاريع املراسيم ورفعها لحضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه .
ث ��م اس �ت �ع��رض م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
إل��ى التقرير الثاني املقدم من وزير
ال �ع ��دل ووزي � ��ر األوق� � ��اف وال �ش ��ؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب ع �ب��د امل�ح�س��ن
ال � �ص� ��ان� ��ع رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة م �ت��اب �ع��ة
ق�ض��اي��ا امل ��ال ع�ل��ى م�ج�ل��س ال� ��وزراء
لشهر أكتوبر  2015بشأن متابعة
وم ��راج� �ع ��ة ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال � � � ��واردة م��ن
ال�ج�ه��ات الحكومية املختلفة حول
ق� �ض ��اي ��ا األم� � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��دول��ة
واإلج��راءات املتخذة بشأنها وذلك
تمهيدا إلحالتها إلى مجلس األمة .
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض� � ��وء ال� �ت� �ق ��اري ��ر
املتعلقة بمجمل التطورات الراهنة
ف� � ��ي ال� � �س � ��اح � ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
الصعيدين العربي والدولي وبهذا
الصدد أدان مجلس ال��وزراء حادث
ال �ه �ج��وم اإلره ��اب ��ي ال ��ذي اس�ت�ه��دف
أح� ��د امل �س ��اج ��د ف ��ي ن� �ج ��ران وال� ��ذي
أدى إل ��ى اس �ت �ش �ه��اد أح ��د امل�ص�ل�ين
وع � ��دد م ��ن ال� �ج ��رح ��ى م ��ؤك ��دا ع�ل��ى
موقف دولة الكويت بإدانة مثل هذه
األعمال اإلرهابية التي تنافي كافة
ال�ق�ي��م واألع� ��راف اإلن�س��ان�ي��ة سائال
امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن ي�ت�غ�م��د الفقيد
ب��واس��ع رحمته وغ�ف��ران��ه وأن يمن
على املصابني بالشفاء العاجل وأن
يحفظ اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
وشعبها الشقيق من كل مكروه .
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أع� ��رب مجلس
ال � � � � � � � � ��وزراء ع � � ��ن خ� � ��ال� � ��ص ت � �ع� ��ازي� ��ه
وم� � ��واس� � ��ات� � ��ه ل � �ف � �خ� ��ام� ��ة ال ��رئ � �ي ��س
فالديمير ب��وت�ين رئ�ي��س جمهورية
روس � � �ي� � ��ا االت � � �ح� � ��ادي� � ��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة
ول � �ل � �ش � �ع� ��ب ال� � � ��روس� � � ��ي ال � �ص� ��دي� ��ق
ب �ض �ح��اي��ا ح � � ��ادث س� �ق ��وط ط ��ائ ��رة
ال� � ��رك� � ��اب ال � ��روس� � �ي � ��ة ب� ��ال � �ق� ��رب م��ن
جنوبي مدينة العريش في سيناء
بجمهورية مصر العربية الشقيقة
يوم السبت املاضي والذي أدى إلى
وفاة جميع ركابها .

النطق السامي
تشخيص دقيق
للتحديات والمخاطر
المحيطة بالبالد
ما تفضل به األمير
من توجيهات
سامية ترسخ
مقومات الوحدة
الوطنية وتصون
أمن الوطن
واستقراره وتدفع
عجلة اإلصالح
أدان حادث
الهجوم اإلرهابي
الذي استهدف أحد
المساجد في نجران
أكد عزمه الجاد
على ترجمة النصائح
والتوجيهـات لكل
ما فيه صيانة أمن
البــالد ورفعتها
وتقدمها
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الخرينج يستقبل تنسيقية بيوت
جابر األحمد و«ناطر بيت»
استقبل نائب رئيس مجلس
األمة مبارك الخرينج في مكتبه
امس أعضاء اللجنة التنسيقية
ل �ـ �ب �ي��وت ج��اب��ر األح� �م ��د وت �ط��رق
اللقاء إلى عدد من املشاكل التي
يواجهها أص�ح��اب القسائم في
منطقة ج��اب��ر األح�م��د واملتعلقة
ب� ��إي � �ص� ��ال ال � �ت � �ي� ��ار ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي
وت ��وف �ي ��ر ال� �خ ��دم ��ات االس��اس �ي��ة
ألهالي املنطقة.
كما استقبل الخرينج أعضاء

«ح�م�ل��ة ن��اط��ر ب�ي��ت» ح�ي��ث ج��رت
م �ن��اق �ش��ة ع ��دد م ��ن امل��وض��وع��ات
واالق� �ت ��راح ��ات ال �ت��ي م��ن ش��أن�ه��ا
امل � �س� ��اه � �م� ��ة ف� � ��ي ح� � ��ل امل �ش �ك �ل ��ة
االس� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة وت � �ق � �ل � �ي� ��ص ع� ��دد
الطلبات امل��وج��ودة ل��دى الهيئة
العامة لإلسكان.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ال� �خ ��ري� �ن ��ج ع � ��ددا
م ��ن أص� �ح ��اب م �ك��ات��ب اس �ت �ق��دام
العمالة املنزلية حيث تم تبادل
وجهات النظر حول املوضوعات

ال�ت��ي م��ن شأنها تحقيق توافق
بني مصالح املواطنني وأصحاب
املكاتب.

الخرينج مستقبال تنسيقية بيوت جابر األحمد

الرويعي :مجلس األمة حريص على تفعيل
دوره االقليمي والدولي
اك� ��د ع �ض��و م �ج �ل��س االم � ��ة ال��دك �ت��ور
ع� ��وده ال��روي �ع��ي ام ��س ح ��رص امل�ج�ل��س
على تفعيل دوره في املحافل االقليمية
والدولية ملعالجة مختلف قضايا القارة
االسيوية.
جاء ذلك في تصريح أدلى به لوكالة
االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا) ع�ل��ى هامش
م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات امل �ج �ل��س
التنفيذي للجمعية البرملانية االسيوية
ل �ع��ام  2015واج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ�م��ة
للشؤون االجتماعية والثقافية املنعقدة
حاليا في العاصمة طهران.
وق� � � � � ��ال ال � � ��روي � � �ع � � ��ي ان م� � �ث � ��ل ه � ��ذه
االج �ت �م��اع��ات ت�ع��د ف��رص��ة ل�ب�ح��ث سبل
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت��رك
ح�ي��ال القضايا ذات االه�ت�م��ام املشترك
الفتا في هذا الصدد الى اهمية املؤتمر
ال �ع��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة االس �ي��وي��ة

املقرر عقده في كمبوديا الشهر املقبل.
وح��ول اجتماعات اليوم ذكر ان وفد
مجلس االم��ة دع��ا ف��ي ت�ع��دي�لات قدمها
ع �ل ��ى م �ق �ت ��رح ��ات خ ��اص ��ة ال � ��ى ت �ع��زي��ز
ال �ه��وي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال� �ق ��وان�ي�ن ال�ك�ف�ي�ل��ة
بحماية االجيال واملجتمعات املختلفة
م��ن "ال �غ��زو ال�ف�ك��ري وال�ت�غ�ي�ي��ر الثقافي
املمنهج".
وق ��ال ان ال��وف��د ال �ب��رمل��ان��ي ال�ك��وي�ت��ي
ش��دد خ�لال االجتماع على حق وصول
خ��دم��ات االن �ت��رن��ت ل�ج�م�ي��ع االف � ��راد من
دون استثناء فئة اجتماعية او منطقة
جغرافية معينة.
وب�ش��أن اق �ت��راح كويتي ح��ول تعزيز
حماية خصوصية املعلومات واالف��راد
املستخدمني لخدمة االنترنت ومكافحة
القرصنة قال ان هناك مشكلة في قضية
ال �خ �ص��وص �ي��ة وال �ح �م��اي��ة ال �ف �ك��ري��ة من

د .الرويعي وأبل يشاركان في فعاليات اجتماعات الجمعية البرملانية اآلسيوية

ال �ق��رص �ن��ة "وه � ��ذا ي �ق��ودن��ا ال ��ى سلسلة
م�ت�ك��ام�ل��ة م��ن ال �خ �ط��وات ت �ب��دأ بحماية
ال �خ �ص��وص �ي��ة ث ��م م �ح ��ارب ��ة ال �ق��رص �ن��ة
وح �م ��اي ��ة ال �ح �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة وال �ف �ك��ري��ة

لالفراد".
واع� �ت� �ب ��ر ب �ع ��ض امل � ��واق � ��ع ووس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي تسهم في تهديد
االمن والسلم االجتماعي والعالقات بني

اف��راد املجتمع الواحد عند استخدامها
ملعلومات تكون غير صحيحة.
وكانت فعاليات اجتماعات املجلس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي االول ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
االسيوية لعام  2015واجتماع اللجنة
الدائمة للشؤون االجتماعية والثقافية
قد بدأت أمس بمشاركة وفد من مجلس
األم��ة الكويتي برئاسة النائب الدكتور
عودة الرويعي.
ون ��اق ��ش االج �ت �م ��اع م� �س ��ودة ج ��دول
اع� �م ��ال ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع��ام ��ة ل �ل �ب��رمل��ان��ات
االس �ي��وي��ة امل �ق��رر ع�ق��ده��ا ف��ي ك�م�ب��ودي��ا
ال �ش �ه ��ر امل �ق �ب ��ل اض� ��اف� ��ة ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ال �ت��وص �ي��ات امل �ق �ت��رح��ة م ��ن ق �ب��ل ال ��دول
امل�ش��ارك��ة ف��ي اللجنة ال��دائ�م��ة للشؤون
الثقافية واالجتماعية.
وك��ان وف��د من مجلس األم��ة برئاسة
ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � ��دك � �ت � ��ور ع � � � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي

وع �ض��وي��ة ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ع �ب��دال �ل��ه اب��ل
ق ��د وص � ��ل ام � ��س االول ال� ��ى ال �ع��اص �م��ة
االيرانية طهران للمشاركة في فعاليات
اج �ت �م��اع��ات امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي االول
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة االس �ي��وي��ة ل�ع��ام
 2015واجتماع اللجنة الدائمة للشؤون
االجتماعية والثقافية.
يذكر ان الجمعية العامة للبرملانات
االسيوية تضم في عضويتها  41برملانا
آس �ي��وي��ا وت ��م ت��أس �ي �س��ه ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
ط �ه��ران ف��ي ع ��ام  2008ب �ه��دف تنسيق
فعاليات ال�ب��رمل��ان��ات وت�ع��زي��ز الحريات
وامل �س��اواة وال�ع��دال��ة االجتماعية ودع��م
االمن واالستقرار في قارة آسيا.
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عسكر :التربية توافق على إنشاء أكاديمية إعداد القادة

اك� ��د ال �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
ان وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي ال��دك �ت��ور ب ��در ال�ع�ي�س��ى
اعلن عن موافقته على االقتراح
ال��ذي ت�ق��دم ب��ه إلن�ش��اء أكاديمية
الع ��داد ال �ق��ادة تسمى أكاديمية
ال �ك��وي��ت إلع� � ��داد ال � �ق ��ادة ب �ه��دف
اع � ��داد ق� ��ادة امل�س�ت�ق�ب��ل وت�ن�م�ي��ة
ش �خ �ص �ي��ة ال� �ش� �ب ��اب وق ��درات� �ه ��م
بدمجهم في بيئة محفزة للتميز
األكاديمي والقيادي والرياضي
العداد قادة الغد.
وق � � � ��ال ع� �س� �ك ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :اننا نشكر االخ معالي
ال ��وزي ��ر ال��دك �ت��ور ب� ��در ال�ع�ي�س��ى
ونثمن تجاوبه وموافقته على
اق� �ت ��راح� �ن ��ا ب ��ان� �ش ��اء اك��ادي �م �ي��ة
الع��داد القادة وتنمية شخصية
الشباب.
وش� �ك ��ر ع �س �ك��ر اي� �ض ��ا رئ �ي��س
واع� � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة مل� ��واف � �ق� ��ة ال �ل �ج �ن��ة
باالجماع على اقتراحه بانشاء
أكاديمية اع��داد القادة الفتا الى
ان اللجنة انجزت تقريرها بشأن

االق �ت ��راح وأح��ال �ت��ه ال ��ى املجلس
وت��م إدراج��ه بالفعل على جدول
جلسة الثالثاء.
وت�م�ن��ى ع�س�ك��ر ع�ل��ى ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ ��رى ذات الصلة
ب ��اق� �ت ��راح ��ه ب ��ان� �ش ��اء اك��ادي �م �ي��ة
اع��داد ال�ق��ادة التعاون م��ع وزارة
التربية ووزارة التعليم العالي
ل�ي��رى ه��ذا االق �ت��راح ال�ن��ور ويتم
انشاء األكاديمية.
وذك� � � � � ��ر ع � �س � �ك� ��ر ان ال� � ��وزي� � ��ر
ال� �ع� �ي� �س ��ى ق� � � ��ال ف� � ��ي رده ع �ل��ى
اقتراحه :نشكر العضو الكريم -
النائب عسكر العنزي  -على هذا
املقترح اإليجابي الهادف ونؤيد
املقترح بإنشاء أكاديمية اع��داد
القادة ونأمل في تعاون مختلف
مؤسسات الدولة لطرح املقترح
بالصورة املالئمة للتنفيذ.
واض ��اف عسكر ان العيسى
أشار في رده الى ان تأهيل القادة
هدف تربوي اصيل وله الرعاية
االول ��ى م��ن وزارة التربية حيث
تشتمل امل�ن��اه��ج ال��دراس�ي��ة على
ال�ع��دي��د م��ن امل�ف��اه�ي��م واالن�ش�ط��ة

ال� �ت ��ي ت� �غ ��رس ال �ق �ي��م وامل �ف��اه �ي��م
ال�ق�ي��ادي��ة ف��ي مختلف امل �ج��االت
الدراسية مثل التربية االسالمية
واالجتماعيات واللغة العربية
وغيرها.
وأوض � � � � ��ح ع� �س� �ك ��ر ان � � ��ه ت� �ق ��دم
ب ��اق� �ت ��راح ��ه ب ��ان� �ش ��اء اك��ادي �م �ي��ة
الع � ��داد ال� �ق ��ادة م ��ن أج� ��ل تنمية
شخصية الشباب بدمجهم في
بيئة تتسم بالتميز االكاديمي
وال�ق�ي��ادي وال��ري��اض��ي والخلقي
الع � � � ��داد ق� � � ��ادة ال � �غ� ��د وذل� � � ��ك م��ن
خ �ل��ال ان � �ش� ��اء أك ��ادي� �م� �ي ��ة ت�ل�ب��ي
االح � � �ت � � �ي� � ��اج� � ��ات وال� � �ت � ��وق� � �ع � ��ات
التعليمية للطالب وتوفر كامل
الفرص التي يتطلبونها من أجل
استثمار كامل طاقاتهم القيادية
وت �ح �ق �ي��ق ال� �ت� �ف ��وق األك ��ادي� �م ��ي
م � � ��ن خ � �ل� ��ال ت � �ن � ��وي � ��ع ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
ووض��ع استراتيجيات تعليمية
مدروسة تؤهل الطالب ملواجهة
التحديات القاسية لعالم اليوم.
وزاد عسكر ان اكاديمية اعداد
ال�ق��ادم��ة ستوفر تعليما شامال
يلبي أع�ل��ى م�س�ت��وي��ات التنمية

فيصل الكندري يسأل العبد اهلل
والعمير عن مناقصة أنابيب النفط
وجه ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
س � � � ��ؤاال ل � ��وزي � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
العبد ال�ل��ه ح��ول مناقصة خطوط
انابيب تغذية املصفاة الجديدة ،
جاء فيه:
يرجى تزويدي بمحضر اجتماع
ال�ل�ج�ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ال� ��وزاري� ��ة ال�ت��ي
ش�ك�ل�ه��ا م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال �خ��اص��ة
ب ��ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ب� �م� �ن ��اق� �ص ��ة خ� �ط ��وط
االنابيب لتغذية املصفاة الجديدة
رق��م  RET/2013014وت��زوي��دي بما
ان�ت�ه��ت ال �ي��ه ال�ل�ج�ن��ة م��ن ت��وص�ي��ات
وم� ��ن ح �ض��ر م ��ن ال �ج��ان��ب ال�ن�ف�ط��ي
وم ��ن ح�ض��ر م��ن ال�ل�ج�ن��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ال��وزاري��ة وم��ا ق��رار اللجنة مشفوعا
برأي لجنة املناقصات املركزية فيما
يخص املناقصة املذكورة
م�ت��ى ت��م تسلم ط��رح م�م��ارس��ة او
مناقصة خ�ط��وط االن��اب�ي��ب لتغذية
امل �ص �ف��اة ال �ج��دي��دة رق ��م /2013014
 RETم��ن ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت بعد
ط �ل��ب ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت ب��ال�غ��اء
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ة امل� � � ��ذك� � � ��ورة م� � ��ن ل �ج �ن��ة
املناقصات؟ يرجى تزويدي بالطلب
ومع ذكر اسباب طلب االلغاء وذكر

فيصل الكندري

اس � �ب� ��اب ط �ل ��ب ط � ��رح امل� �م ��ارس ��ة او
املناقصة مرة اخرى.
ف��ي ال�س�ي��اق ذات ��ه وج��ه ال�ك�ن��دري
س� ��ؤاال ل��وزي��ر ال �ن �ف��ط وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� � � � �ش � � � ��ؤون م� � �ج� � �ل � ��س األم � � � � � � ��ة ع� �ل ��ي
العمير جاء فيه  :هل ارسلت شركة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة كتابا
الى لجنة املناقصات املركزية بإلغاء
الحزمة الرابعة من مشروع مصفاة
ال��زور؟ يرجى ت��زوي��دي ب�ص��ورة من
الكتاب ان وجد وان تم تحويلها الى
م �م��ارس��ة ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ص��ورة
الكتاب.

وه ��ل ق��ام��ت ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت
بتوجيه كتاب الى لجنة املناقصات
الل �غ��اء م�ن��اق�ص��ة خ �ط��وط االن��اب�ي��ب
ل �ت �غ ��ذي ��ة امل� �ص� �ف ��اة ال � �ج� ��دي� ��دة رق ��م
 RET/2013041بسبب الغاء الحزمة
ال��راب �ع��ة ب �م �ش��روع م �ص �ف��اة ال� ��زور؟
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب��ال �ك �ت��اب امل��وج��ه
للجنة املناقصات مع ذكر االسباب.
وما رأي لجنة املناقصات باملوافقة
او عدم املوافقة مع ذكر االسباب؟
وه��ل ت�م��ت م�خ��اط�ب��ة ش��رك��ة نفط
الكويت من لجنة املناقصات بعدم
ال � �غ� ��اء م �ن��اق �ص��ة خ� �ط ��وط ان��اب �ي��ب
ل �ت �غ ��ذي ��ة امل� �ص� �ف ��اة ال � �ج� ��دي� ��دة رق ��م
RET/2013041؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب� �ع ��دد امل� �خ ��اط� �ب ��ات ب ��ذل ��ك م ��ع ذك��ر
االسباب.

عسكر العنزي

األك � ��ادي � � �م � � �ي � ��ة واالج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
والروحية والجسدية والثقافية
واالستمرار في تحديث الوسائل
مل� ��واج � �ه� ��ة ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ب �ت �ب �ن��ي
منهج دراسي مناسب ومعترف
ب� ��ه ع ��امل �ي ��ا ي �ت �ض �م��ن ال �ع �ن��اص��ر
األكاديمية واالب��داع�ي��ة على حد
سواء وبث قيم االيمان والطاعة
وال �ص��دق وال �ش�ج��اع��ة وال��رح�م��ة
واح�ت��رام النفس واح�ت��رام الغير
ف��ي ن�ف��وس ال�ط�لاب واالستعانة
ب � �ت � �ك � �ن� ��ول� ��وج � �ي� ��ا امل � �ع � �ل � ��وم � ��ات

واالت � � � �ص� � � ��ال ض � �م� ��ان� ��ا ل� �ن� �ج ��اح
الطالب وتفوقهم في هذا العالم
سريع التغير وتوفير مجموعة
من النشاطات الرياضية خارج
ن� �ط ��اق امل � ��درس � ��ة ب �غ �ي��ة ت �ط��وي��ر
مهارات الطالب بعيدا عن االطار
األكاديمي.
وت ��اب ��ع ع �س �ك��ر :ان أك��ادي �م �ي��ة
اع� ��داد ال �ق��ادة ستشجع ال�ط�لاب
ع � � �ل� � ��ى االه � � � �ت � � � �م� � � ��ام ب� ��ال � �ل � �غ� ��ات
وال�ت�ق��ال�ي��د وال�ث�ق��اف��ات املختلفة
م � � ��ع ال � �ت � ��رك � �ي � ��ز ب � �ش � �ك� ��ل خ � ��اص
ع�ل��ى ال�ل�غ��ة وال�ت�ق��ال�ي��د والثقافة
ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة وت��وط�ي��د
أواصر العالقة مع أولياء األمور
م� � ��ن خ� �ل� ��ال م� �ج� �ل ��س امل �ع �ل �م�ي�ن
واآلب � ��اء وامل� � ��دارس وال�ج��ام �ع��ات
املحلية واملجتمع املحلي بغية
اشراكهم في تحقيق أهداف هذه
األكاديمية.
ولفت عسكر الى ان األكاديمية
س� � �ت� � �ح � ��دث ن � �ق � �ل� ��ة ن � ��وع� � �ي � ��ة ف��ي
مسار املجتمع ب��اع��داد جيل من
ال �ق �ي��ادات..ي �ف �ه��م دي �ن��ه وي �ع��رف
واقعه ويتسلح بالعلم واملهارات

وال�ق�ن��اع��ة وال�س�ل��وك�ي��ات ال�لازم��ة
لنهضة األمة.
ول � � � �خ � � ��ص ع� � �س� � �ك � ��ر أه� � � � � ��داف
أكاديمية اعداد القادة في اآلتي:
زرع ال�ق�ي��م االس�لام�ي��ة وال�س�ل��وك
ال � �ق� ��وي� ��م ف � ��ي امل� � �ج � ��ال ال� �ق� �ي ��ادي
وت� � �ط � ��وي � ��ر وت � �ب � �ن� ��ي ال � �ط� ��اق� ��ات
القيادية الشابة وتطوير قدرات
وك � � �ف� � ��اءات ال � �ش � �ب ��اب ال� �ق� �ي ��ادي ��ة
واع� � � � � ��داد ف� �ئ ��ة ش� �ب ��اب� �ي ��ة ت �ت �س��م
ب��االع �ت��دال ال �ف �ك��ري وال��وس�ط�ي��ة
واالن �ف �ت ��اح امل �ن �ض �ب��ط وت�خ��ري��ج
أفواج شبابية قادرة على قيادة
نفسها واآلخ��ري��ن وام� ��داد األم��ة
بقوافل شبابية متزنة ومؤثرة
في مسيرة الحضارة والنهضة
وت� � ��زوي� � ��د ال � �ش � �ب� ��اب ب� �ق� �ن ��اع ��ات
وب �م �ه��ارات وم �ع �ل��وم��ات حديثة
وفعالة في املجال القيادي وزرع
ق�ي��م ال �ط �م��وح وال �ه �م��ة وال�ج��دي��ة
وزي � ��ادة ال��وع��ي ال��واق �ع��ي وف�ه��م
الحياة.

الحويلة يقترح إنشاء نظام إلكتروني
موحد يربط جميع المستشفيات
ت �ق ��دم ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ب��اق�ت��راح برغبة ب�ش��أن ان�ش��اء نظام
ط � �ب ��ي ال � �ك � �ت� ��رون� ��ي م � ��وح � ��د ي ��رب ��ط
جميع املستشفيات واملستوصفات
الحكومية ج � ��اء ف �ي ��ه  :ل �ق ��د ب ��ات
م ��ن ال� �ض ��روري أن ي �ت��م رب ��ط امل�ل��ف
ال �ط �ب��ي ل �ك��ل م ��واط ��ن بنظام طبي
الكتروني م��وح��د ي��رب��ط ب�ين جميع
امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وامل � �س � �ت� ��وص � �ف� ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ح�ي��ث يتمكن امل��ري��ض
ع �ن��د زي ��ارت ��ه ألي ط �ب �ي��ب وف� ��ي أي
مستشفى من االط�لاع على تاريخه
املرضي وكذلك االطالع على نتائج
كافة الفحوصات التي أجراها مما
ي �س �ه��ل ع �ل ��ى ال �ط �ب �ي��ب و امل ��ري ��ض
س � ��رع � ��ة ال� �ت� �ش� �خ� �ي ��ص وم� �ع ��ال� �ج ��ة
امل � ��ري � ��ض ب� �ط ��ري� �ق ��ة اك � �ث� ��ر ف��اع �ل �ي��ة
ح�ي��ث ان اس�ت�خ��دام��ه يسهل عملية
ح �ف��ظ م �ع �ل��وم��ات امل��ري��ض وعملية
اس �ت��دع��ائ �ه��ا وع��رض �ه��ا س� ��واء ك��ان
امل� �ل ��ف ح��دي �ث ��ا او ق ��دي �م��ا وب �ش �ك��ل
اك � �ث ��ر ت �ن �ظ �ي �م��ا م� ��ن امل � �ل ��ف ال �ط �ب��ي
ال��ورق��ي ك��ذل��ك ي�س��اه��م ف��ي امكانية
ال� �ت� �ع ��رف ع �ل ��ى االدوي � � � ��ة ال �خ��اص��ة
باملريض والتشخيص ال�خ��اص به
وي �م �ك��ن اس �ت �غ�لال ه ��ذه امل�ع�ل��وم��ات

د .محمد الحويلة

ل�ل��دراس��ات السريرية واالحصائية
اض��اف��ة ال��ى سهولة اس�ت�خ��دام��ه في
اي وق��ت ومكان س��واء مستشفى او
مستوصف.
ك��ذل��ك وي��وف��ر ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال��وق��ت
والجهد وامل��ال خاصة في الحاالت
الحرجة والحوادث الطارئة وحتى
ال ي�ض�ط��ر امل��ري��ض ع �ن��د م��راج�ع�ت��ه
ألح � ��د امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ألول م � ��رة أن
ي� �ب ��دأ م �ع �ه��م م� ��ن ج ��دي ��د ف� ��ي ب �ن��اء
م �ل �ف��ه ال� �ط� �ب ��ي وذل � � ��ك رغ� � ��م وج � ��ود
م �ل��ف م �ت �ك��ام��ل ل �ن �ف��س مل ��ري ��ض ف��ي
مستشفى آخ��ر سعيا ن�ح��و توفير

أم�ث��ل وأس�ه��ل للخدمات الحكومية
ون�ح��و تفعيل تطبيقات الحكومة
الذكية لذا اقترح:
 - 1إن�ش��اء نظام طبي الكتروني
م��وح��د ي��رب��ط ج�م�ي��ع امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
واملستوصفات الحكومية يحتوى
قاعدة بيانات تشمل جميع امللفات
ال �ط �ب �ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ين وي �ت��م رب�ط�ه��ا
بالرقم املدني للمواطنيني ويسجل
ب �ه��ا ج�م�ي��ع امل��راج �ع��ات وال �ت �ق��اري��ر
ال�ط�ب�ي��ة ون�ت��ائ��ج ك��اف��ة ال�ف�ح��وص��ات
الخاصة به  .األمر على تقديم رعاية
صحية عالية الجودة فضال عن أنه
يحد من أية مخاطر طبية محتملة
ومن شأن نظام املعلومات الطبية
ال� �ج ��دي ��د ت �ع��زي��ز ف �ع��ال �ي��ة ال��رع��اي��ة
الصحية املقدمة للمرضى وتحسني
النتائج العالجية لهم.
 - 2العمل على استحداث تطبيق
على االج �ه��زة ال��ذك�ي��ة يستطيع من
خ �ل�ال ��ه امل� ��ري� ��ض م ��راج� �ع ��ة س�ج�ل��ه
املرضي والتقديم على املواعيد.
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خالل استضافتهما في برنامج المفكرة لالعالمي يوسف الجاسم على قناة المجلس

الزلزلة :تناغم السلطتين يوفر قاعدة
للحكومة لتنفيذ اإلصالحات المطلوبة

خالل  12عاما الماضية لم يتجاوز عمر الحكومة أكثر من سنة وشهرين

االصالح االقتصادي لم يعد
قرارا مؤجال والحكومة
ومجلس االمة متفقان
على انه ال يمكن التراجع
عن البدء في اتخاذ
خطوات جادة لتنويع
مصادر الدخل واعادة النظر
في اسلوب حياتنا وايقاف
البذخ غير المبرر سواء
من جانب الحكومة او
االفراد هذا ما اكده نائب
رئيس الوزراء وزير المالية
انس الصالح ورئيس لجنة
االولويات في مجلس
االمة النائب د .يوسف
الزلزلة في برنامج المفكرة
الذي يقدمه االعالمي
يوسف الجاسم وعرضته
قناة المجلس مساء
األول من أمس.
كما اكد وزير المالية ان
الوضع المالي للكويت
متين وان اي اصالحات
مقبلة لن تمس جيوب
المواطنين المستحقين
لكن سيتم ترشيد
الدعم ومنعه عن غير
المستحقين وقال ان
الكويت ستأخذ خطوات
متدرجة وليست سريعة
وال قاسية حتى ال تؤثر
على المواطنين.
من جانبه ،قال النائب
يوسف الزلزلة إن التناغم
بين السلطتين يوفر
قاعدة صلبة للحكومة
لتنفيذ االصالحات
المطلوبة لتنويع مصادر
الدخل.
وفيما يلي نص اللقاء

لدينا حاليا استقرار
سياسي وال مبرر
للحكومة يعطلها
عن التفكير في
تنويع مصادر
الدخل

د.يوسف الزلزلة

قال رئيس لجنة االولويات في
م�ج�ل��س االم� ��ة ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف
ال��زل��زل��ة ان التناغم والتفاهم بني
ال �ح �ك��وم��ة وم �ج �ل��س االم � ��ة ي��وف��ر
قاعدة صلبة للحكومة كي تنفذ ما
فيه املصلحة االقتصادية للبالد
ون �ح��ن ن�ع�م��ل ك�م��ؤس�س��ات وال�ك��ل
ي�ع�م��ل .وأك ��د ان ال �ب�ل�اد ف��ي وض��ع
آم � ��ن م��ال �ي��ا واق� �ت� �ص ��ادي ��ا م �ش �ي��را
ال��ى ان الكويت م��رت بأزمات أشد
م��ن االزم � ��ة ال �ح��ال �ي��ة وت �ج��اوزت �ه��ا
وسوف نتجاوز االزمة الحالية.
وق� ��ال ال��زل��زل��ة ان ال �ك��وي��ت تمر
بمرحلة من االستقرار السياسي
ف � �م � �ج � �ل� ��س االم� � � � � ��ة ب� � � � ��دأ ي �س �ت �ق��ر
والحكومة مستقرة وليس هناك
اي م �ب��رر ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي اال تفكر
في تنويع مصادر الدخل مشيرا
الى انه في عام  2003عندما دخل
مجلس االم��ة الول م��رة ك��ان هناك
ح��دي��ث ع��ن ض � ��رورة ال�ت�ف�ك�ي��ر في
تنويع مصادر الدخل لكن حسبت
ع ��دد ال �ح �ك��وم��ات خ �ل�ال  12ع��ام��ا
امل��اض �ي��ة ن �ج��د ان ع �م��ر ال�ح�ك��وم��ة
لم يتعد سنة وشهرين وبالتالي
ل��م ت�س�ت�ط��ع اي ح �ك��وم��ة ان تضع
س�ي��اس��ة واض �ح��ة امل�ع��ال��م لتنويع
مصادر االيرادات.
وق� � � � ��ال ال � ��زل � ��زل � ��ة ان ب ��رن ��ام ��ج
الحكومة الذي قدمته بداية السنة
املاضية ذكر ان الحكومة ستضع
خ �ط��ة واض� �ح ��ة ل �ت �ن��وي��ع م �ص��ادر

أفكار تنويع
اإليرادات كلها على
الورق وال يوجد
تنفيذ واضح لها
حتى اآلن

نائب رئيس الوزراء وزير املالية أنس الصالح

ال� ��دخ� ��ل خ �ل��ال ال� �خ� �م ��س س� �ن ��وات
املقبلة وعندما ناقشنا االم��ر مع
وزارة امل��ال �ي��ة وال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
وج��دن��ا ان االف �ك��ار م��وج��ودة كلها
ع�ل��ى ال� ��ورق ل�ك��ن ال ي��وج��د تنفيذ
واضح لها الن الحكومات السابقة
ل��م ت �ض��ع ت �ص��ورا م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ا عن
ه� ��ذا االم � ��ر وع �ن ��دم ��ا ك �ن��ت وزي� ��را
للتجارة في عام  2006كان الوضع
غير مستقر وهناك تجاذبات ولم
ت �س �ت �ط��ع ال �ح �ك��وم��ة وال امل �ج �ل��س
ان ي�ت�ف�ق��ا ع �ل��ى س �ي��اس��ة واض �ح��ة
للمشاكل التي كانت موجودة.
وقال ان املناخ اآلن جيد ومالئم
ك � ��ي ن� �ف� �ك ��ر ف � ��ي ت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
ال��دخ��ل خ��اص��ة ان امل�ي��زان�ي��ة فيها
عجز بـ  8.2مليارات دوالر وسعر
النفط منخفض واغلب الدراسات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ت��ؤك��د ان� ��ه ال ي��وج��د ما
يضمن استمرار سعر النفط اعلى
م��ن  40دوالءا وق��د ينخفض ال��ى
اقل من ذلك وبالتالي اصبح االمر
ض ��روري ��ا وح�ت�م�ي��ا وال نستطيع
ال � �ت� ��راج� ��ع ع� �ن ��ه الن � �ن� ��ا ال ن �ع ��رف
ت �ط��ورات االق �ت �ص��اد ال �ع��امل��ي .كما
ان العالم ب��ات يتحدث ع��ن بدائل
ال� �ن� �ف ��ط ف� ��وق� ��ود ال � �س � �ي� ��ارات ب ��ات
ي��أت��ي م ��ن ق �ص��ب ال �س �ك��ر وال �ق �م��ح
ك� �م ��ا ان ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة ب ��دأ
التوسع في استخدامها واصبح
هناك ض��رورة للتفكير في تغيير
ط ��ري� �ق ��ة ح �ي ��ات �ن ��ا ال � �ت ��ي ت �ع��ودن��ا

ع�ل�ي�ه��ا وال �ب��ذخ غ�ي��ر امل �ب��رر س��واء
م ��ن ج ��ان ��ب ال �ح �ك��وم��ة او االف � ��راد
وم �ج �ل��س االم� ��ة ل �ي��س ه��و امل�ع�ن��ي
بوضع السياسات املناسبة ولكن
على الحكومة ان تضع السياسة
وه��ي ستحتاج ال��ى تشريع وهنا
ي��أت��ي دور مجلس االم��ة ف��ي اق��رار
التشريع ومتابعة تنفيذ الخطة.
واش � � ��ار ال ��زل ��زل ��ة ال � ��ى ان � ��ه ك ��ان
ض �م��ن وف ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال� ��ذي اج �ت �م��ع مع
ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي وص� �ن ��دوق ال�ن�ق��د
الدولي في واشنطن قبل  3أشهر
وقدم البنك الدولي لنا بالتفصيل
اقتراحات على الحكومة تنفيذها
كما ان ص�ن��دوق النقد يفخر بأن
ال �ك ��وي ��ت م ��ن ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت�ل�ت��زم
بتوصياته وتنفذها وهناك تفاهم
ك �ب �ي��ر ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وامل��ؤس �س��ات
املالية الدولية كما ذكر ان الكويت
ل��دي �ه��ا م �ي��زة ان �ه��ا م ��رت ب �ظ��روف
س �ي �ئ��ة س ��اب� �ق ��ة واس� �ت� �ط ��اع ��ت ان
ت�ت�ج��اوزه��ا ب�س�ي��اس��ات الحكومة
وب��ال �ت��ال��ي ح ��ان ال ��وق ��ت ك ��ي ن�ب��دأ
بجدية ونضع نموذجا اقتصاديا
متكامال يجعل االق �ت �ص��اد يسير
ب � � �ص� � ��ورة س� �ل� �ي� �م ��ة رغ � � ��م ال �ع �ج ��ز
امل��ال��ي كما ان ص�ن��دوق النقد قدم
خطة متكاملة للتعامل مع الدعم
لتوصيله الى املستحقني الن غير
املستحق يستفيد من الدعم اكثر
م ��ن امل �س �ت �ح��ق وب��ال �ت��ال��ي ت��رش�ي��د

الدعم لن يمس جيب املواطن.
واش��ار الزلزلة الى ان الحكومة
ل ��م ت �ه �ت��م ب � ��دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
املحلي العامل منذ سنوات طويلة
ف ��ي ال �ك��وي��ت ح �ت��ى اآلن ب��ال�ش�ك��ل
امل �ن��اس��ب ح�ي��ث ت�ع��ان��ي ال�ش��رك��ات
امل� �ح� �ل� �ي ��ة م � ��ن ازم� � � � ��ات س� � � ��واء ف��ي
ال�ب��ورص��ة او ف��ي السيولة ويجب
ان ن �ع �ط �ي��ه امل� �ج ��ال ل �ل �ع �م��ل ح�ت��ى
يستطيع اس�ت�ي�ع��اب الخريجيني
ال �ج��دد ف�م�ن��ذ س �ن��وات وال�ح�ك��وم��ة
ل ��دي� �ه ��ا س� �ي ��اس ��ة ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ف��ي
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ل �ك��ن ه� ��ذا االم ��ر
ل ��م ي �ع��د م� ��وج� ��ودا ب �س �ب��ب امل ��زاي ��ا
املمنوحة ملوظفي الحكومة التي
اصبح بها بطالة مقنعة.
وقال انه اذا اردت اشراك القطاع
ال � � �خ� � ��اص ي � �ج� ��ب ت� �ه� �ي� �ئ ��ة امل � �ن� ��اخ
امل�ن��اس��ب ل��ه خ��اص��ة ان��ه خ�ل�ال 30
عاما املاضية لم تستطع الحكومة
ت �ن �ف �ي��ذ ح �ت��ى  ٪ 30م ��ن ال�خ�ط��ط
االستراتيجية التي وضعتها.
وق� ��ال ان ل�ج�ن��ة االول� ��وي� ��ات في
مجلس االمة اوضحت ان الحكومة
تسير ف��ي االت �ج��اه الصحيح لكن
ه �ن��اك ش ��يء ي �ع��وق ذل ��ك وه ��و ان
م ��ن ي�ن�ف��ذ ال �خ �ط��ط ه ��ي ال �ق �ي��ادات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وب�ع�ض�ه��ا غ�ي��ر مؤهل
وغ �ي��ر ك ��فء ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال �خ �ط��ة وم��ن

التتمة ص07

تنويع مصادر
الدخل أصبح أمرا
ضروريا وحتميا ال
نستطيع التراجع
عنه ألننا ال نعرف
التطورات المقبلة
لالقتصاد العالمي
الحكومة لم
تهتم بالقطاع
الخاص المحلي منذ
سنوات ويعاني
من مشاكل
البورصة والسيولة
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أكد أن العجز في ميزانية  2016/2015يقدر بنحو  8.2مليار دينار

الصالح :اإلصالح االقتصادي لم يعد قرارا
مؤجال وتنويع مصادر الدخل حتمي
لم نكن نتوقع انخفاض أسعار النفط بالسرعة والحجم الموجودين حاليا
تتمة المنشور ص 06
خ�لال مناقشة امل�ي��زان�ي��ات واوج��ه
الصرف وجدنا أن معدل الصرف
في بعض اوجه امليزانية صفر.
الن امل � �س� ��ؤول غ �ي��ر ق� � ��ادر ع�ل��ى
االن� �ج ��از وه� ��ذا ي �ج��ب ان اق� ��ول له
«مشكور ...اخرج».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،أك� ��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال��وزراء وزير املالية أنس الصالح
ان االص�ل��اح االق �ت �ص��ادي ل��م يعد
ق � ��رارا م��ؤج�ل�ا وه �ن��اك اص�ل�اح��ات
واج � �ب� ��ة ب� ��دأن� ��ا ف �ي �ه��ا ول �ك �ن �ن ��ا ال
ن��ري��د اج� � ��راءات س��ري �ع��ة وق��اس�ي��ة
ت��ؤث��ر ع �ل��ى امل ��واط ��ن ول �ك��ن ن��أخ��ذ
االجراءات تدريجيا.
وقال الصالح في برنامج املفكرة
ال��ذي اذاع��ه تلفزيون املجلس أول
من امس ويقدمه االعالمي يوسف
الجاسم انه يجب التأكيد على ان
االص�ل�اح��ات ال�ت��ي تتخذ ال تمس
جيوب الناس التي تستحق الدعم
او تؤثر عليهم فنحن نتحدث عن
ترشيد الدعم وليس وقفه وتنويع
م�ص��ادر ال��دخ��ل وه�ن��اك زي ��ادة في
رس��وم ام�لاك الدولة لن تؤثر على
الجميع ب��ل ستكون ق��اص��رة على
بعض االماكن.
واك��د الصالح ان الوضع املالي
للدولة متني وان معاونة السلطة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ي �س��اع��د ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
االصالحات.
واشار الصالح الى ان ما حدث
م ��ن ان �خ �ف��اض س��ري��ع وك �ب �ي��ر في
اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط ل ��م ي �ك��ن م�ت��وق�ع��ا
ب�ن �ف��س ال �ح �ج��م وال �س��رع��ة ال�ل�ت�ين
حدث بهما رغم اننا كنا نتنبأ به.
وحول حجم العجز في امليزانية
وك�ي�ف�ي��ة ت �م��وي��ل ق ��ال ال �ص��ال��ح ان
ميزانية وعام  2011 /2015قدرت
حجم العجز بـ  8.2مليارات دينار
على اساس سعر  45دوالرا لبرميل
النفط الكويتي وباستمرار معدل
االن �ف��اق ال�ح��ال��ي ع�ن��د  19.1مليار
دي �ن��ار وق ��ال ان االن �ف��اق غ�ي��ر م��رن
الن ه�ن��اك ب�ن��ودا تقسم بالجمود
مثل الرواتب وتمثل  ٪ 50والدعم
 ٪ 25وال �ب��اق��ي ان �ف��اق رأس �م��ال��ي
ض ��روري لنمو االق�ت�ص��اد مشيرا
الى ان سعر التعاون في امليزانية
 78دوالرا ون� �ح ��ن ن �ع �ت �م��د ع�ل��ى
اي ��رادات النفط بنسبة  ٪ 98واي
انخفاض في االيرادات النفطية ال

الصالح والزلزلة في لقاء برنامج املفكرة مع يوسف الجاسم

استطيع ان اتماشى معه بخفض
االنفاق اال في حدود ضيقة.
وق � ��ال ال �ص��ال��ح ان� ��ه ت ��م تكليف
ف� ��ري� ��ق اق � �ت � �ص� ��ادي م� �ت� �ك ��ام ��ل ف��ي
وزارة املالية وتم وضع ورقة عمل
متكاملة وتسليمها ال��ى مجلس
االمة في ديسمبر  2014وهي ورقة
عمل جرئية تتضمن دم��ج بعض
االجهزة وبعض الهيئات العليا.
واشار الصالح الى ان صندوق
ال� �ن� �ق ��د ال � ��دول � ��ي اش � � ��اد الول م ��رة

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

ب� � � � ��االج� � � � ��راءات االص �ل��اح� � �ي � ��ة ف��ي
ال�ك��وي��ت وق ��ال ان ال�ح�ك��وم��ة تملك
اح �ت �ي��اط �ي��ات م��ال �ي��ة ت�م�ك�ن�ه��ا من
اج� ��راء اص�ل�اح اق �ت �ص��ادي م�ت��درج
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ف � ��ان وض� �ع� �ن ��ا اف �ض��ل
بكثير من غيرنا.
وش ��دد ال �ص��ال��ح ع�ل��ى ان ه�ن��اك
بذخا في صرف الدعم للمستحق
وغير املستحق وهذا امر فيه عدم
ع ��دال ��ة وي �ج��ب ان ن��أخ��ذ م ��ن غير
املستحق كي نحافظ على حقوق

املستحقني للدعم.
وح��ول دورال�ق�ط��اع ال�خ��اص في
االص �ل��اح االق �ت �ص ��ادي ق ��ال وزي ��ر
امل��ال �ي��ة ان االق �ت �ص��اد ال ي�م�ك��ن ان
ي �ن �م��و ف� ��ي ظ� ��ل ق � �ي� ��ادة ح �ك��وم �ي��ة
وغ � �ي� ��اب ل� � ��دور ال� �ق� �ط ��اع ال �خ ��اص
وخالل العامني املاضيني .صدرت
ت �ش��ري �ع��ات ع� ��دي� ��دة اش � � ��ادت ب�ه��ا
التقارير االقتصادية الدولية حيث
ت �ح��دث ت �ق��ري��ر وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
االميركية عن اصالحات قوية في

بيئة االع �م��ال ف��ي ال�ك��وي��ت كما ان
تقرير ممارسة االعمال االخير اكد
ارتفاع تصنيف الكويت  6درجات.
واش��ار ال��ى ان��ه حتى ع��ام 2008
ك� ��ان ف ��ي ال �ك��وي��ت م� �ش ��روع واح ��د
ف� �ق ��ط ل� �ل� �ش ��راك ��ة ب �ي��ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن
العام والخاص ولكن بعد تعديل
قانون الشراكة بني القطاعني في
مجلس االمة تم تأصيل تحالفات
ل�ـ 7مشروعات كبرى منها محطة
ك �ه��رب��اء ال � ��زور وم �ح �ط��ة ال �خ �ي��ران
وال� �ع� �ب ��دل� �ي ��ة ل �ل �ط��اق��ة ال �ش �م �س �ي��ة
ومعالج املياه والنفايات الصلبة
وه� � � ��ذه امل� � �ش � ��روع � ��ات ق �ي �م �ت �ه��ا 3
م �ل �ي��ارات دي �ن��ار م��ؤك��دا ان ه�ن��اك
ان �ج��ازات ع�ل��ى ارض ال��واق��ع تمت
نتيجة التفاهم م��ع مجلس االم��ة
مشيرا الى ان التجاذبات السابقة
بني السلطتني ادت لتراجع الوضع
االق �ت �ص��ادي .وق ��ال ان��ه م�ن��ذ اق��رار
ق��ان��ون هيئة تشجيع االستثمار
ه� �ن ��اك  3ش ��رك ��ات ع��امل �ي��ة دخ �ل��ت
ال�ب�لاد لالستثمار حيث استقبل
س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح � �م� ��د رئ � �ي� ��س ش� ��رك� ��ة ه� � ��واوي
الصينية لالتصاالت وهناك ايضا
ش ��رك ��ة اي ل ��ي ام وك ��ذل ��ك ج �ن��رال
اليكتريك التي ق��ررت ان�ش��اء أكبر
مركز اقليمي لها خارج اميركا في
ال�ك��وي��ت وب��ال�ت��ال��ي ف��ال�ت�ع��اون بني
السلطتني انعكس ايجابا.
واش��ار الصالح ال��ى ان مجلس
ادارات ال � �ب � �ن� ��وك امل� �ح� �ل� �ي ��ة ك �ل �ه��ا
ت� �ح ��دث ��ت ع� ��ن ان زي� � � ��ادة االن� �ف ��اق
االس � � �ت � � �ث � � �م� � ��اري ان� � �ع� � �ك � ��س ع �ل ��ى
محافظها التمويلية.
ك �م��ا اض� ��اف ال �ص��ال��ح ان ه�ن��اك
تقارير متابعة الداء خطة الدولة
وم��دى تنفيذها وق��درة القياديني
ع�ل��ى ذل ��ك وت �ح��دي��د امل �ش��اك��ل ام��ام
ال�ت�ن�ف�ي��ذ واي م �س��ؤول م�ت�ق��اع��س
يحال ال��ى التقاعد بتعليمات من
س�م��و رئ �ي��س ال� � ��وزراء والول م��رة
أمل��س ج�ه��د ال��وزي��رة ه�ن��د الصبح
في إعداد هذه التقارير الواضحة.

اإلصالحات لن تمس
جيوب مستحقي
الدعم والترشيد
ال يعني إلغاءه
الوضع المالي
للكويت متين
وبالتعاون مع
مجلس األمة
سنأخذ إجراءات
تدريجية
ال نستطيع اتخاذ
خطوات إصالح
سريعة وقاسية
حتى ال تؤثر على
المواطن
هناك زيادة في
رسوم أمالك
الدولة في بعض
المناطق التي
ارتفعت أسعارها
بشكل كبير
البنوك المحلية
أكدت أن اإلنفاق
االستثماري
انعكس إيجابا على
محافظها المالية
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قراءة في جدول أعمال جلسة مجلس األمة اليوم

الخطاب األميري و  32تقريرا للجان
و 8رسائل أبرزها من ديوان المحاسبة

أبرز األولويات التشريعية المناقصات واألحداث وجامعة جابر والوكاالت التجارية
كتب عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
يستأنف مجلس األم��ة جلسته
ال � �ي� ��وم ل �ل �ن �ظ��ر ف� ��ي ج� � ��دول أع �م��ال
ح ��اف ��ل ب ��امل ��وض ��وع ��ات وال �ت �ق��اري��ر
ح�ي��ث يتضمن  14ب�ن��دا و 64فقرة
وي �ب ��دأ امل �ج �ل��س ب��ال �ت �ص��دي��ق على
م �ض ��اب ��ط ج �ل �س ��ات  24و 25و30
يونيو و1يوليو من دور االنعقاد
ال �ع��ادي ال �ث��ال��ث وم�ض�ب�ط��ة جلسة
اف� �ت� �ت ��اح دور االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ع� ��ادي
الرابع في  27أكتوبرالفائت وهذه
املضابط كانت تتعلق بمناقشات
ح��ول ميزانية السنة املالية 2015
 2016/فضال ع��ن ق��ان��ون البصمة
ال ��وارث � �ي ��ة ون � �ق ��اش ال � �ن� ��واب ح��ول
االع� � �ت � ��داء ع �ل ��ى م �س �ج��د ال� �ص ��ادق
والجلسة الختامية لدور االنعقاد
ال�ث��ال��ث املتضمنة كلمتي رئيسي
السلطتني التشريعية والتنفيذية
والتقارير الختامية للجان.
البند الثاني
وف� � ��ي ال� �ب� �ن ��د ال � �ث� ��ان� ��ي األوراق
وال��رس��ائ��ل ال ��واردة أدرج  8رسائل
على جدول األعمال ومنها رسالتان
م ��ن ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
يشكر فيها رئيس واعضاء مجلس
األمة على تهنئتهم بمناسبة عيد
ال �ف �ط��ر ال �س �ع �ي��د ورس� ��ال� ��ة س �م��وه
بالتهنئة بعيد األض �ح��ى امل�ب��ارك
وكذلك يشكر سموه املجلس على
إه��دائ��ه ال��درع ال�ت��ذك��اري بمناسبة
افتتاح دور االنعقاد العادي الرابع
م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� ��راب� ��ع
عشر ورسالة رئيس لجنة شؤون
امل��رأة واألس��رة يطلب فيها دراس��ة
القضايا املتعلقة ب��أوالد الكويتية
م� � ��ن ت� �ج� �ن� �ي ��س وإق � � ��ام � � ��ة وص� � ��رف
ج��وازات وإس�ك��ان بحضور ك��ل من
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
ال��داخ �ل �ي��ة ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
اإلسكان غير أن املجلس لم يشكل
لجنة ج��دي��دة ل�ل�م��رأة واألس ��رة في
دور االن�ع�ق��اد ال�ح��ال��ي وق��د يقترح
ن ��واب إع� ��ادة ت�ش�ك�ي��ل ت�ل��ك اللجنة
ورسالة من وزير املواصالت وزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ي�ح�ي��ط
ب�ه��ا امل�ج�ل��س علما ب��أن��ه ق��د أج��اب
ع�ل��ى جميع األس�ئ�ل��ة ال�ت��ي وجهت
إل� �ي ��ه وال � �ت� ��ي ب �ل ��غ ع� ��دده� ��ا ()121
س��ؤاال ترسيخا ملبدأ التعاون بني

 108اقتراحات
برغبة حول حقوق
ذوي االحيتاجات
الخاصة
 11شكوى وعريضة
مدرجة ضمن
اإلحاالت

الغانم مترئسا إحدى جلسات مجلس األمة

السلطتني وكانت تلك الرسالة في
 9يوليو امل��اض��ي ووج�ه��ت بعدها
قرابة  40سؤاال للوزير.
وال��رس��ال��ة ال�خ��ام�س��ة م��ن رئيس
ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واإلرش � � � � � ��اد ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا إح ��ال ��ة
االق �ت��راح برغبة امل�ق��دم م��ن النائب
ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي إل � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
اإلسكانية طبقا لنص امل��ادة ()58
من الالئحة الداخلية .ورسالة من
رئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب��اإلن��اب��ة
ع � � ��ادل ال � �ص� ��رع� ��اوي ب� �ع ��دم ت�م�ك��ن
ال��دي��وان م��ن إن�ج��از التكليف ال��ذي
واف � ��ق ع �ل �ي��ه امل �ج �ل��س ف ��ي جلسته
امل �ع �ق��ودة ف��ي  2015 /2/ 17وذل��ك
نظرا لعدم قيام الحكومة بتقديم
تقريرها للديوان عن الدراسة التي
أعدها الديوان وأرسلت للحكومة
م ��ن  2010/ 1/ 1وق� ��د ت �ث �ي��ر ه��ذه
ال � ��رس � ��ال � ��ة ان � � �ت � � �ق� � ��ادات ل �ل �م ��وق ��ف
الحكومي في ظل اهتمام املجلس
ب �ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وح�ث��ه
للحكومة على ضرورة معالجة ما
ورد فيها من مالحظات ومخالفات
وال� ��رس� ��ال� ��ة ال� �س ��اب� �ع ��ة م� ��ن رئ �ي��س
لجنة التحقيق ف��ي أوض��اع مكتب
االستثمار الكويتي بلندن واملكاتب
ال �خ��ارج �ي��ة األخ� � ��رى ح� ��ول ال �ع��ال��م
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ت �م��دي��د ع �م��ل اللجنة
ملدة  6أشهر حتى تتمكن من إتمام
م �ه �م �ت �ه��ا وال� �ط� �ل ��ب م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
سرعة موافاة اللجنة باملستندات
التي طلبتها والرسالة الثامنة من

النائب د .عبدالله الطريجي يطلب
ف �ي �ه��ا م��واف �ق��ة امل �ج �ل��س ع �ل��ى ع��دة
توصيات ب��وق��ف ال��دع��م الحكومي
ل�ل�أن ��دي ��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �ج �ي��ب ل� �ق ��رار
إي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال ��ري ��اض ��ي وح��ل
م �ج �ل��س إدارت� � �ه � ��ا وك� ��ذل� ��ك س�ح��ب
مشروع املجلس األوملبي األسيوي
وخ�ص�خ�ص��ة االن��دي��ة واس�ت�ع�ج��ال
الصوت والواحد.
البند الثالث
وفي البند الثالث األسئلة ادرج
ع �ل��ى ج� ��دول اع �م ��ال ال �ج�ل �س��ة 221
س��ؤاال جديدا قدمها  34نائبا إلى
 15وزريرا وتصدر مقدمي االسئلة
ال �ط ��ري �ج ��ي ب � �ـ  50س� � ��ؤاال إل � ��ى 12
وزي ��را يليه ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا بـ
 26سؤاال وجاء في الترتيب الثالث
النائب د.خليل عبدالله بـ  16سؤاال
إل ��ى  4وزراء ي�ل�ي��ه ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
ع��اش��ور ب�ـ  15س��ؤاال وق��دم ال�ن��واب
ك��ام��ل ال�ع��وض��ي وع ��ادل ال�ج��ارال�ل��ه
ود.محمد الحويلة وط�لال الجالل
واح � �م� ��د الري وم� �ح� �م ��د ال �ج �ب��ري
ومبارك الحريص ود.عبد الحميد
دش �ت ��ي س � ��ؤاال واح� � ��دا ل �ك��ل م�ن�ه��م
كما وزع مع ج��دول األع�م��ال و180
جوابا من الحكومة وكشفا تضمن
 92س��ؤاال يتوقع أن يأتيها ال��دور
في الجلسة.
البند الرابع
وال�ب�ن��د ال��راب��ع اإلح ��االت ومنها

ك � �ش� ��ف ال � � �ع� � ��رائ� � ��ض وال� � �ش� � �ك � ��اوى
متضمنا  11شكوى واملرسوم رقم
 246ل�س�ن��ة  2015ب��إح��ال��ة م�ش��روع
ق� � ��ان� � ��ون ب� � �ش � ��أن ت� �ن� �ظ� �ي ��م االع � �ل ��ام
االلكتروني.
وجاء نص الشكاوي كالتالي:
 مقدمة من موظف في مؤسسةال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �ت �ض��رر م��ن
رف � ��ض امل ��ؤس� �س ��ة ت �ع��دي��ل وض �ع��ه
الوظيفي.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف ف��ي دائ ��رةامل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ي�ت�ض��رر م��ن ق��رار
ق� �ط ��اع ال � �ش � ��ؤون اإلداري� � � � ��ة ط��ال �ب��ا
اعادته الى وظيفته السابقة بذات
املسمى.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف ف��ي وزارةاالع �ل��ام ي �ت �ض��رر م��ن ع ��دم ش�م��ول��ه
ب�ق��رار ال� ��وزارة ب��ال�ن��دب ف��ي وظيفة
مراقب بالرغم من تكليفه بأعمال
املراقب مل��دة سنتني وتوافر جميع
الشروط.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ�ف��ة ف��ي وزارةال �ت��رب �ي��ة ت �ت �ض��رر م ��ن م �م��ارس��ات
ال ��وزارة قسم التوجيه مل��ادة اللغة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة م� ��ن ال� �ت ��أخ ��ر ب��ال �ت �ب �ل �ي��غ
ب � �م� ��وع� ��د اخ � � �ت � � �ب� � ��ارات ال� �ت ��وج� �ي ��ه
وع ��دم ك�ف��اي��ة ال��وق��ت امل �ح��دد ل�ه��ذه
االخ �ت �ب��ارات م��ا ان�ع�ك��س سلبا عن
ن �ت��ائ��ج ه� ��ذه االخ� �ت� �ب ��ارات خ��اص��ة
وان امل��رش��ح ملناصب التوجيه من
الكفاءات وذوي الخبرة.
 م�ق��دم��ة م��ن م��وظ��ف ف��ي شركةالبترول الوطنية يتضرر فيها من

امل �م��ارس��ات التعسفية ت�ج��اه��ه من
قبل نائب العضو املنتدب ما ترتب
عليه حرمانه من الدرجة التالية.
 م �ق��دم��ة م ��ن م ��واط ��ن ي �ت �ض��ررم ��ن م��وق��ف االدارة امل �خ �ت �ص��ة في
كلية الشريعة م��ن ع��دم اي�ف��اده في
ب �ع �ث��ة دراس � �ي ��ة الس �ت �ك �م��ال درج ��ة
املاجستير والدكتوراه على الرغم
م ��ن اس �ت �ي �ف��ائ��ه ل �ج �م �ي��ع ال� �ش ��روط
الالزمة.
 مقدمة من مواطن يتضرر فيهام��ن امتناع املباحث الجنائية من
ال��رد على االدارة العامة للجنسية
ووث ��ائ ��ق ال �س �ف��ر ب �ش��أن اس �ت �خ��راج
الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��زوج�ت��ه رغ��م
استحقاقها لذلك.
 م � �ق� ��دم� ��ة م� � ��ن م� �ج� �م ��وع ��ة م��نامل � � ��راق� � � �ب� �ي ��ن امل� � ��ال � � �ي� �ي��ن ورؤس � � � � � ��اء
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ف � ��ي وزارة امل ��ال� �ي ��ة
يتضررون من ممارسات مسؤولي
قطاع الرقابة املالية ما يؤثر سلبا
ع �ل��ى م �ب��دأ اس �ت �ق�لال �ي��ة وح �ي��ادي��ة
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل ��ال� �ي ��ة وت �ح �ج �ي ��م دور
املراقبني املاليني.
 ش�ك��وى رق��م ( )236مقدمة منم��واط �ن��ة ت �ت �ض��رر م��ن ع ��دم ش�م��ول
حالتها من ضمن الحاالت الواردة
ب��ال�ق��رار ال� ��وزاري رق��م /25أ2014/
وك� ��ذل� ��ك ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 2015/80
وال ��ذي كفل ح��ق ال��رع��اي��ة السكنية
ألي �ت ��ام وزارة ال� �ش ��ؤون وق�ص��ره��ا
على ن��زالء دور ال��رع��اي��ة الحاليني
دون غيرهم علما بأنها كانت من

ن��زالء دور ال��رع��اي��ة م��ا يعد اخ�لاال
بمبدأ املساواة.
 مقدمة م��ن موظفة ف��ي الهيئةال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي
وال �ت��دري��ب ت�ت�ض��رر م��ن م�م��ارس��ات
مديرها السابق في ادارة الخدمات
ال�ع��ام��ة وال�ت��ي أدت ال��ى مجازاتها
تأديبا بالخصم من راتبها نتيجة
مل �خ��ال �ف��ة م��ال �ي��ة ل ��م ي �ت��م اع�لام �ه��ا
ب�ه��ا إال ب�ع��د ان�ت�ق��ال�ه��ا م��ن االدارة
وم��واف��ات �ه��ا ب� �ق ��رار ال �خ �ص��م علما
بأنه لم يتم استدعاؤها للتحقيق
باملخالفة.
 مقدمة م��ن م��وظ��ف ف��ي الهيئةالعامة للقوى العاملة يتضرر من
ق� ��رار إن �ه ��اء ن��دب��ه ك �م��راق��ب وح ��دة
حولي ب��إدارة عالقات العمل علما
بانه تظلم من هذا القرار إال أنه لم
يتم الرد عليه حتى تاريخه.
وتضمن الرغبات واالقتراحات
ب�ق��وان�ين امل�ق��دم��ة م��ن ال �ن��واب حيث
ق��دم ال�ن��واب  108اق�ت��راح��ات برغبة
قدمها  22نائبا وتناولت قضايا
ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب � ��ال� � �ج � ��وان � ��ب ال �ص �ح �ي ��ة
والتعليمية والبيئية والرياضية
وك��ذل��ك م�ط��ال�ب��ات ن�ي��اب�ي��ة بحقوق
امل �ت �ق��اع��دي��ن وذوي االح �ت �ي��اج��ات
ال�خ��اص��ة وامل ��رأة وال �ب��دون وزي��ادة
روات� ��ب ال�ط�ل�ب��ة امل�ب�ت�ع�ث�ين وان �ش��اء
م� ��راك� ��ز ل �ل �ش ��رط ��ة ف� ��ي امل �ج �م �ع��ات
واالسواق وأندية بحرية ورياضية
وثقافية واجتماعية وهيئة عامة
للسياحة.
البند الخامس
وي � �ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي ال� �ب� �ن ��د
ال�خ��ام��س ال�خ�ط��اب األم �ي��ري ال��ذي
ت�ف�ض��ل ب��ه ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
ف��ي افتتاح دور االنعقاد وتضمن
تكليفات أميرية للسلطتني تتعلق
بتعزيز األم ��ن وم�ك��اف�ح��ة اإلره ��اب
وصيانة الوحدة الوطنية واتخاذ
ت��داب �ي��ر ع��اج �ل��ة ل �ت �ص��وي��ب امل �س��ار
االقتصادي في ظل تراجع أسعار
ال�ن�ف��ط ال ��ذي تسبب ف��ي انخفاض
إي� � � � � � � ��رادات ال � � ��دول � � ��ة ب� �ن� �ح ��و 60%
وت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق وإي� �ق ��اف ال �ه��در
وال �ن �م��ط االس �ت �ه�ل�اك��ي وم �ك��اف �ح��ة
وج � ��ه ال� �ف� �س ��اد وت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
الدخل وذلك دون املساس بأسباب
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أول تقرير للجنة األولويات يطالب الحكومة
بتقرير ربع سنوي عن معدالت تنفيذ البرنامج
الطريجي يطالب بإيقاف دعم األندية وخصخصتها وسحب مبنى المجلس األولمبي
تتمة المنشور ص08

المال العام
يحيل الداو
كيميكال
إلى النيابة العامة

العيش الكريم للمواطنني وتعزيز
ال �ت �ع��اون ال�ح�ت�م��ي ب�ي�ن السلطتني
وتفعيل منظومة األم��ن الخليجي
وم ��ن امل �ت��وق��ع ف ��ي ن �ه��اي��ة ال�ن�ق��اش
أن ي �ح �ي��ل ال �خ �ط��اب االم� �ي ��ري ال��ى
لجنة اع��داد م�ش��روع ال�ج��واب على
الخطاب االميري.
البند السادس
وف � � ��ي ال� �ب� �ن ��د ال � � �س� � ��ادس ي �ن �ظ��ر
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
واالق �ت��راح��ات بقوانني حيث أدرج
 32تقريرا جميعها م��درج من دور
االن�ع�ق��اد ال�ث��ال��ث باستثناء تقرير
ع ��ن ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة
أم ��ا أب� ��رز ال �ت �ق��اري��ر ال �ق��دي �م��ة فهي
بشأن جامعة جابر ومدينة صباح
االحمد املتطورة والرعاية السكنية
واإلدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات وفي
ش ��أن ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي�ج��وز
م �ن �ح��ه ال�ج�ن�س�ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة سنة
 2014م.
وج� � � � ��اء ت� � �ق � ��اري � ��ر ال� � �ل� � �ج � ��ان ع��ن
امل ��راس� �ي ��م ب �ق��وان�ي�ن وامل� �ش ��روع ��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
 ال�ت�ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ش��ؤونال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة واإلرش � � � � ��اد
وامل � � ��درج ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ف��ي
شأن االقتراحني بقانونني بتعديل
ب �ع��ض أح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ()4
لسنة 2012م في شأن جامعة جابر
األحمد.
(ف � ��ي ج �ل �س��ة  2015/6/17ق��رر
املجلس إع��ادة التقرير إلى اللجنة
م ��ع اح �ت �ف��اظ��ه ب � � ��دوره ف ��ي ج ��دول
األعمال حتى دور االنعقاد املقبل)
 التقرير السابع للجنة حمايةاألم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )1ل �س �ن��ة 1993م ب� �ش ��أن ح�م��اي��ة
األموال العامة.
 ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � �ث � ��ال � ��ث ل �ل �ج �ن��ةش � ��ؤون اإلس� �ك ��ان وامل � � ��درج بصفة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف� ��ي ش � ��أن إن � �ش� ��اء م ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
األحمد املتطورة.
 ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � � ��راب � � � ��ع ل �ل �ج �ن��ةش � ��ؤون اإلس� �ك ��ان وامل � � ��درج بصفة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون

المجلس يصادق
على  7مضابط
منها  5من الدور
الثالث
تواجد نيابي كثيف داخل قاعة عبدالله السالم

ف ��ي ش� ��أن ت��وف �ي��ر وح� � ��دات وش �ق��ق
سكنية في املناطق الحضرية.
 التقرير الثاني والثالثون بعدامل �ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة وامل � � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم
( )53ل�س�ن��ة 2001م ب �ش��أن اإلدارة
العامة للتحقيقات.
 التقرير الثامن والثالثون بعدامل �ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي � ��ة وامل � � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االستعجال عن مشاريع القوانني
ب� ��إص� ��دار ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن األح � ��داث
وعددها ( )3مشاريع.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س واألرب �ع��ونل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة إل ��ى امل ��ادة
( )180من القانون رق��م ( )12لسنة
1963م في ش��أن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع ع �ش��ر للجنةاملرافق العامة عن االقتراح بقانون
في شأن إنشاء مطار دول��ى خارج
حدود املناطق السكنية.
التقرير الرابع والثمانون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
بشأن منع التعامل التجاري وقت
صالة الجمعة.
 التقرير ال�س��ادس عشر للجنةال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة عن
مشروع القانون بتنظيم الوكاالت

التجارية.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع ع�ش��ر للجنةال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
وامل � � ��درج ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ع��ن
امل��رس��وم بالقانون رق��م ( )12لسنة
 2008م ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ق��ان��ون ال �ج��زاء ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون
رقم ( )16لسنة 1960م.
 التقرير الثامن عشر التكميليل�ل�ت�ق��ري��ر ال �ع��اش��ر ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة وامل � � � � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة
االس�ت�ع�ج��ال ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب �ش��أن ح �ظ��ر ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال�ك�ي��ان
الصهيوني.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��اب ��ع وال �س �ت��ونالتكميلي للتقرير الخامس عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة وامل� � ��درج
ب �ص �ف��ة االس �ت �ع �ج��ال ع ��ن امل��رس��وم
بالقانون رق��م ( )119لسنة 2013م
ف��ي ش ��أن ت��أج�ي��ل تشكيل املجلس
البلدي.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث وال� �س� �ت ��ونللجنة ال�ش��ؤون الداخلية وال��دف��اع
عن االقتراحات بقوانني (وعددها
خ �م �س��ة) ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ال �ع��دد
ال � � � ��ذي ي � �ج� ��وز م� �ن� �ح ��ه ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية سنة  2014م.
 التقرير ال�س��ادس عشر للجنةال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن التزام األشخاص
االع� �ت� �ب ��اري ��ة ال��وط �ن �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
واألج � �ن � �ب � �ي� ��ة ف � ��ي دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب��أح �ك��ام ال �ق��ان��ون ال��دول��ي لحقوق

اإلنسان.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ح ��ادي وال�ث�م��ان��ونل� �ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب�ش��أن إن�ش��اء هيئة ع��ام��ة مستقلة
ل��رؤي��ة ه�لال شهر رم�ض��ان وه�لال
شهر شوال.
 التقرير الثالث للجنة ش��ؤونالتعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
إض��اف��ة ب�ن��د ج��دي��د ب��رق��م ( )11ال��ى
املادة ( )21من
القانون رقم ( )3لسنة  2006في
شأن املطبوعات والنشر.
 - 2االقتراحني بقانونني بشأن
تعديل بعض أحكام املواد بإضافة
فقرة جديدة
إل � ��ى امل � � ��ادة ( )2وإض� ��اف� ��ة ب�ن��د
ج��دي��د ب��رق��م ( )11إل��ى امل� ��ادة ()21
ومادتني جديدتني برقم ( )27مكررا
و( )28مكررا إل��ى القانون رق��م ()3
لسنة 2006م ف��ي ش��أن املطبوعات
وال �ن �ش��ر (وامل ��درج�ي�ن ب��ال�ت�ق��ري��ري��ن
رقمي ( 126و )127للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية.
 التقرير ال��راب��ع للجنة ش��ؤونالتعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1التقرير الحادي عشر للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية عن
االق�ت��راح بقانون بشأن التشجيع
على حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.

 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
حفظة القرآن الكريم.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال�ت�ص��دي��ق على
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ت ��اس ��ع واألرب� �ع�ي�نللجنة املرافق العامة عن االقتراح
ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء وإدارة
وت � �ش � �غ � �ي� ��ل امل� � �ن� � �ش � ��آت ال � �ن � ��ووي � ��ة
لألغراض السلمية.
 التقرير السابع والعشرين بعدامل �ئ��ة للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ف��ي ش ��أن ت �ج��ري��م م �م��ارس��ة أع �م��ال
السحر والشعوذة.
 التقرير الثامن والستني للجنةاملرافق العامة عن:
 - 1االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ي�ن ف��ي
شأن عدم جواز قطع املياه والتيار
الكهربائي ع��ن املشتركني إال بعد
صدور حكم قضائي.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ( 3م �ك��ررا) إل��ى
ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )48ل �س �ن��ة 2005م
ب �ش��أن ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ امل�س�ت�ح�ق��ة
ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن�ي��ن امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع �ل��ى
استهالكهم للكهرباء واملاء.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس وال�س�ب�ع�ينالتكميلي للتقرير ال�س��ادس عشر
للجنة املرافق العامة عن:
 - 1م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة
على قانون نظام الرفق بالحيوان

لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
 - 2االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
الرفق بالحيوان وحقوقه.
 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ج��ري��م
اقتناء أو بيع أو ش��راء الحيوانات
املفترسة.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ت��اس��ع وال �ع �ش��ري��نللجنة الشؤون املالية واالقتصادية
واملدرج بصفة االستعجال عن:
 - 1م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
املناقصات العامة.
 - 2االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
املادة الثالثة من القانون رقم ()37
لسنة 1964م في شأن املناقصات
العامة.
 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م��ادت�ين جديدتني رق��م ( 56مكررا)
و( 65م�ك��ررا أ) للقانون رق��م ()37
لسنة 1964م ف��ي ش��أن املناقصات
العامة.
 - 4االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة
م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 64م� �ك ��ررا)
للقانون رقم ( )37لسنة 1964م في
شأن املناقصات العامة.
 - 5االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
حماية املنتجات الوطنية.
 - 6االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
املناقصات العامة.
 - 7االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل
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تقارير ديوان المحاسبة :مخالفات شابت
أربعة مشاريع
تتمة المنشور ص09
ب �ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ()37
لسنة 1964م ف��ي ش��أن املناقصات
العامة.
 ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع ع�ش��ر للجنةال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
بقانون في شأن إنشاء قالدة قائد
اإلنسانية.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ع� �ش ��ري ��ن ل �ل �ج �ن��ةال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع ��ن م �ش��روع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��ول
ت �ع��دي��ل ات�ف��اق �ي��ة ال �ج��رائ��م وب�ع��ض
األف�ع��ال األخ��رى التي ترتكب على
منت الطائرات.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي وال�ع�ش��ري��نل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وب��رن��ام��ج
األمم املتحدة اإلنمائي.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي وال �ع �ش��ري��نل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ات�ف��اق�ي��ة ال�ن�ق��ل ال �ب �ح��ري ال�ت�ج��اري
بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية تركيا.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ال ��ث وال �ع �ش��ري��نل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم
وع�م�ل�ي��ات لوجستية ب�ين حكومة
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت (م �م �ث �ل ��ة ب � � ��وزارة
ال� ��دف� ��اع) وح �ك ��وم ��ة ك� �ن ��دا (م�م�ث�ل��ة
ب � � ��وزارة ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي وال �ق ��وة
الكندية).
 ال �ت �ق��ري��ر ال� ��راب� ��ع وال �ع �ش��ري��نل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية
إن �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ط�ي��ران
املدني.
التقرير الثالثني للجنة ش��ؤون
ذوي االحتياجات الخاصة عن:
 - 1االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
تعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )8لسنة 2010م ف��ي ش��أن حقوق
األشخاص ذوي االعاقة.
 - 2االق � �ت� ��راح ف ��ي ش� ��أن ت�ع��دي��ل
امل � ��ادة ( )42م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ()8
ل� �س� �ن ��ة 2010م ف � ��ي ش� � ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي االعاقة.
 - 3االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
إضافة مادة جديدة رقم ( 40مكررا)
إل��ى القانون رق��م ( )8لسنة 2010م
في شأن حقوق ذوي االعاقة.

 14اقتراحا
بقوانين قدمها
 10نواب
 8طلبات مناقشة
أبرزها التعيينات
والترقيات
وفي مطار الكويت
الدولي
لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

 - 4االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
إض ��اف ��ة م� � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م (40
مكررا) إل��ى القانون رق��م ( )8لسنة
2010م في شأن حقوق األشخاص
ذوي االعاقة.
 - 5االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
تعديل بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )8ل �س �ن��ة 2010م ش � ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي االعاقة.
البند السابع
وفي البند السابع التقرير األول
للجنة األولويات بشأن متابعتها
لبرنامج عمل الحكومة خالل دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ح�ي��ث
أوص��ت لجنة األول��وي��ات الحكومة
بضرورة تقديم تقرير ربع سنوي
ت �ف �ص��ح ف �ي��ه ع �م��ا ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه م��ن
التزاماتها التي وردت في برنامج
ع �م �ل �ه��ا ووط ��ال � �ب ��ت ب� � �ض � ��رورة أن
ي �ك��ون ل �ك��ل وزارة ج �ه��از إع�لام��ي
يبرز ما قدمته املشاريع وإنجازات
ل �ك��ي ي �ك��ون امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م على
بصيرة من العمل وودع��ت اللجنة
إلى ضرورة متابعة األمانة العامة
للتخطيط ألداء مؤسسات الدولة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة وخ�ط��ة
التنمية كما رأت أن يتم تنفيذ قرار
مجلس ال� ��وزراء ف��ي ح��ق ال�ق�ي��ادات
ال �ت��ي ال ت�ق��وم ب��دوره��ا امل �ن��اط بها
في إنجاز الخطة وتنفيذ املشاريع
إما باإلقصاء من مواقعهم وإحالل
ال �ك �ف��اءات ب��دال منهم وإم ��ا بالغاء
م��راس �ي �م �ه��م إذا ك ��ان ��ت م��واق �ع �ه��م
القيادية تتطلب مراسيم لشغلهم

إياها.
كما دع��ت اللجنة الحكومة إلى
تنفيذ ما جاء في تقريرها الخاص
ب �م �ت��اب �ع��ة أداء ال �ح �ك��وم��ة ل�ل�خ�ط��ة
السنوية وخطة التنمية ومتابعة
تنفيذ التوصيات ووذكرت اللجنة
أن � ��ه ك � ��ان ه� �ن ��اك إص� � � ��رار م� ��ن ق�ب��ل
وزراء الس �ت �م��رار م��راق�ب�ت�ه��ا ألداء
مؤسساتهم مع كتابة تقارير بشأن
ذلك األداءبما يؤدي إلى محاسبة
ال ��وزراء للمقصرين ما دفعها إلى
التوصية ب��اس�ت�م��رار تكليفها في
متابعة أداء املؤسسات الحكومية
في كل دور انعقاد وإل��زام الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ح �ض��ور إل� ��ى ل �ج��ان
امل�ج�ل��س م�ت��ى م��ا ط�ل��ب م�ن�ه��ا ذل��ك
ووأوص � ��ت ال�ل�ج�ن��ة ب��إع �ط��اء امل��زي��د
م��ن ال �ص�لاح �ي��ات ل �ج �ه��از م�ت��اب�ع��ة
األداء ال�ح�ك��وم��ي وإل��زام��ه حضور
اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
امل �خ �ت �ص��ة ب �م �ت��اب �ع��ة ت �ن �ف �ي��ذ أداء
الخطة السنوية وخطة التنمية.
البند الثامن
وف � ��ي ال �ب �ن��د ال� �ث ��ام ��ن  8ط �ل �ب��ات
مناقشة م��درج��ة م��ن دور االنعقاد
ال�ث��ال��ث ع��ن األوض� ��اع ال�ج��اري��ة في
ال � �ع � ��راق وب � �ش� ��أن ح ��ال ��ة االن �ه �ي ��ار
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف ��ي س� ��وق ال �ك��وي��ت
ل� � � �ل� � � ��أوراق امل � ��ال� � �ي � ��ة وت � ��وص � �ي � ��ات
مجلس حقوق اإلنسان في جنيف
وط � �ل� ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة ب � �ش� ��أن ظ ��اه ��رة
إل� �غ ��اء امل �ن��اق �ص��ات ال �ح �ي��وي��ة مثل
مستشفيات الضمان ومبنى مطار
الكويت ال��دول��ي وطلب آخ��ر بشأن
اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة

ع� �ب ��ر ادارة ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش ��ري ��ع
ملتابعة ح�س��اب��ات م��دي��ر املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ال� �س ��اب ��ق وط� �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة ب �ش��أن
ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات وال � �ت� ��رق � �ي� ��ات ال� �ت ��ي
اعتمدها وزير التجارة السابق.
البند التاسع
وفي البند التاسع تقارير اللجان
عن طلبات التحقيق حيث اشتمل
على التقريرين العاشر وال�ح��ادي
عشر للجنة حماية األموال العامة
بصفتها لجنة تحقيق عن صفقة
ال� � ��داو ك �ي �م �ك��ال ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
عالقة الشركة الكويتية لالستثمار
ب �ش��رك��ة أدف ��ان� �ت ��ج لل��اس �ت �ث �م��ارات
اإلداري� � � ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وان �ت �ه��ت
اللجنة بالنسبة لصفقة ال��داو إلى
ثالث توصيات بإحالة األوراق إلى
النيابة وإيقاف كل من ساهموا في
التعاقد م��ع شركة ال��داو كيميكال
عن العمل مع إحالتهم إلى النيابة
وأن ت �ط �ل��ب ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ش��رك��ة
ال� ��داو أي ع �م��والت ق��د دف �ع��ت منذ
عالقة الشركة بالكويت وأما شركة
أدف ��ان� �ت ��ج ف �ط �ل �ب��ت ال �ل �ج �ن��ة إح��ال��ة
امل�ل��ف إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة ل��وج��ود
شبهات بهدر املال العام.
البند العاشر
وفي البند العاشر فقد تضمن 8
طلبات بتشكيل لجان تحقيق مدرجة
م��ن دور االن�ع�ق��اد ال�ث��ال��ث باستثناء
طلب ج��دي��د م��وزع م��ع ج��دول أعمال
ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة خ � ��اص ب��امل �خ��ال �ف��ات
والتجاوزات التي حصلت بمشروع

م��دي�ن��ة ج��اب��ر األح �م��د اإلس �ك��ان��ي أم��ا
طلبات التحقيق القديمة واملؤجلة
ف�ه��ي ب�ش��أن م �ش��روع ال��وق��ود البيئي
وت � �ك ��رار س ��رق ��ة األس �ل �ح��ة م ��ن إدارة
ال� �ق ��وات ال �خ��اص��ة وم� �ش ��روع ت��رك�ي��ب
أن� ��اب � �ي� ��ب ن � �ق� ��ل ال � � ��وق � � ��ود م �ن �خ �ف��ض
ال �ك �ب��ري��ت وأن��اب �ي��ب ن �ف��ط ال �غ ��از إل��ى
محطة الدوحة والشعيبة والصليبية
لتوريد الطاقة ومدى صحة ما ينسب
ل��وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وإداراتها ذات الصلة عن التجاوزات
واالن� � � �ت� � � �ه � � ��اك � � ��ات ال � � �ص � � ��ارخ � � ��ة ض��د
االنسانية ال�ت��ي ت�م��ارس بحق أبناء
دور الحضانة العائلية والتجاوزات
ال � �ك � �ث � �ي� ��رة ف� � ��ي امل � �ج � �ل� ��س ال ��وط � �ن ��ي
للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب وتوسيع
صالحيات التحقيق بشأن تجاوزات
شابت عملية توزيع حيازات زراعية
بمنطقة الوفرة ليشمل التحقيق كل
ما يتعلق بتجاوزات الهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث ��روة السمكية
وك��اف��ة أن ��واع ال �ح �ي��ازات وف��ي جميع
امل � �ن� ��اط� ��ق ال � ��زراع� � �ي � ��ة وال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة
واملناحل املخصصة من قبل الهيئة
والتحقيق حول تكرار حاالت وفيات
ال �ع �م��ال ف ��ي م �ش ��روع م��دي �ن��ة ص�ب��اح
السالم الجامعية.
البند الحادي عشر
وف ��ي ال �ب �ن��د ال� �ح ��ادي ع �ش��ر أدرج
تقرير ديوان املحاسبة بشأن تكليف
مجلس األمة للديوان إحالة تقارير
ال�ل�ج��ان ع��ن ط�ل�ب��ات التحقيق التي
تتضمن اإلحالة للنيابة إلى ديوان
امل�ح��اس�ب��ة وف ��ي ال�ب�ن��دال�ث��ان��ي عشر
التقرير األول للجنة حقوق اإلنسان

ع � ��ن زي � � � ��ارة ال �ل �ج �ن ��ة ل �ل �م��ؤس �س��ات
اإلصالحية والتقرير الثالث للجنة
ال�ظ��واه��ر السلبية ع��ن ظ��اه��رة عنف
العمالة املنزلية.
البند الثالث عشر
وف��ي البند الثالث عشر  9كتب
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة وه� ��ي ك� �ت ��اب وزي ��ر
امل� ��ال � �ي� ��ة ح � � ��ول م � ��وض � ��وع ت �ن��وي��ع
م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وك� �ت ��اب� �ي ��ا وزي� ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة عن
تقرير وزارة الكهرباء واملاء ومعهد
ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية بشأن
ان �ق �ط��اع ال �ت �ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي وع�ق��د
م �ح �ط��ة ال� � ��زور ال �ش �م��ال �ي��ة امل��رح �ل��ة
األول��ى وكتابان من وزي��ر التجارة
وال � �ص � �ن ��اع ��ة ب � �ش� ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات
والترقيات وال��رد على التوصيات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب � ��االس � �ت � �ج � ��واب ال � ��ذي
ق��دم��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
وكتاب وزير التربية وزير التعليم
ال�ع��ال��ي ب�ش��أن ط�ل��ب تشكيل لجنة
تحقيق حول تكرار ح��االت وفيات
العمال ف��ي م�ش��روع مدينة صباح
ال �س��ال��م ال �ج��ام �ع �ي��ة وك� �ت ��اب وزي ��ر
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م ��ل
متضمنا م��ذك��رة ب�ش��أن املخالفات
وال� � � �ت� � � �ج � � ��اوزات م � ��ن ق � �ب� ��ل رئ� �ي ��س
وأع � �ض� ��اء م �ج �ل��س إدارة ج�م�ع�ي��ة
الشفافية الكويتية وكتاب لشؤون
مجلس األمة مرفق به.
البند الرابع عشر
وف � ��ي ال �ب �ن��د ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر  ،م��ا
يستجد من األعمال.
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القيادة السياسية تضع نصب أعينها العلم والعلماء

الكويت تسعى للحصول على منصب نائب
رئيس المؤتمر العام لليونسكو
أك�����د وزي������ر ال���ت���رب���ي���ة ووزي���رال���ت���ع���ل���ي���م
ال��ع��ال��ي ال��دك��ت��ور ب���در ال��ع��ي��س��ى اه��ت��م��ام
ال���ق���ي���ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ف���ي ال���ب�ل�اد ب��ال��ع��ل��م
وال���ع���ل���م���اء وت���ش���ج���ي���ع ال���ب���ح���ث ال��ع��ل��م��ي
م������ج������اراة ل����ل����ت����ط����ورات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة
الحالية.
وق���ال ال��دك��ت��ور العيسى ف��ي تصريح
ص���ح���اف���ي ان س���م���و أم���ي���ر ال����ب��ل�اد ي��ول��ي
اهتماما بالغا بالعلم واملعرفة ويرعى
ع��ددا م��ن الفعاليات املعنية مشيرا الى
اهتمام سموه باملخترعني واملوهوبني
واملبدعني.
واش���اد بحرص ال��ن��ادي العلمي على
ت��ن��ظ��ي��م امل���ع���رض ال����دول����ي ل�لاخ��ت��راع��ات
س��ن��وي��ا م��ض��ي��ف��ا ان امل���ع���رض وال���ن���ادي
ي���ش���ك�ل�ان ال����ح����اض����ن األك����ب����ر ل��ل��م��خ��ت��رع
الكويتي حيث يذلل النادي كل العقبات
أم����ام امل��خ��ت��رع�ين ال��ك��وي��ت��ي�ين ك���ي ت��ت��ب��وأ
اختراعاتهم املكانة التي تستحقها.
وأفاد بأن املعرض بدأ واعدا ومضى
ف���ي ط��ري��ق��ه ف��ت��ي��ا وي��ك��م��ل��ه وف����ق ق��اع��دة
ص��ل��ب��ة وث����ري����ة وس���م���ع���ة ت��ل��ي��ق ب��ق��ام��ت��ه
العلمية املرموقة وضيوفه الذين يلبون
ال���دع���وة وي����ب����ادرون ب��امل��ش��ارك��ة اع��ت��راف��ا

د.بدر العيسى مغادرا إلى باريس

ب��أه��م��ي��ت��ه ودوي�����ه ال����ذي وص���ل ال���ى دول
أوروبا وآسيا.
وأب�����دى ال��ع��ي��س��ى ث��ق��ت��ه ال��ك��ب��ي��رة ب��أن
ت��ك��ون ال������دورة ال��ث��ام��ن��ة ل��ل��م��ع��رض ال��ت��ي
تنطلق بعد أي��ام أكثر زخما وأب��ل��غ أث��را
وأك���ب���ر ن��ج��اح��ا واع�����دا ب����أن ت��ق��دم وزارة
التربية ما في استطاعتها لدعم املعرض
م����ن خ��ل��ال ال������زي������ارات امل���درس���ي���ة ل��ط��ل��ب��ة
وطالبات املرحلة الثانوية.
وثمن سرعة التحرك والتجهيز القائم
على ق��دم وس���اق م��ن قبل القائمني على
ال��ن��ادي العلمي الكويتي ل��ه��ذا املعرض

ال���ه���ادف م��ؤك��دا أن ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر بني
ال��ن��ادي العلمي ووزارة التربية مسخر
لخدمة العلم والبحث العلمي.
م�����ن ج���ه���ة أخ�������رى أك����دال����دك����ت����ور ب���در
العيسي سعي ال��ك��وي��ت لتحقيق املزيد
االنجازات على املستوى الدولي ومنها
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى م��ن��ص��ب ن���ائ���ب رئ��ي��س
امل���ؤت���م���ر ال����ع����ام مل��ن��ظ��م��ة األم������م امل��ت��ح��دة
للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).
وق�������ال ال���ع���ي���س���ى ق���ب���ي���ل ت���وج���ه���ه إل���ى
العاصمة الفرنسية ب��اري��س للمشاركة
ف���ي أع���م���ال ال�����دور ال 38ل��ل��م��ؤت��م��ر ال��ع��ام

ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال������ذي ي��ع��ق��د م����ا ب��ي�ن  3و 18
نوفمير ال��ج��اري إن م��ن أب��رز التطلعات
أي����ض����ا ال����ح����ص����ول ع���ل���ى م���ن���ص���ب ن��ائ��ب
رئيس لجنة التربية واللجنة القانونية
ومقعد في مكتب التربية الدولية.
وأوض�������ح أن ال���ك���وي���ت ت��س��ع��ى اي��ض��ا
إلن����ش����اء امل����رك����ز ال���ع���امل���ي ل��ل��ت��م��ي��ز ل����ذوي
االح���ت���ي���اج���ات ال���خ���اص���ة ب���ه���دف ت��م��ك�ين
ه��ذه الفئة عبر تكنولوجيا املعلومات
واالت��ص��االت اضافة الى اعتماد املؤتمر
ل���ق���رار ان���ش���اء امل���رك���ز ال����دول����ي ل�لاب��ح��اث
ف���ي م���ج���ال امل���ي���اه ب��م��ق��ر م��ع��ه��د ال��ك��وي��ت
لالبحاث العلمية حيث سيؤدي املركزان
دورا مهما ف��ي تعزيز الجهود الدولية
ل����ل����ك����وي����ت ف������ي م����ج����االت����ه����م����ا .واض��������اف
العيسى الذي يتراس وفد الكويت الذي
يضم ايضا االمني العام للجنة الوطنية
للتربية والعلوم والثقافة الدكتور احمد
ع��ق��ل��ة ال��ع��ن��زي ان م��ش��ارك��ة ال��ك��وي��ت في
فعاليات املؤتمر ت��أت��ي ف��ي اط���ار تعزيز
العمل الدولي املشترك وتعزيز الجهود
في دعم البرامج والفعاليات التي تخدم
تطلعاتها في مجاالت التعليم والتربية
والثقافة.

انطالق الحملة السنوية الثانية لـ «كان» تحت رعاية محافظ األحمدي

الصالح :تضاعف اإلصابة بسرطان القولون
 5مرات لدى الرجال و 4لدى النساء
أط��ل��ق��ت ال��ح��م��ل��ة ال��وط��ن��ي��ة للتوعية
ب�����م�����رض ال�����س�����رط�����ان «ك����������ان» أن���ش���ط���ة
وف��ع��ال��ي��ات ال��ح��م��ل��ة ال��س��ن��وي��ة الثانية
للتوعية بتبني نمط صحي للحياة
للوقاية من سرطان القولون واملستقيم
ت���ح���ت ش����ع����ار «ان����ع����ش ح���ي���ات���ك..ن���وع
غ����ذائ����ك..زد خ��ط��وت��ك» وت��س��ت��م��ر حتى
 31دي��س��م��ب��ر امل��ق��ب��ل ب��رع��اي��ة م��ح��اف��ظ
األحمدي الشيخ فواز الخالد.
وق������������ال م������دي������ر إدارة ال�����ع��ل��اق�����ات
ال���ح���ك���وم���ي���ة ف����ي م���ح���اف���ظ���ة األح����م����دي
حامد اإلبراهيم في كلمة ألقاها نيابة
عن املحافظ خالل حفل بهذه املناسبة
ال��ل��ي��ل��ة ق��ب��ل امل��اض��ي��ة إن ح��م��ل��ة «ك���ان»
ب����ات ل��ه��ا خ��ل�ال ف���ت���رة ق��ص��ي��رة م��ك��ان��ة
ب���ارزة على خ��ارط��ة التوعية الصحية
ف��ي ال��ب�لاد .وأك���د أن ال��رع��اي��ة السامية
ل���ه���ذه ال��ح��م��ل��ة م��ن��ذ ان��ط�لاق��ت��ه��ا دل��ي��ل
ع��ل��ى م��ك��ان��ت��ه��ا وس���م���و رس��ال��ت��ه��ا في
امل��ج��ت��م��ع ن��ظ��را إل���ى ان��ه��ا ت��ه��ت��م ب��أح��د
أخطر األمراض التي تعانيها البشرية
جمعاء وليس الكويت فقط أي مرض
السرطان .وشدد اإلبراهيم على أهمية

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي ك��رك��ي��زة اجتماعية
وتنموية ال يستهان بها مشيرا إلى أن
الكويت تمتلك العديد من املؤسسات
ال��ت��ط��وع��ي��ة ال��رس��م��ي��ة واأله���ل���ي���ة ال��ت��ي
تحظى بدعم رسمي وشعبي يتنامى
دوره�����������ا وت����ت����ع����دد أن���ش���ط���ت���ه���ا ي���وم���ا
ب���ع���د ي�����وم مل����ا ل���ه���ا م����ن دور ف���اع���ل ف��ي
تنمية املجتمع .وأوض���ح أن االهتمام
بالشأن الصحي له م��ردود كبير على
الفرد واملجتمع الفتا إل��ى أن��ه من هذا
امل��ن��ط��ل��ق أط��ل��ق��ت م��ح��اف��ظ��ة األح���م���دي
مشروع الحملة التنموية بعيدة املدى
«محافظتي أج��م��ل» مطلع ه���ذا ال��ع��ام
لتشمل ع��دة م��س��ارات تنموية تتعلق
ب��ك��اف��ة امل����ج����االت م���ن ب��ي��ن��ه��ا ال��ج��ان��ب
الصحي والتوعوي.
ارتفاع معدالت السمنة
م����ن ج���ان���ب���ه أك�����د رئ���ي���س م��ج��ل��س
إدارة ح����م����ل����ة «ك��������������ان» ال�����دك�����ت�����ور
ع���ب���دال���رح���م���ن ال���ع���وض���ي أن ال��ن��م��ط
ال���ص���ح���ي ل���ل���ح���ي���اة ب����واب����ة ل��ل��وق��اي��ة
م���ن األم������راض امل��زم��ن��ة غ��ي��ر امل��ع��دي��ة

د.خالد الصالح

م��ث��ل ال���س���ك���ري وال���ض���غ���ط وأم�����راض
ال��ق��ل��ب وال��س��رط��ان وغ��ي��ره��ا الكثير
م��ن األم�����راض .وح����ذر ال��ع��وض��ي من
مغبة انتشار األنماط غير الصحية
ل���ل���ح���ي���اة ف�����ي امل���ج���ت���م���ع���ات ال��غ��ن��ي��ة
حيث تساهم الرفاهية في الخمول
وال����ك����س����ل واإلق�������ب�������ال ع����ل����ى ت����ن����اول
الحلويات واألطعمة السريعة مما
ي����ؤدي بطبيعة ال���ح���ال إل���ى ارت��ف��اع
معدالت السمنة واإلصابة بالعديد
من األمراض السرطانية.

إنجازات كبيرة
من ناحيته قال نائب رئيس حملة
«ك��������ان» ال����دك����ت����ور خ����ال����د ال���ص���ال���ح إن
الحملة تمكنت منذ تاريخ انطالقتها
عام  2006من تحقيق إنجازات كبيرة
في التوعية والوقاية والكشف املبكر
ألم���راض ال��س��رط��ان .وأض���اف الصالح
أن ان���ج���ازات ال��ح��م��ل��ة ل��م ت��ك��ن لتحدث
ل���وال ج��ه��ود ال��ع��ام��ل�ين ب��ه��ا وال��ت��ع��اون
م����ع ال���ج���ه���ات ال���ح���ك���وم���ي���ة وال���خ���اص���ة
إلن��ج��از العديد م��ن امل��ب��ادرات ملختلف
ش����رائ����ح امل���ج���ت���م���ع وال����ت����ي ت���ص���ب ف��ي
ص���ال���ح زي������ادة وع����ي ال��ج��م��ه��ور ت��ج��اه
األم���������راض ال���س���رط���ان���ي���ة .وأوض�������ح أن
ال��ت��وع��ي��ة ت���ك���ون ع���ن ط���ري���ق تعليمهم
ب���أه���م���ي���ة ال���ك���ش���ف امل���ب���ك���ر خ���اص���ة ف��ي
سرطاني ال��ث��دي والبروستاتا والتي
تكون نسب الشفاء منهما مرتفعة في
حال االكتشاف املبكر للمرض وتركيز
ال��ح��م��ل��ة ع��ل��ى ال���وق���اي���ة ع��ب��ر تشجيع
الجمهور لتبني أسلوب حياة صحي
ي��ت��ض��م��ن م���م���ارس���ة ال���ن���ش���اط ال��ب��دن��ي
وتناول الغذاء الصحي واملتوازن.
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العنزي :نتطلع للتواصل
بين «اآلسيان» و«الخليجي»
أش��اد األم�ين العام لرابطة
دول ج������ن������وب ش���������رق آس����ي����ا
(آس��ي��ان) ل��ي لونغ منه أمس
بدور دولة الكويت في تطوير
العالقات الثنائية بني رابطة
اآلس���ي���ان وم��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
لدول الخليج العربية.
ج�����اء ذل�����ك خ��ل��ال ل���ق���اء ل��ي
ل�����ون�����غ م����ن����ه ب���س���ف���ي���ر دول������ة
ال����ك����وي����ت ل������دى ان���دون���ي���س���ي���ا
ن������اص������ر ال�����ع�����ن�����زي ف�������ي م���ق���ر
ال����راب����ط����ة ب��م��ن��اس��ب��ة ان��ت��ه��اء
عمله في اندونيسيا.
ونوه االمني العام للرابطة
ب����امل����ش����اري����ع ال����ت����ي ت��ق��ي��م��ه��ا
دول���������ة ال�����ك�����وي�����ت ف������ي ب��ع��ض
بلدان رابطة اآلسيان معربا
ع����ن ت��ط��ل��ع��ه ال�����ى امل����زي����د م��ن
التعاون مع مجلس التعاون
الخليجي.
وم��ن جانبه اوض��ح سفير
دولة الكويت لدى اندونيسيا
ن���اص���ر ال���ع���ن���زي ف����ي ات���ص���ال

ناصر العنزي

هاتفي ب��ـ(ك��ون��ا) بأنه تبادل
واألمني العام لرابطة اآلسيان
لي لونغ منه وجهات النظر
ف���ي م��خ��ت��ل��ف امل���ج���االت ال��ت��ي
تهم رابطة جنوب شرق آسيا
(آس���ي���ان) وم��ج��ل��س ال��ت��ع��اون
لدول الخليج العربية.

الخالدي :اهمية تمكين المراة
وتعزيز دورها المجتمعي
اك��دت ممثلة لجنة شؤون
املرأة التابعة ملجلس الوزراء
ال���ى اج��ت��م��اع ف��ري��ق ال��خ��ب��راء
الحكوميني للنهوض باملرأة
بمنظمة امل��ؤت��م��ر االس�لام��ي
ب��دري��ة ال��خ��ال��دي اه��م��ي��ة ذل��ك
االج���ت���م���اع ف���ي ت��م��ك�ين امل����رأة
واالع����ت����راف ب���دوره���ا ال��ف��اع��ل
في املجتمع .
وق��������ال��������ت ال�������خ�������ال�������دي ف���ى
ت�����ص�����ري�����ح ص�����ح�����اف�����ي ق���ب���ي���ل
ت���وج���ه���ه���ا ال�����ى م���دي���ن���ة ج���دة
السعودية لحضور االجتماع
ال��ذي سيعقد هناك ما بني 2
و  4نوفمبر الجاري ان لجنة
ش���ؤون امل����رأة س��ت��ط��رح خ�لال
االجتماع رؤية دولة الكويت
ت�����ج�����اه خ����ط����ة ع����م����ل م��ن��ظ��م��ة
التعاون االسالمي للنهوض
باملرأة.
واضافت ان ذلك االجتماع
يكتسب اهمية كبيرة للمرأة
امل��س��ل��م��ة خ��اص��ة ان املنظمة
تولي اهتماما كبيرا لتمكني
امل��������رأة ف����ي ج���م���ي���ع امل����ج����االت
واالع����ت����راف ب���دوره���ا ال��ف��اع��ل
داخل املجتمع .
واش�������ادت ب��خ��ط��ة امل��ن��ظ��م��ة
ل���ل���ن���ه���وض ب�����امل�����رأة امل��س��ل��م��ة
ح����اض����را وم��س��ت��ق��ب�لا م��ب��ي��ن��ة
ان ال�����خ�����ط�����ة ت������ط������رح رؤي�������ة

واقعية تستند ال��ى معالجة
السلبيات التى تعاني منها
امل����رأة واالن���ط�ل�اق ال���ى تنفيذ
التصورات املطروحة.
واوض�����ح�����ت ال����خ����ال����دي ان
خ����ط����ة امل����ن����ظ����م����ة ل���ل���ن���ه���وض
ب����امل����رأة امل��س��ل��م��ة ه���ي ن��ت��ائ��ج
ج���ه���ود وم����س����اع دؤوب�������ة م��ن
املنظمة لتمكني امل����رأة ورف��ع
مشاركتها فى آليات صناعة
ال��ق��رار وال��ق��ض��اء على جميع
اش�����ك�����ال ال���ت���م���ي���ي���ز وت���وف���ي���ر
ال�������ف�������رص ل�����ل�����ح�����ص�����ول ع���ل���ى
تعليم ج��ي��د ورع��اي��ة صحية
راقية واملشاركة املوسعة فى
عمليات التنمية.
وذك����������رت ال�����خ�����ال�����دي ان���ه���ا
س���ت���ع���رض خ��ل��ال االج���ت���م���اع
ت���ج���رب���ة دول��������ة ال����ك����وي����ت ف��ى
تمكني امل���رأة وتعزيز دوره��ا
ف��������ى امل�����ج�����ت�����م�����ع وال�����ج�����ه�����ود
ال�������ح�������ك�������وم�������ي�������ة امل��������ب��������ذول��������ة
ف������������ى م������������ج������������االت ال�����ص�����ح�����ة
وال��ت��ع��ل��ي��م واص����دار ال��ق��وان�ين
والتشريعات.
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الكويت نائبا لرئيس «الدول األطراف» في اتفاقية األمم المتحدة

هيئة مكافحة الفساد تشيد
بدعم األمير لإلصالح الشامل
أكدت الهيئة العامة ملكافحة الفساد
ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت أم� ��س ح��رص �ه��ا ع�ل��ى
تعزيز مكانة دولة الكويت في املحافل
الدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ج��اء ذل��ك ف��ي ب�ي��ان اص��درت��ه الهيئة
ع �ل��ى ه ��ام ��ش م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي أع �م��ال
الدورة السادسة ملؤتمر الدول االطراف
ف ��ي ات �ف��اق �ي��ة االم � ��م امل �ت �ح��دة مل�ك��اف�ح��ة
الفساد والذي بدأ أعماله أمس.
وق ��ال ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ان ت �ع��زي��ز م �ك��ان��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت دول � � �ي � � ��ا ت � ��أت � ��ي م � � ��ن خ�ل��ال
االستجابة الفورية الى كافة ما تطلبه
امانة مؤتمر الدول االطراف في اتفاقية
االم ��م امل�ت�ح��دة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد وف��رق
ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم �ي��ة ال ��دول �ي ��ة امل�ن�ب�ث�ق��ة
ع��ن امل��ؤت �م��ر م��ن م�ع�ل��وم��ات وم��رئ�ي��ات
وبيانات ذات الصلة .
وش� ��ددت ع�ل��ى ح ��رص ال�ه�ي�ئ��ة على
ت�ن�ف�ي��ذ رؤى وت��وج �ي �ه��ات س �م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد واستثمار
دع ��م س �م��وه امل�س�ت�م��ر للهيئة وت��أك�ي��د
س�م��وه ال��دائ��م ع�ل��ى تمتعها بالسلطة
الكاملة واملساندة والدعم الالزمني.
وأوضحت ان دعم سمو أمير البالد
يجسد ال�س�ع��ي ال��ى االص�ل�اح الشامل
وت �ح �ق �ي��ق ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ن� �ج ��اح ف� ��ي اداء
مهامها وتطهير البالد ووقايتها من
افة الفساد.
وح��ول أع�م��ال املؤتمر أك��دت الهيئة
أهمية املوضوعات والقضايا املدرجة
ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال ال � ��دورة ال�س��ادس��ة
ملؤتمر الدول االطراف في اتفاقية االمم
املتحدة ملكافحة الفساد.
وذك��رت الهيئة ان االجتماع وال��ذي
ي �س �ت �م��ر ح �ت ��ى ال � �س� ��ادس م� ��ن ال �ش �ه��ر
ال �ح��ال��ي ي �ن��اق��ش ع ��دة ب �ن��ود اج��رائ �ي��ة
وم��وض��وع�ي��ة منها اس�ت�ع��راض تنفيذ
اتفاقية االم��م املتحدة ملكافحة الفساد
واملساعدة التقنية في مجال مكافحة

البكر :القيادة الكويتية
تدعم العمل المشترك

العربي يتسلم أوراق اعتماد السفير البكر

املستشار رياض الهاجري والسفير صادق معرفي

الفساد.
وأض ��اف ��ت ان م��ن ب�ي�ن امل��وض��وع��ات
ك��ذل��ك آل �ي��ات م �ن��ع ال �ف �س��اد واس �ت ��رداد
امل ��وج ��ودات وت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اون ال��دول��ي
ف ��ي م� �ج ��ال م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد اض��اف��ة
ال � � ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة ال� � �ي � ��ات ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
املنظمات واالليات الدولية واالقليمية
واملنظمات غير الحكومية ذات الصلة
بمكافحة الفساد .وكشفت الهيئة عن
انه ستعقد على هامش اعمال ال��دورة
ال �س��ادس��ة مل��ؤت�م��ر ال� ��دول االط� ��راف في
اتفاقية االم��م املتحدة ملكافحة الفساد
ع��دة اجتماعات تستأنف فيها اعمال
ال � � ��دورة ال �س ��ادس ��ة الج �ت �م��اع ال �ف��ري��ق
الحكومي الدولي املعني باستعراض
ال�ت�ن�ف�ي��ذ .وق��ال��ت ان ت�ل��ك االج�ت�م��اع��ات
س �ت �س �ت �ك �م��ل م � ��ن خ �ل�ال � �ه ��ا م �ن��اق �ش��ة
مجموعة من املوضوعات ذات الصلة
ب �ع �م �ل �ي��ة اس � �ت � �ع ��راض ت �ن �ف �ي��ذ اح �ك ��ام
اتفاقية االم��م املتحدة ملكافحة الفساد

فضال عن عقد اجتماع ال��دورة الرابعة
ل �ل �خ �ب��راء امل �ع �ن �ي�ين ب �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
الدولي.
ف ��ي غ �ض ��ون ذل � ��ك ،ان �ت �خ �ب��ت دول ��ة
ال �ك��وي��ت ام ��س ن��ائ �ب��ا ل��رئ �ي��س م��ؤت�م��ر
ال � � ��دول االط � � � ��راف ف ��ي ات �ف ��اق �ي ��ة االم ��م
امل �ت �ح��دة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ف��ي ت�ح��رك
تحظى به البالد ألول مرة منذ انطالق
أعمال املؤتمر في االردن عام .2006
وق� � ��ال س �ف �ي��ر دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل��دى
ال� �ن� �م� �س ��ا وم � �ن� ��دوب � �ه� ��ا ال� � ��دائ� � ��م ل ��دى
امل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ف��ي ف�ي�ي�ن��ا ص��ادق
م�ع��رف��ي ان ان �ت �خ��اب ال �ب�ل�اد ج ��رى في
اط��ار اع�م��ال ال ��دورة ال�س��ادس��ة ملؤتمر
ال � � ��دول االط � � � ��راف ف ��ي ات �ف ��اق �ي ��ة االم ��م
امل �ت �ح��دة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ال � ��ذي ب��دأ
اعماله في مدينة سانت بطرسبورغ
الروسية.
ووصف السفير معرفي هذا الحدث
بانه انجاز جديد يضاف الى انجازات

دولة الكويت ونشاطها الدبلوماسي
في املحافل الدولية خاصة أنها املرة
األول��ى التي تحظى فيها بتولى هذا
امل �ن �ص��ب م �ن��ذ ان �ط�ل�اق اع �م��ال ال ��دورة
االول ��ى ف��ي ال�ع��اص�م��ة االردن �ي��ة عمان
في عام .2006
واوض ��ح ان ال�ك��وي��ت س�ت�ت��رأس من
خالل املنصب العديد من االجتماعات
ال�ه��ام��ة خ�ل�ال ه��ذا امل��ؤت�م��ر ب��االض��اف��ة
ال� ��ى االج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي س �ت �ع �ق��د ف��ي
مقر االمم املتحدة في فيينا حتى عام
. 2017
وأش��اد السفير معرفي بالخطوات
ال�ه��ام��ة ال�ت��ي ت�ح��ذوه��ا الهيئة العامة
ملكافحة ال�ف�س��اد نحو تنفيذ اتفاقية
االم � � � ��م امل � �ت � �ح � ��دة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد
وم �ش ��ارك �ت �ه ��ا ال �ف �ع ��ال ��ة م �ن ��ذ ص� ��دور
م��رس��وم ان�ش��اء ه��ا األم ��ر ال ��ذي ك��ان له
االثر االيجابي على الصعيد الدولي.

السكنية :تخصيص  1123قسيمة بالمطالع
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة أن م � �ج � �م� ��وع ح� � ��االت
ال� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص ل� �ق� �س ��ائ ��م م �ن �ط �ق��ة
املطالع بلغ  1123حالة في الفترة
بني  18و 29أكتوبر املنصرم.
وق� � ��ال� � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص� � �ح � ��اف � ��ي أم � � � � ��س إن إج � �م� ��ال� ��ي
امل �خ �ص��ص وامل� � ��وزع ل�ل�ق�س��ائ��م في
«امل � � �ط �ل ��اع» ب� �ل ��غ  12177ق �س �ي�م��ة
مضيفة أن��ه حتى  29يوليو 2003
ب �ل��غ ع ��دد ال �ق �س��ائ��م امل ��وزع ��ة 4167
قسيمة وتتبقى منها  8001قسيمة.
وذك � � � � ��رت أن إج � �م� ��ال� ��ي ال � �ع� ��دد

سلم أوراق اعتماده ألمين الجامعة العربية

املخصص للقسائم في تلك املنطقة
حتى  31ديسمبر  2007بلغ 6456
قسيمة وبلغ عدد املخصص فيها
 1454قسيمة.
وب� ��ال � �ن � �س � �ب� ��ة إل � � � ��ى ال � � ��وح � � ��دات
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة امل� � ��وزع� � ��ة م � �ن ��ذ ب ��داي ��ة
اإلس �ك��ان ال�ح�ك��وم��ي ح�ت��ى تاريخه
ب �ي �ن��ت أن إج �م��ال �ي��ه ب �ل��غ 114600
وحدة بواقع  60608بيوت و 52524
قسيمة و  1468شقة.
من جهة أخ��رى وزع��ت املؤسسة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة أم��س
بطاقات االحتياط ل��دخ��ول القرعة

ع �ل��ى ال ��دف� �ع ��ة ( )13م ��ن ال �ق �س��ائ��م
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف� ��ي م � �ش� ��روع ج �ن��وب
امل �ط�لاع (ن  )9وتشتمل ع�ل��ى 308
قسائم بمساحة  400متر مربع.
وق� � ��ال� � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص �ح��اف��ي أم� ��س إن ي� ��وم األرب� �ع ��اء
امل�ق�ب��ل ف��ي ت �م��ام ال�س��اع��ة التاسعة
ص �ب��اح��ا س �ي �ك��ون م ��وع ��دا إلج� ��راء
ال� �ق ��رع ��ة ع� �ل ��ى ه � ��ذه ال� �ق� �س ��ائ ��م ف��ي
مسرح املؤسسة بجنوب السرة.
وت �ض��م م��دي �ن��ة ج �ن��وب امل �ط�لاع
ال �س �ك �ن �ي��ة ال � �خ� ��دم� ��ات األس ��اس� �ي ��ة
واملباني العامة (امل��دارس واملراكز

الصحية وم��راك��ز اإلط �ف��اء وم��راك��ز
ال� �ض ��اح� �ي ��ة وف� � � � ��روع ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية واملساجد).
وتتميز املدينة باحتوائها على
م� �س ��اح ��ات ألن �ش �ط ��ة اس �ت �ث �م��اري��ة
وت� �ج ��اري ��ة وأف � � ��رع ج� �ه ��ات ال ��دول ��ة
الخدمية بهدف تلبية حاجة سكان
املدينة من جميع الخدمات.

ت �س �ل��م االم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل �ج��ام �ع��ة
الدول العربية الدكتور نبيل العربي
ام��س اوراق اع�ت�م��اد السفير أحمد
عبد ال��رح�م��ن البكر امل �ن��دوب ال��دائ��م
الجديد لدولة الكويت لدى الجامعة
العربية.
ون�ق��ل البكر خ�لال لقائه العربي
تحيات صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
ال � �ص � �ب � ��اح وت � �ح � �ي � ��ات س � �م� ��و ول� ��ي
العهد الشيخ ن��واف االحمد الجابر
ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك الحمد
ال �ص �ب ��اح وال� �ن ��ائ ��ب االول ل��رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.
وأك � � � � � � ��د ال � � �ب � � �ك� � ��ر ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل�ل�ص�ح�ف�ي�ين ع�ق��ب ال �ل �ق��اء اس�ت�م��رار
دعم القيادة الكويتية للعمل العربي
امل �ش �ت��رك وم �س��ان��دة دور ال�ج��ام�ع��ة
ال �ع��رب �ي��ة خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل ال �ظ��روف
الدقيقة التي تمر بها املنطقة.
وق ��ال ان��ه اك��د ك��ذل��ك خ�ل�ال اللقاء
ع�م��ق ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وال �ج��ام �ع��ة ال �ع��رب �ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا
االم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام وح � � � ��رص ال� �ك ��وي ��ت

واي�م��ان�ه��ا ب ��دور ال�ج��ام�ع��ة العربية
والعمل العربي املشترك.
اضاف البكر انه اعرب عن حرص
دولة الكويت ايضا على املضي قدما
في عملية تطوير الجامعة العربية
واالرت � � �ق � ��اء ب �م �ك��ان �ت �ه��ا وك �ف��اء ت �ه��ا
مل��واك �ب��ة ت� �ط ��ورات ال �ع �ص��ر وال�ع�م��ل
مع االمني العام لتسهيل مهمته في
التعامل مع االحداث الراهنة.
ول� � �ف � ��ت إل � � � ��ى أن � � � ��ه ج � � � ��رى خ�ل��ال
ل � �ق ��اء األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال� �ت� �ط ��رق ال ��ى
تطورات القضايا الراهنة باملنطقة
واس �ت �ع��راض االج �ت �م��اع��ات امل�ق�ب�ل��ة
ومنها التحضيرات الخاصة بالقمة
العربية م��ع دول امريكا الجنوبية
امل � �ق� ��ررة ف ��ي  10ن��وف �م �ب��ر ال� �ج ��اري
بالرياض .
وأوض ��ح أن ال�ل�ق��اء ت �ن��اول ايضا
االج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ت �ط��وي��ر
الجامعة العربية ومنظومة العمل
العربي املشترك واالجتماع الطارئ
ل ��وزراء الخارجية ال�ع��رب امل�ق��رر في
ال ��ري ��اض ف ��ي ال �ت��اس��ع م ��ن ن��وف�م�ب��ر
الحالي .

الدعيج بحث مع المحمد
دعم اإلعالم للدبلوماسية
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س اإلدارة
وامل� � ��دي� � ��ر ال� � �ع � ��ام ل� ��وك� ��ال� ��ة األن � �ب� ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة «ك ��ون ��ا» ال �ش �ي��خ م �ب��ارك
ال��دع �ي��ج ف��ي م�ك�ت�ب��ه أم ��س القنصل
ال� �ع ��ام ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ف ��ي م��دي �ن��ة
إسطنبول التركية محمد املحمد.
وج � � ��رى ال� �ح ��دي ��ث خ �ل��ال ال �ل �ق��اء
ع��ن دور اإلع�ل��ام وت��أث �ي��ره ف��ي دع��م
ال� �ج� �ه ��ود ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وت �ع��زي��ز
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ب �ي ��ن ال� � � � � ��دول وزي� � � � ��ادة
التواصل بشعوب العالم.
وأش��اد القنصل املحمد بالدور
اإلع �ل�ام ��ي ال � ��ذي ت �ق ��وم ب ��ه وك��ال��ة
األن�ب��اء الكويتية ك��ون��ا ف��ي خدمة
الكويت وأبنائها في داخل البالد
وخ��ارج �ه��ا م�ش�ي��را إل��ى ال�خ��دم��ات
اإلخ � �ب ��اري ��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ك��ون��ا
للمواطنني إض��اف��ة إل��ى تعاونها

الكبير م��ع امل��ؤس�س��ات واألج �ه��زة
الحكومية.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د ال �ش �ي��خ م �ب��ارك
ال��دع �ي��ج ح� ��رص وك ��ال ��ة ك��ون��ا على
تقديم خدمات إعالمية متوازنة في
ط ��رح وم�ع��ال�ج��ة م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا
واألح � � � � � � � ��داث ب � �م � �ص ��داق � �ي ��ة ك ��ام� �ل ��ة
وموضوعية.
وأوضح أن (كونا) تولي اهتماما
ك�ب�ي��را ب�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م��ع وزارة
الخارجية وس �ف��ارات دول��ة الكويت
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� � ��دول وال �ع �م��ل ع�ل��ى
إب� � ��راز اإلن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ت �ق��وم بها
ف��ي االن�ف�ت��اح ع�ل��ى ال�ع��ال��م وتوطيد
عالقات الكويت بالدول الصديقة.
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مقصيد :االحتفال بالذكرى األولى لتسمية األمير
قائدا للعمل اإلنساني
أكد الوكيل املساعد لقطاع التنمية
التربوية واألنشطة في وزارة التربية
فيصل املقصيد ح��رص ال ��وزارة على
االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى األول� ��ى لتسمية
س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح قائدا للعمل
اإلن �س��ان��ي ت�ك��ري�س��ا ل �ل��دور اإلي�ج��اب��ي
الرائد للكويت في نفوس الطلبة.
وأض��اف أن العمل االنساني ليس
بغريب على املجتمع الكويتي وعلى
الكويت التي ستواصل مسيرتها في
دعم العمل االنساني.

وأك ��د وك�ي��ل وزارة ال�ت��رب�ي��ة املساعد
ل �ش��ؤون ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ت��رب��وي��ة واألن�ش�ط��ة
ض ��رورة تخليد ذك��رى ش�ه��داء الكويت
م��ع دول التحالف إج�لاال لتضحياتهم
وت� �ع ��ري ��ف األب � �ن� ��اء ب �م��ا ق ��دم ��وه ل�ت�ظ��ل
الكويت حرة أبية تنعم باألمن واألمان.
وق��ال املقصيد خ�لال احتفال أقامته

تضحيات اآلباء

جانب من احتفالية التربية بمرور  25عاما على التحرير بمشاركة السفارة االمريكية

وزارة ال�ت��رب�ي��ة ف��ي م��درس��ة ح ��واء بنت
يزيد الثانوية بنات أمس بالتعاون مع
ال�س�ف��ارة األمريكية ل��دى ال�ب�لاد بذكرى
مرور  25عاما على تحرير دولة الكويت
إنها االحتفالية الثالثة التي تقام ضمن
سلسلة احتفاالت ممتدة حتى األسبوع
األول م��ن ش �ه��ر دي�س�م�ب��ر ف��ي مختلف

امل�ن��اط��ق التعليمية .وأض ��اف أن هناك
برنامجا مختلفا كل أسبوع لكل منطقة
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واألس � �ب� ��وع امل �ق �ب��ل س�ي�ك��ون
االحتفال في منطقة الجهراء التعليمية
وتم اإلع��داد للبرنامج مسبقا من خالل
اجتماعات مكثفة م��ع ممثلي السفارة
األمريكية إلحياء تلك ال��ذك��رى العطرة.

وذك � � ��ر أن ال� � � � � ��وزارة ح ��رص ��ت ع� �ل ��ى أن
تكون كل احتفالية مغايرة عن األخرى
ل�ت�ح�ق�ي��ق األه� � ��داف امل ��رج ��وة م ��ن خ�لال
م��ا ت�ق��دم��ه ال �س �ف��ارة م��ن ف �ق��رات ت��وع�ي��ة
وص �ح �ي��ة وف �ن �ي��ة وع � � ��روض ع �س �ك��ري��ة
متنوعة إلحياء ذك��رى اليوبيل الفضي
للتحرير.

م��ن جانبها أع��رب��ت امللحق الثقافي
بالسفارة األمريكية ل��دى ال�ب�لاد نادية
زي � ��ادة ع ��ن ال �ش �ك��ر ن �ي��اب��ة ع ��ن ال �س �ف��ارة
وال� �ق ��وات األم��ري �ك �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت على
ف��رص��ة االح�ت�ف��ال ب��ال�ص��داق��ة األمريكية
الكويتية ال�ق��وي��ة «وال �ت��ي تمتد لسنني
طويلة» .وقالت زي��ادة إن هذه الصداقة
وض �ع��ت ت�ح��ت االخ �ت �ب��ار ق�ب��ل  25سنة
م�ع��رب��ة ع��ن ال�ف�خ��ر ب��وق��وف أم��ري �ك��ا مع
الكويت خ�لال أصعب اللحظات والتي
جعلتها أقوى.
ودع� ��ت ال �ط��ال �ب��ات إل ��ى ت��ذك��ر ت��اري��خ
ال �ك��وي��ت وت �ض �ح �ي��ات اآلب � ��اء واألج � ��داد
ل�ل�ع�ي��ش ف��ي ال �ك��وي��ت ال �ح��رة م��ع ك��ل ما
تحمله هذه الحرية من أمل الفتة إلى أن
العديد من أبناء الشعب األمريكي جاء
ليشاركهن الفرحة بالتحرير.
وأوض � � �ح� � ��ت أن ت� �ل ��ك ال �ت �ض �ح �ي��ات

ك��ان��ت ألج� ��ل ال �ك��وي��ت وألج � ��ل األج �ي��ال
القادمة مشيرة إلى أن مستقبل الكويت
ب��أي��دي �ه��ن وع �ل �ي �ه��ن م �س��ؤول �ي��ة ص�ن��ع
مستقبل أفضل للكويت.

كرامة الوطن
من جهته قال مدير منطقة الفروانية
التعليمية جاسم بوحمد إن االحتفال
ب �ه ��ذه ال ��ذك ��رى ال� �ع ��زي ��زة ع �ل��ى ق�ل��وب�ن��ا
نستذكر فيها دور األب��اء واألش�ق��اء في
تحرير دول��ة ال�ك��وي��ت وأرواح الشهداء
األبرار التي ذهبت فداء من أجل الحفاظ
ع�ل��ى ك��رام��ة ال ��وط ��ن .وأض� ��اف بوحمد
ان�ن��ا ف��ي ه��ذه املناسبة نسعى لنترجم
م �ش��اع��ر اإلن �س��ان �ي��ة وال� �ح ��ب ال �ص ��ادق
ل�لأم �ي��ر ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ ج��اب��ر األح �م��د
وال ��ذي أك�م��ل مسيرته ح�ض��رة صاحب
ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح.

معهد األبحاث :تبني التقنيات العلمية الحديثة
لتطوير موارد المياه في الكويت
ن� �ظ ��م م �ع �ه ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل�اب �ح ��اث
ال �ع �ل �م �ي��ة ب ��ال � �ت � �ع ��اون م � ��ع م��ؤس �س��ة
ال�ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي ورش ��ة عمل
بعنوان (نحو االمن املائي في الكويت
ودول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي)
استهدفت بحث سبل تحسني م��وارد
املياه واسس تحقيق األمن املائي في
املنطقة.
وق��ال املدير العام للمعهد الدكتور
ن� ��اج� ��ي امل � �ط � �ي ��ري ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه خ�ل�ال
افتتاح ال��ورش��ة ال�ي��وم ان املجتمعات
الخليجية تواجه تحديات كبيرة في
توفير وتنمية امل ��وارد امل��ائ�ي��ة مبينا
ان إن �ت��اج امل �ي��اه النظيفة وال�ص��ال�ح��ة
ل �ل�اس � �ت � �ه �ل�اك اص � �ب� ��ح م � ��ن أه � � ��م ت �ل��ك
ال�ت�ح��دي��ات وم��ن امل�ق��وم��ات الرئيسية
لتحسني ال�ح�ي��اة وح��اف��زا للتقدم في
شتى املجاالت.
واوضح املطيري ان أكثر من مليار
ن �س �م��ة ي �ع ��ان ��ون م ��ن ت � �ض ��اؤل ف��رص
ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى امل� �ي ��اه ال �ن �ظ �ي �ف��ة ف��ي
حني يعاني حوالي 6ر 2مليار نسمة
من نقص شديد في املرافق الصحية
األس��اس�ي��ة املرتبطة باملياه مبينا ان
مايقارب  60في املئة من سكان العالم
سيعانون من ندرة املياه بحلول عام
.2025
واض � � ��اف ان � ��ه ع �ل ��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ان

تقنيات الترشيد التي يتم استخدامها
ف��ي م ��وارد امل�ي��اه املختلفة ق��د شهدت
تحسنا ملحوظا ف��ي العقود القليلة
امل��اض �ي��ة ف� ��ان ب �ل��دان��ا ك �ث �ي��رة الت� ��زال
ت �ع��ان��ي م ��ن ن� ��درة امل �ي ��اه وم �ن �ه��ا دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �ت��ي
تعتمد بشكل كبير على م��وارد املياه
غ �ي��ر ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة وامل �ك �ل �ف��ة خ�ص��وص��ا
املياه املنتجة من تحلية مياه البحر
أو املعالجة من مياه الصرف الصحي.
وذك � ��ر ان ال ��ورش� ��ة ج � ��اءت ل�ت��ؤك��د
على حاجة دولنا لوضع السياسات
واالس� �ت ��رات �ي �ج� �ي ��ات امل�ل�ائ� �م ��ة إلدارة
الطلب على املياه بشكل عام مبينا ان
الكويت تولي اهتماما كبيرا بقضية
امل � �ي� ��اه وم �ع ��ال �ج ��ة ال �ق �ض ��اي ��ا امل �ل �ح��ة
املتعلقة بها.
واف��اد ب��ان ال��ورش��ة تتناول العديد
من القضايا املرتبطة بتحديات األمن
امل ��ائ ��ي م ��ن م �ن �ظ��ور ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
والسيناريوهات والبدائل املستقبلية
ل �ت �ح �ق �ي��ق أه� � � ��داف ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ه ��ذا
االتجاه وبناء تحالف إقليمي لألمن
امل��ائ��ي وت�ع��زي��ز م �س��ارات��ه ف��ي منطقة
الخليج العربي.
من جانبه قال املدير العام ملؤسسة
الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان
ش �ه��اب ال��دي��ن ف��ي ك�ل�م�ت��ه ان ال�ك��وي��ت

د .ناجي املطيري املدير العام ملعهد األبحاث

عملت م�ن��ذ الخمسينات ع�ل��ى إن�ش��اء
محطات التحلية لضمان إنتاج مياه
ت�ك�ف��ي ل�ل�م��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين ودأب ��ت
على زي��ادة عدد هذه املحطات للوفاء
باالحتياجات املتزايدة عبر عقود من
ال��زم��ن حتى وص�ل��ت إل��ى ح��وال��ي 500
مليون جالون إمبراطوري يوميا في
الوقت الحالي.
واض � � � ��اف ان ال � �ك ��وي ��ت ت �س �ت �خ��دم
الوقود األحفوري في تشغيل محطات
ال�ط��اق��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة (ث�ن��ائ�ي��ة ال �غ��رض)
لتوليد الكهرباء وإنتاج املياه املقطرة
م �ب �ي �ن��ا ان ال� �ك ��وي ��ت ت� ��واج� ��ه ض�غ�ط��ا
ش� ��دي� ��دا ل �ت �ل �ب �ي��ة االرت� � �ف � ��اع امل �س �ت �م��ر
للطلب على الكهرباء واملاء باستمرار
خصوصا خالل فترة الصيف.

واك ��د اه�ت�م��ام امل��ؤس�س��ة بموضوع
امل �ي ��اه ض �م��ن أط ��ر ب��رام �ج �ه��ا لتنفيذ
خطتها االستراتيجية من خالل دعم
املشاريع ذات األولوية الوطنية مبينا
ان م�ش��اري��ع امل�ي��اه وال�ط��اق��ة تعد على
رأس قائمتها.
وذكر ان املؤسسة مولت في مطلع
ه� ��ذا ال� �ع ��ام أح� ��د امل �ش ��اري ��ع ال�ح�ي��وي��ة
بالتحلية بعنوان (الجيل ال�ق��ادم من
ت�ق�ن�ي��ات ال�ت�ح�ل�ي��ة وإدارت� �ه ��ا م��ن أج��ل
ال� �ك� �ف ��اءة وامل ��وث ��وق �ي ��ة واالس� �ت ��دام ��ة)
ي� � � �ش � � ��ارك ف � � ��ي ت � �ن � �ف � �ي� ��ذه م� �ج� �م ��وع ��ة
م � ��ن ال � �ب ��اح � �ث �ي�ن ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ن �ظ��رائ �ه��م م ��ن م�ع�ه��د
ماساتشوستس للتكنولوجيا.
واوض � ��ح ان امل� �ش ��روع ي �ه��دف إل��ى

دراس��ة االس�ت��دام��ة الحيوية والبيئية
إلدارة امل �ي ��اه ف ��ي ال �ك��وي��ت م ��ن خ�لال
ب�ح��ث وت�ط��وي��ر األف �ك��ار ال �ج��دي��دة في
م� �ج ��ال ت �ح �ل �ي��ة امل � �ي� ��اه واس �ت �غ�ل�ال �ه��ا
األمثل لرفع كفاءة العمليات املتبعة.
واع �ل ��ن ان امل��ؤس �س��ة وق �ع��ت ام��س
عقدا لتمويل أحد املشاريع املهمة التي
ي �ش��ارك أي�ض��ا ف��ي تنفيذها باحثون
م��ن معهد األب�ح��اث وجامعة الكويت
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ن �ظ��رائ �ه��م م ��ن م�ع�ه��د
ماساتشوستس بعنوان (إنشاء بنية
تحتية ذكية ملياه الصرف الصحي في
دولة الكويت) يتضمن تبني التقنيات
ال�ع�ل�م�ي��ة ال�ح��دي�ث��ة ل�ت�ط��وي��ر أح ��د أه��م
موارد املياه غير التقليدية.
واض��اف شهاب الدين ان املؤسسة
تنظر حاليا في دعم وتمويل مشروع
نموذجي الستخدام الطاقة الشمسية
ف ��ي م �ج��ال ت�ح�ل�ي��ة م �ي��اه ال �ب �ح��ر ج��ار
إع ��داده م��ن قبل املعهد بالتعاون مع
جامعات عاملية مرموقة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د
ل�ت�ش�غ�ي��ل وص �ي��ان��ة امل �ي ��اه ف ��ي وزارة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء امل� �ه� �ن ��دس خ�ل�ي�ف��ه
الفريج ان منظومة امل�ي��اه ال�ت��ي تقوم
ال ��وزارة ب��إدارت�ه��ا تتمثل ف��ي محطات
تحلية تعمل بتقنيات متعددة منها
ت �ق �ن �ي��ات ال �ت �ط��اي��ر ال �ف �ج��ائ��ي م�ت�ع��دد

امل��راح��ل وت�ق�ن�ي��ة ال�ت�ن��اض��ح العكسي
بسعة إجمالية تصل إلى  522مليون
ج��ال��ون ف��ي ال�ي��وم وإل��ى ن�ظ��ام تخزين
مائي يصل إل��ى  4050مليون جالون
إم �ب��راط��وري وش�ب�ك��ات م��ائ�ي��ة طولها
 16ألف كيلومتر.
واض��اف ان نصيب الفرد من املياه
ف��ي ض��وء م�ح��دودي��ة امل �ص��ادر املائية
في الكويت يبلغ  102جالون باليوم
م��ا يوضح م��دى الحاجة إل��ى تكثيف
ب� ��رام� ��ج ال �ت ��رش �ي ��د ب �ج �م �ي��ع ج��وان �ب��ه
الفنية واإلعالمية والتشريعية.
وذك ��ر إن ال� ��وزارة نظمت فعاليات
عدة لتأمني جوانب األمن املائي حيث
ق��ام��ت ع�ل��ى امل�س�ت��وى امل�ح�ل��ي بتأمني
ال �ط �ل ��ب ع �ل ��ى امل � �ي� ��اه ع �ب ��ر امل �ن �ظ��وم��ة
امل��ائ�ي��ة ال�ش��ام�ل��ة لتغطية اإلس�ت�ه�لاك
امل �ت �ن��ام��ي م ��ع م �ت��اب �ع��ة ال� �خ ��دم ��ة ف��ي
ح ��االت ال �ط��وارىء ع�ل��ى م ��دار الساعة
كما اشرفت على املستوى الخليجي
ع� �ل ��ى ال � � ��دراس � � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �م �ج��ال
الربط املائي كمشروع اإلستراتيجية
الخليجية امل��وح��دة للمياه وخطتها
التنفيذية حتى عام (.2035النهاية)
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اعتراضا على ما أسموه خروجا على الالئحة التنفيذية

جدال في جلسة المجلس البلدي
وانسحاب سبعة أعضاء
الجويسري:
السعي نحو
إقرار القوانين
والمشاريع المحالة
من اللجان

نائب رئيس املجلس البلدي مشعل الجويسري

ش� � � � �ه � � � ��دت ج � � �ل � � �س� � ��ة امل� � �ج� � �ل � ��س
ال � �ب � �ل ��دي ام� � ��س ن� �ق ��اش ��ا ح � � ��ادا ب�ين
االع� � � � �ض � � � ��اء ب � �س � �ب� ��ب م� � � ��ا اس� � �م � ��اه
ب� �ع� �ض� �ه ��م خ � ��روج � ��ا ع � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
وان �س �ح��اب سبعة اع �ض��اء ط��ال�ب��وا
الرئاسة السماح لهم بعقد اجتماع
خ��ارج��ي للجنة اث�ن��اء الجلسة ومن
ثم العودة للتصويت على اختيار
اعضاء اللجنة الفنية.
االع � �ض� ��اء ال �س �ب �ع��ة امل�ن�س�ح�ب��ون
اع �ت��رض��وا ع �ل��ى م��اس �م��وه خ��روج��ا

جانب من الجلسة

ع �ل��ى ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ب�ل��دي
م��ؤك��دي��ن ان ال��رئ��اس��ة ت�خ�ب�ط��ت في
ادارة الجلسة على حد قول العضو
عبدالله الكندري ال��ذي اص��در بيان
احتجاج من قبل كتلة اسموها + 6
 1وال�ت��ي عقدت اجتماعا لها خالل
انعقاد الجلسة ف��ي مكتب رئيسها
عبدالله الكندري.
وق��ال الكندري إن هناك تجاهال
من قبل الرئاسة للجان دون اخري
وك��أن هناك امورا ت��دار ف��ي الخفاء

مل �ص��ال��ح ش �خ �ص �ي��ة ض �ي �ق��ة م��ؤك��دا
على ان الكتلة ستقف ب�ح��زم تجاه
م��ن ي��ري��د ان يبتلع ال�ل�ج�ن��ة الفنية
ملصالح شخصية ضيقة.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ع �ض��و امل �ج �ل��س
ال� � � �ب� � � �ل � � ��دي م � � ��ان � � ��ع ال� � �ع� � �ج� � �م � ��ي ان
ه �ن��اك محاوالت م��ن ق�ب��ل ع ��دد من
االعضاء لتعطيل الجلسة والسعي
نحو اف�ش��ال ج��دول االع�م��ال مشددا
ع �ل ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة س�ت�ع�ق��د
اجتماعا لها االحد املقبل للتصويت

على االعضاء.
الي ذل ��ك ق ��ال ال�ع�ض��و م�ش��اري
املطوطح إن ال��رئ��اس��ة نجحت في
ادارة الجلسة ورف ��ض االن�ص�ي��اع
ال��ي امل�ص��ال��ح ال�ت��ي ل��دي االع�ض��اء
الذين لجوا في قاعة جابر االحمد
م ��ن اج� ��ل اه� � ��داف ش �خ �ص �ي��ة ع�ل��ى
ح��د ق��ول��ه م�ب��ارك��ا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س ع�ل��ى تخصيص
قطعة ارض لبناء ف��رع لبنك ال��دم
بتبرع سخي من حضرة صاحب

إعادة الهيكلة :البدء بإصدار شهادات
لمن يهمه األمر إلكترونيا
أعلن برنامج إعادة هيكلة القوى
العاملة وال�ج�ه��از التنفيذي للدولة
وق � ��ف إص � � ��دار ش � �ه� ��ادات (مل � ��ن ي�ه�م��ه
األم��ر) للمواطنني العاملني بالقطاع
الخاص ورقيا وإصدارها إلكترونيا
اع �ت �ب��ارا م��ن األح� ��د امل �ق �ب��ل ف��ي إط��ار
تقديم خدمات الكترونية متميزة.
وق � � ��ال األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام ل �ل �ب��رن��ام��ج
فوزي املجدلي في تصريح صحافي
أم � ��س إن ال �ب ��رن ��ام ��ج س �ي �ت��وق��ف ع��ن
إص� � ��دار ش � �ه ��ادات ورق� �ي ��ة مل ��ن ي�ه�م��ه
االم��ر للمواطنني العاملني بالقطاع
ال�خ��اص توفيرا للجهد وامل��ال حيث
يقوم البرنامج بإصدار أكثر من 90
ألف شهادة من هذا النوع كل عام.
وأض � � � ��اف امل � �ج� ��دل� ��ي أن ال �خ ��دم ��ة

ال �ج��دي��دة ه��ي م�ن�ظ��وم��ة إل�ك�ت��رون�ي��ة
م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ت �ح��وي��ل ال �ع �م��ل اإلداري
ال� �ي ��دوي ال ��ى أع �م��ال ت�ن�ف��ذ ب��واس�ط��ة
التقنيات الحديثة تأكيدا ملا يقوم به
البرنامج من تنفيذ سياسات الدولة
بتقديم أفضل مستوى من الخدمات
للمواطنني وتيسير أداء تقديمها.
وأوضح أن هذه الخدمة ستساهم
ف��ي دع��م متخذ ال�ق��رار الت�خ��اذ القرار
امل� �ن ��اس ��ب م� ��ن خ �ل��ال إن � �ش� ��اء ق ��اع ��دة
ل� �ل� �ب� �ي ��ان ��ات ال � �ق ��وم � �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت �ض��م
ال �ب �ي��ان��ات ال �ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا م�ت�خ��ذو
القرارات في الدولة.
وق � � � � ��ال ان ت� �ق� �ن� �ي ��ة االت� � � �ص � � ��االت
واملعلومات تمثل الركيزة األساسية
ل �ن �م ��و وت � �ط � ��ور امل �ج �ت �م ��ع ال �ح ��دي ��ث

م � �ض � �ي � �ف ��ا أن ت � ��أخ� � �ي � ��ر اس� � �ت� � �خ � ��دام
ت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا ف��ي ب �ع��ض امل�ج�ت�م�ع��ات
ي��ؤدي الى خسارة حقيقية ملموسة
في كفاءة وفعالية قطاعات االنتاج
والخدمات املختلفة.
وبني أنه سيتم العمل على تطوير
وتفعيل ميكنة ال�ع��دي��د م��ن األع�م��ال
في املرحلة املقبلة مثل صرف العالوة
االجتماعية وعالوة األبناء للعاملني
بالقطاع الخاص أو صرف بدل نقدي
للباحثني عن عمل أو املسرحني ممن
أنهيت خدماتهم في العمل الخاص
أو صرف املكافأة االجتماعية املقررة
للخريجني والطلبة.
وأش� ��ار إل ��ى م�ي�ك�ن��ة خ��دم��ات قسم
ال� � �ش� � �ه � ��ادات ف � ��ي ال � �ب ��رن ��ام ��ج وع �ق��د

ع� ��دة اج �ت �م��اع��ات ل ��ذل ��ك م ��ع ال �ب �ن��وك
امل�ح�ل�ي��ة وش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وب �ي��ت ال��زك��اة
ووزارة الشؤون االجتماعية والعمل
وامل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن ��ات
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وب � � �ن� � ��ك االئ� � �ت� � �م � ��ان
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأعرب عن الشكر والتقدير لوزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ
محمد العبدالله املبارك الصباح على
دع �م��ه ال��دائ��م ل�ل�ب��رن��ام��ج وتشجيعه
لكل الفعاليات واألع�م��ال التي يقوم
بها لخدمة الوطن واملواطنني.

السمو امير البالد .
ال � � ��ي ذل � � ��ك ش � � ��دد ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
املجلس البلدي مشعل الجويسري
على ضرورة تبني القضايا املدرجة
على جدول اعمال املجلس والسعي
ن �ح��و اق � � ��رار ال� �ق ��وان�ي�ن وامل� �ش ��اري ��ع
امل�ح��ال��ة م��ن ال�ل�ج��ان م�ش�ي��دا ب ��ادارة
ال �ج �ل �س��ة ال �ت ��ي ش �ه ��دت ج � ��داال ب�ين
االع� � �ض � ��اء ح� � ��ول ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع�ل��ى
اللجنة الفنية
وك � ��ان رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي

افتتح الجلسة في العاشرة صباحا
ورف� �ع� �ه ��ا ف ��ي ال� �ع ��اش ��رة وال �ن �ص��ف
بسبب ان�س�ح��اب االع �ض��اء السبعة
ال ��ذي ��ن ط ��ال �ب ��وا ال ��رئ ��اس ��ة ال �س �م��اح
ل �ه��م وامل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ع �ق��د اج �ت �م��اع
خ��ارج��ي للجنة اث�ن��اء الجلسة ومن
ث��م ال�ع��ودة للتصويت على اللجنة
وه ��و م��ا اع�ت�ب��ره االع �ض��اء خ��روج��ا
عن الالئحة

الداخلية  :تشكيل لجنة
تحقيق في تسلل آسيوي
داخل طائرة وكيل الوزارة
أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��ور
اك � � �ت � � �ش � ��اف ت � �س � �ل� ��ل ش �خ��ص
اس � �ي� ��وي وض� �ب� �ط ��ه م�خ�ت�ب�ئ��ا
ب � �ط ��ائ ��رة ك� ��ان� ��ت ت� �ق ��ل وك �ي��ل
وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال� �ف ��ري ��ق
سليمان الفهد والوفد املرافق
الى اجتماع الدورة  84للجنة
العامة لالنتربول في راوندا.
وق � ��ال � ��ت اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ع�ل�اق��ات واإلع� �ل ��ام األم �ن��ي
ف��ي وزارة الداخلية ف��ي بيان
ص �ح��اف��ي ام� ��س ان ت�ش�ك�ي��ل
لجنة التحقيق جاء بناء على
أوام � ��ر ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ

محمد خالد الحمد الصباح.
وأض� ��اف ال �ب �ي��ان أن وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال ت � �ت� ��وان� ��ى ع��ن
محاسبة املقصر مهما علت
رتبته مبينا أن تشكيل لجنة
التحقيق يستهدف التعرف
ع � �ل� ��ى ظ � � � � ��روف وم�ل��اب � �س� ��ات
ال �ح ��ادث ال �ت��ي أدت إل ��ى ذل��ك
ح � �ي� ��ث س � �ي � �ت� ��م اس � �ت � �ع� ��راض
ال�ن�ت��ائ��ج ف��ور االن �ت �ه��اء منها
وتحديد املسؤولية.
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في مناسبة انعقاد المؤتمر الوطني لوظائف الدولة من  1إلى  2فبراير المقبل

مهدي :االقتصاد المعرفي ركيزة رئيسية
في تنويع مصادر الدخل واإليرادات
تعقد خالل الفترة من  1الى  2فبراير
م ��ن ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت �م��ر
الوطني لوظائف الدولة املعاصرة من
منظور االقتصاد املعرفي.
وبهذه املناسبة عقد في مقر املعهد
ال�ع��رب��ي للتخطيط م��ؤت�م��را صحفيا
ح � ��ول ف� �ع ��ال� �ي ��ات م ��ؤت� �م ��ر االق� �ت� �ص ��اد
املعرفي بحضوراالمني العام لالمانة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى للتخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ب ��االن ��اب ��ة ال ��دك� �ت ��ور خ��ال��د
مهدي وامل��دي��ر ال�ع��ام للمعهد العربي
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ال ��دك� �ت ��ور ب � ��در م � ��ال ال �ل��ه
وامل�س�ت�ش��ار ال��دك�ت��ور خ��ال��د الحشاش
ومدير مكتب البنك الدولي في الكويت
دك� �ت ��ور ف � ��راس رع ��د وم �م �ث��ل ب��رن��ام��ج
االمم املتحدة االنمائي ديما الخطيب.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ت �ح ��دث االم �ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�ام ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س االع �ل ��ى
للتخطيط والتنمية باالنابة الدكتور
خ� ��ال� ��د م � �ه� ��دي م ��رح � �ب ��ا ب ��ال �ح �ض ��ور
ومؤكدا ان للمعهد العربي للتخطيط
والتنمية دورا كبيرا ف��ي ان�ج��اح هذه
الفعالية التي تقام برعاية سامية من
قبل صاحب السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد.
وأكد د .مهدي أن االقتصاد املعرفي
ف��ي الكويت يعتبر إح��دى السياسات
ال ��واردة ف��ي الخطة االنمائية الثانية
ويعتبر من امل�ب��ادرات الرئيسية التي
ي �ج��ب ان ن �س �ع��ى ل �ه��ا ف ��ي ال �ق �ط��اع�ين
ال �ح �ك��وم��ي وال � �خ� ��اص وت �ع �ت �ب��ر اح��د
الركائز الرئيسية في تفعيل مايسمى
ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل واالي� � � ��رادات
م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى ان اه� �م� �ي ��ة االق� �ت� �ص ��اد
املعرفي تكمن في ان الدول تتحرك اآلن
باتجاه هذا النوع من انواع االقتصاد
وال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي خ �ط �ط �ه��ا ال �ت �ن �م��وي��ة
واالن �م��ائ �ي��ة ج�ع�ل��ت اق �ت �ص��اد امل�ع��رف��ة
إح� � ��دى ال ��رك ��ائ ��ز ال��رئ �ي �س �ي��ة م�ض�ي�ف��ا
ان �ن��ا ق ��د ن �ك��ون ب ��دأن ��ا م �ن��ذ ف �ت��رة ف��ي
الحديث ع��ن االقتصاد املعرفي واآلن
ب��دأت الفكرة في ال��وض��وح ما يدفعنا
ف��ي االم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس االع�ل��ى
للتخطيط والتنمية أن ننشئ املركز
الوطني ل�لاق�ت�ص��اد امل �ع��رف��ي وال ��ذي
س�ي�س��اه��م ف��ي تفعيل دور االق�ت�ص��اد
امل �ع��رف��ي ف ��ي امل ��ؤس �س ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ومؤسسات القطاع الخاص.
وش � �ك� ��ر د .م � �ه� ��دي ك� ��اف� ��ة ال� ��رع� ��اة
االس�ت��رات�ي�ج�ي�ين ل�ل�م��ؤت�م��ر وب�خ��اص��ة
املعهد العربي للتخطيط ال��ذي رحب
ب ��ال� �ف� �ك ��رة وق � � ��دم ل� �ه ��ا ج �م �ي��ع ال �س �ب��ل
ال �ل�ازم ��ة م �ع �ن��وي��ا وم ��ادي ��ا وم �ع��رف �ي��ا
وك��ذل��ك البنك ال��دول��ي ال��ذي ح��رص ان
يكون راعيا استراتيجيا لهذا املؤتمر
وبرنامج االمم املتحدة االنمائي.

مال اهلل :مؤتمر
اقتصاد المعرفة
سيكون فرصة
سانحة لتشخيص
الوضع التنموي
الراهن
مال الله متوسطا املشاركني في املؤتمر

عجلة التنمية
وبدوره تحدث املدير العام للمعهد
ال�ع��رب��ي للتخطيط ال��دك�ت��ور ب��در مال
الله مشيرا ال��ى ان ه��ذه الفعالية يتم
االع � ��داد ل�ه��ا م��ن ق�ب��ل االم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية
ب�م�ع��اون��ة امل�ع�ه��د ال �ع��رب��ي للتخطيط
وم �ك �ت��ب ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي وامل �س �ت �ش��ار
الدكتور خالد الحشاش.
وق��ال ان ه��ذا امل�ش��روع ه��و مشروع
اقتصاد املعرفة الذي يعتبر مشروعا
في غاية االهمية ونستمر ونتواصل
م � ��ن اج� � ��ل دع� � ��م ع �ج �ل ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت الف �ت��ا ان امل� �ش ��روع ي�ك�ت�س��ب
اه � �م � �ي� ��ة خ � ��اص � ��ة ف� � ��ي ظ� � ��ل امل ��رح � �ل ��ة
الحالية التي نحاول فيها كمنظمات
اقليمية م��ع االم��ان��ة العامة للمجلس
االع�ل��ى للتخطيط والتنمية صاحبة
ال ��دور ال�ق�ي��ادي ف��ي تحسني االوض��اع
االق � � �ت � � �ص � ��ادي � ��ة وت� � �ع � ��زي � ��ز ال � �ن � �ش� ��اط
االق� � �ت� � �ص � ��ادي وت � �ح � �س �ي�ن ت �ن��اف �س �ي��ة
االقتصاد ودعم النمو االقتصادي من
خ�ل�ال اب ��رز واه ��م امل �ب ��ادرات واآلل �ي��ات
املتاحة واملمارسات التنموية العاملية
وت�ع��زي��ز دور اق�ت�ص��اد امل�ع��رف��ة ليلعب
دوره امل � �ط � �ل ��وب ف � ��ي ت� �ع ��زي ��ز ال �ن �م��و
االق � �ت � �ص � ��ادي وت � �ع ��زي ��ز ال �ت �ن��اف �س �ي��ة
الق�ت�ص��ادن��ا ال��وط�ن��ي م��ؤك��دا ال�ح��اج��ة
امل ��اس ��ة ل �ك��ل م �ك��ون��ات ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج

متابعة إعالمية

مؤسسيا وتشريعيا وفيما يتعلق في
بناء القدرات.
وأض � � � ��اف ال� ��دك � �ت� ��ور م� � ��ال ال � �ل� ��ه ان
مؤتمر اقتصاد املعرفة سيكون فرصة
سانحة لتشخيص ال��وض��ع التنموي
ال��راه��ن وخصوصا باقتصاد املعرفة
وم �س �ت��وى اس �ت �ث �م��ار امل �ع��رف��ة بشتى
ادوات � �ه � ��ا وآل �ي ��ات �ه ��ا م ��ن خ �ل��ال ن �ظ��ام
التعليم العام او التعليم العالي او من
خ�ل�ال ال �ب �ح��وث االس��اس �ي��ة او بحوث
التطوير الستخدام واستثمار املعرفة
م��ن اج��ل النمو االق�ت�ص��ادي وتحقيق
اهداف التنمية
االق �ت �ص��ادي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة لخلق
رؤي ��ة وط�ن�ي��ة م�ش�ت��رك��ة مل��ا ي�ن�ب�غ��ي ان
ي�ك��ون عليه م�ش��روع اق�ت�ص��اد املعرفة
ال� ��ذي ن�ع�م��ل م �ت �ع��اون�ين ل�ت�ن�ف�ي��ذه في
املستقبل.
اطار مؤسسي
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه ت� �ح ��دث امل �س �ت �ش��ار
الدكتور خالد الحشاش مشيرا الى
ان مبادرة املؤتمر جاءت من املشروع
ال��وط�ن��ي ل�لاق�ت�ص��اد امل�ع��رف��ي ال�ت��اب��ع
ملركز تنمية االدارة ف��ي كلية العلوم
االداري� ��ة بجامعة ال�ك��وي��ت وال�ت��ي تم
رفعها ال��ى االم��ان��ة العامة للمجلس
االع �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ال ��ذي
رح ��ب ب �ه��ا وب �ل��وره��ا ووض �ع �ه��ا في

اط � � ��ار م ��ؤس� �س ��ي م� ��ن خ� �ل��ال اش� � ��راك
جميع املؤسسات ذات العالقة محليا
واق �ل �ي �م �ي��ا ودول � �ي ��ا ل�ل�اس �ت �ف��ادة م��ن
جميع الخبرات.
وذك � � � ��ر ان امل� ��ؤت � �م� ��ر ي � �ه� ��دف ال ��ى
ال�ت�ح��دث ع��ن مستقبل دول��ة الكويت
ف � � ��ي م � � �ج � ��ال االق � � �ت � � �ص� � ��اد امل � �ع� ��رف� ��ي
خصوصا ان دوال كثيرة سبقتنا في
هذا املجال والتحول نحو االقتصاد
امل� �ع ��رف ��ي ل �ت �ن��وي��ع م � �ص� ��ادر ال ��دخ ��ل
وت �ح �س�ي�ن ب �ي �ئ��ة االع � �م� ��ال وت �ط��وي��ر
م �ن �ظ��وم��ة ال�ت�ع�ل�ي��م واالس� �ت� �ف ��ادة من
ج��وان��ب ت �ط��وي��ر ال �ب �ل��د واالس �ت �غ�لال
االم �ث ��ل مل �ف �ه��وم امل �ع��رف��ة م �ش �ي��را ال��ى
ان دول ��ة ال�ك��وي��ت ل�ي�س��ت ب�م�ع��زل عن
ال �ت �ط ��ور ال �ح ��اص ��ل ف ��ي م �ع �ظ��م دول
ال�ع��ال��م وب ��دات م�ن��ذ م��اي�ق��ارب خمس
س �ن ��وات م ��ن خ�ل�ال ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
وامل �ع �ه ��د ال �ع ��رب ��ي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ح��ول
ك�ي�ف�ي��ة وض ��ع ال�ل�ب�ن��ة االول� ��ى ملفهوم
االقتصاد املعرفي في الكويت.
وق � � � � ��ال ان امل � ��ؤت� � �م � ��ر ل� � ��ه اه� � � ��داف
استراتيجية تتعلق بكيفية تغيير
ال��وظ��ائ��ف امل �ع��اص��رة ل�ل��دول��ة لتكون
اك � �ث � ��ر ان � �س � �ج ��ام ��ا م � ��ع ال� �ت ��وج� �ه ��ات
ال �ع��امل �ي��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ف ��ي ت �ن��وي��ع
مصادر الدخل وكذلك وضع الخطط
واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وت �ط��وي��ر البيئة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة الع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي كثير

من القوانني لتالئم البيئة املعاصرة
الف �ت��ا ان م��ن اه ��م م� �ب ��ادرات امل��ؤت�م��ر
ان� �ش ��اء امل ��رك ��ز ال ��وط �ن ��ي ل�لاق �ت �ص��اد
املعرفي ليكون املظلة التي تعمل من
خاللها دولة الكويت لتطوير جميع
البرامج املتصلة باالقتصاد املعرفي
ب �م �ع��اون��ة ك��اف��ة امل��ؤس �س��ات املحلية
واالقليمية والدولية
وكذلك قانون النشطة االقتصادية
ال� � ��ذي ت ��م ت �ق��دي �م��ه ل�ل�ام ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية
ليكون بداية لتنويع مصادر الدخل
وه��و القانون ال��ذي يقوم على فصل
االن �ش �ط��ة االق �ت �ص��ادي��ة م ��ن ال�س�ل�ط��ة
االداري � � � ��ة واخ �ض��اع �ه��ا ال� ��ى م�ج�ل��س
ع ��ام اق �ت �ص��ادي ي�ع�ط��ي ه ��ذا ال�ق�ط��اع
اس �ت �ق�ل�ال �ي ��ة ت ��ام ��ة ف� ��ي االس �ت �ث �م ��ار
املباشر من خالل الشراكة الحقيقية
م��ع ال�ق�ط��اع ال�خ��اص وان �ش��اء املؤشر
امل � � �ع � ��رف � ��ي ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة
االقتصادية ويقوم على قياس قدرات
امل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة االق �ت�ص��ادي��ة في
دولة الكويت.
االهداف المستدامة
وب��دوره تحدث مدير مكتب البنك
ال��دول��ي ف��ي ال�ك��وي��ت ال��دك �ت��ور ف��راس
رع��د م�ع��رب��ا ع��ن س�ع��ادت��ه للمشاركة
ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال �ص �ح �ف��ي ن �ي ��اب ��ة ع��ن

الكويت أول بلد عربي يشهد إطالق تقرير المعرفة
ن ��وه ��ت م �م �ث��ل ب ��رن ��ام ��ج االم ��م
املتحدة االنمائي في الكويت ديما
الخطيب ال��ى م�ش��ارك��ة البرنامج
على ع��دة اص�ع��دة مشيرة ال��ى ان
البرنامج يعمل مع االمانة العامة
ل �ل �م �ج �ل��س االع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية لدعم جهودها لتنفيذ

ال � �خ � �ط� ��ة ال � �ت � �ن � �م� ��وي� ��ة ب � �م� ��ا ف �ي��ه
ال��دع��م ال�ت�ق�ن��ي ل�ل�م��رك��ز ال��وط�ن��ي
لالقتصاد املعرفي مشيرة الى ان
ب��رن��ام��ج االم ��م امل�ت�ح��دة االن�م��ائ��ي
س � � � ��وف ي � �ط � �ل� ��ق خ � �ل� ��ال م ��ؤت� �م ��ر
االق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ي ال� ��ذي س��وف
ي �ع �ق��د ف ��ي ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل ت�ق��ري��ر

املعرفة العربي الفتة ان لبرنامج
االمم املتحدة االنمائي شراكة مع
املنطقة العربية النتاج مجموعة
من التقارير التي تعنى باملعرفة
ل �ت �ح��دي��د ال� �ت� �ح ��دي ��ات وال� �ف ��رص
ل�س��د ال�ف�ج��وة امل�ع��رف�ي��ة باملنطقة
ال �ع��رب �ي��ة وك� � ��ان آخ � ��ر ت �ق��ري��ر ت��م

اص��داره في ه��ذا املجال في العام
املاضي  2014وستم اطالقه بعدة
ب �ل��دان ع��رب�ي��ة وع��امل�ي��ة وس�ت�ك��ون
ال�ك��وي��ت اول ب�ل��د يطلق ف�ي��ه ه��ذا
التقرير ملناقشة النتائج.

ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ل�ل�اع�ل�ان ع ��ن م��ؤت�م��ر
ح��ول االق �ت �ص��اد امل�ع��رف��ي معلنا عن
م �س��اه �م��ة ال �ب �ن ��ك ال � ��دول � ��ي ف� ��ي ه ��ذا
امل��ؤت�م��ر م��ن خ�ل�ال امل�ش��ارك��ة الفكرية
في جلسات املؤتمر.
واس �ت �ع��رض رع ��د ب �ع��ض ال �ن�ق��اط
ح � ��ول م� �ف� �ه ��وم االق � �ت � �ص ��اد امل �ع��رف��ي
واه �م �ي �ت��ه ل � ��دول االق �ل �ي��م ول�ت�ح�ق�ي��ق
االهداف املستدامة التي اقرت مؤخرا
م��ن ق�ب��ل ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لام��م
املتحدة مشيرا ال��ى ان البنك الدولي
يعد من املؤسسات الدولية الريادية
ف� ��ي م� �ج ��ال ن �ش ��ر امل� �ع ��رف ��ة ال �خ��اص��ة
ب��ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة ب ��اب� �ع ��اده ��ا
املختلفة وم��ن املنظمات التي تؤمن
ايمانا كامال بقيمة املعرفة املكتسبة
لدى االنسان وتوظيفها ضمن اطار
ممنهج الطالق الطاقات واالبتكارات
ال �ع �ل �م �ي ��ة ول � ��وض � ��ع ح � �ل� ��ول ع �م �ل �ي��ة
مل �ع��ال �ج��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت�ح�ي��ط
باملجتمعات البشرية ومنها محاربة
ال �ف �ق ��ر وت �ح �ق �ي��ق ال � ��رخ � ��اء امل �ش �ت��رك
ون �ت��ائ��ج ال �ت �غ �ي��رات ف��ي م �ن��اخ ال �ك��رة
االرضية.
وقال ان مفهوم االقتصاد املعرفي
يعني انه اقتصاد تقوم فيه املنظمات
واالف � � � � � ��راد ب� �ك� �س ��ب وان � � �ت� � ��اج ون �ش ��ر
واس �ت �خ��دام امل �ع��رف��ة ب �ص��ورة ف�ع��ال��ة
ملنفعة الصالح ال�ع��ام مشيرا ال��ى ان
له مظاهر مختلفة منها روابط قوية
بني العلوم والتكنولوجيا والتركيز
ع �ل��ى ال �ت �م �ي��ز واالب� �ت� �ك ��ار وااله �م �ي��ة
املمنوحة للتعليم والتعلم املستمر
واالس �ت �ث �م��ار ف ��ي م�خ�ت�ل��ف م �ج��االت
البحث العلمي.
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الكندري يشيد بجهود اللجنة المنظمة
لحفل افتتاح دور االنعقاد

أمني عام مجلس األمة متوسطا اللجنة املنظمة لحفل افتتاح دور االنعقاد

أشاد أمني عام مجلس األمة عالم
ال �ك �ن��دري أم ��س ب��ال�ج�ه��ود امل�ب��ذول��ة
واألداء امل �ت �م �ي��ز ألع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
املنظمة لحفل افتتاح دور االنعقاد

«الفضاء
الدولية» في
سماء الكويت
نوفمبر وديسمبر
أع �ل �ن��ت إدارة ع �ل��وم ال�ف�ل��ك
والفضاء ف��ي ال�ن��ادي العلمي
أن م �ح �ط��ة ال �ف �ض��اء ال��دول �ي��ة
س �ت �م ��ر ف � ��ي س � �م� ��اء ال �ك ��وي ��ت
ط � � � ��وال ف � �ت � ��رة ال � �ص � �ب� ��اح م��ن
شهر نوفمبر الجاري لتعود
ف��ي ف �ت��رة امل �س��اء خ�ل�ال شهر
ديسمبر املقبل.
وق � � ��ال م ��دي ��ر اإلدارة ب ��در
العميرة في تصريح صحافي
امس إن الخامس من نوفمبر
الجاري هو أفضل أيام الشهر
ل �ل��راغ �ب�ي�ن ف ��ي ت �ت �ب��ع امل�ح�ط��ة
ال ��دول� �ي ��ة ح �ي��ث س �ت �ظ �ه��ر ف��ي
األف � ��ق ال �ج �ن��وب ال �غ��رب��ي ف��ي
ال� �خ ��ام� �س ��ة وخ � �م� ��س دق ��ائ ��ق
صباحا .

العادي الرابع من الفصل التشريعي
الرابع عشر والتي كان لها دور كبير
ومثمر في انجاح حفل االفتتاح.
وق� ��ال ال �ك �ن��دري ف��ي ك�ل�م�ت��ه ال�ت��ي

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري

ال �ق��اه��ا اث �ن��اء ال �ح �ف��ل ال� ��ذي ح�ض��ره
رئيس اللجنة املنظمة األم�ين العام
املساعد لقطاع املنظمات والعالقات
ال �ع��ام��ة م �ه ��دي امل� �ط� �ي ��رات إن ح�ف��ل

االفتتاح لهذا العام ك��ان مميزا عن
ادوار االن�ع�ق��اد الفائتة ناقال شكر
وت � �ح � �ي� ��ات رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م ��رزوق علي الغانم لكل املشاركني

حماية البيئة للمواطنين:
التزموا باشتراطات التخييم
أك��دت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة ض��رورة االلتزام باشتراطات
ال �ت �خ �ي �ي��م ال� �ت ��ي وض �ع �ت �ه��ا ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للبيئة لكل م��رت��ادي املناطق
الصحراوية تطبيقا لقانون حماية
البيئة الجديد رقم  2014/42السيما
مع بدء موسم التخييم.
وق � � � � ��ال ع � �ض� ��و ح � �م� ��اي� ��ة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة
ال �ب��اح��ث ال�ب�ي�ئ��ي غ��ال��ب امل � ��راد أم��س
إن � � ��ه م � ��ع ب � � ��دء ه � � ��ذا امل � ��وس � ��م ي �ج��ب
تحديد مناطق التخييم ف��ي البيئة
الصحراوية واختيار األنسب منها
إلقامة املخيمات مع وجوب االلتزام
باشتراطات التخييم التي وضعتها
هيئة البيئة لكل من يرتاد املناطق
الصحراوية.
وأض ��اف امل ��راد أن امل ��ادة ( )71في
الفصل ال�س��ادس وال�خ��اص بحماية
ال � �ت� ��رب� ��ة وامل� � �ن � ��اط � ��ق ال � �ص � �ح ��راوي ��ة

ف��ي ال �ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ي ال �ج��دي��د ت�ل��زم
تطبيقها بالنسبة مل��رت��ادي املناطق
الصحراوية سواء كان من األشخاص
ال�ط�ب�ي�ع�ي�ين أو االع �ت �ب��اري�ين بقصد
إقامة املخيمات أو ألي غرض كان.
وأوض� ��ح ان ال�ب�ي�ئ��ة ال�ص�ح��راوي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ت �س��م ب �خ �م��س ص �ف��ات
رئ �ي �س �ي��ة ه ��ي االس �ت �ج��اب��ة ال �ع��ال �ي��ة
للتربة لكل عمليات االنجراف املائي
خ�ل�ال امل ��واس ��م امل �ط��ري��ة واالن �ج ��راف
الريحي خالل مواسم الجفاف فضال
عن محدودية امل��وارد املائية وزي��ادة
ملوحة املياه الجوفية.
وم � ��ع ب � ��دء م ��وس ��م األم � �ط � ��ار ذك ��ر
ان ع� ��دم ان �ت �ظ ��ام م� �ع ��دالت األم� �ط ��ار
م��ن ع��ام إل��ى آخ��ر وس �ي��ادة ال�ج�ف��اف
لفترات طويلة وغياب عمليات بناء
وإعادة تكوين التربة يؤدي الى عدم
ال�ت�م�ك��ن م��ن اس �ت �ع��ادة م��ا ي�ف�ق��د من
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

ال�ت��رب��ة وض�ع��ف وم�ح��دودي��ة الغطاء
النباتي وضآلة الجذور النباتية من
السمات األخرى للبيئة الصحراوية
الكويتية مما يتطلب التخفيف من
ال �ض �غ��وط��ات ال�ب�ش��ري��ة ع�ل��ى البيئة
الصحراوية.
وذك��ر أن االستعمال غير الرشيد
ل�ل��أراض� ��ي واالن � �ت � �ش� ��ار ال �ع �ش��وائ��ي
للمخيمات وم��راك��ز تجميع األغنام
وتكثيف إقامة املخيمات في مناطق
م �ع �ي �ن��ة ع� ��وام� ��ل ت� � ��ؤدي إل � ��ى ت �ف��اق��م
م �ظ��اه��ر ال �ت ��ده ��ور وزي � � ��ادة ال �ت �ل��وث
ال �ب �ي �ئ��ي ب� �ك ��اف ��ة أش� �ك ��ال ��ه وأن� ��واع� ��ه
م �ب �ي �ن��ا أن ه � �ن ��اك ط ��رق ��ا ل�ل�ت�خ�ي�ي��م
بأفكار ج��دي��دة وباستثمار وتنمية
م� �س� �ت ��دام ��ة م � ��ن خ �ل ��ال امل� �ت� �ن ��زه ��ات
ال �ح��دي �ث��ة ال �ت��ي وف��رت �ه��ا ال ��دول ��ة في
محيط املخيمات لتخفيف الضغط
على بيئتنا.

رئيس التحرير

في تنظيم وترتيب الحفل.
ك � �م� ��ا ح� � ��ث ال� � �ك� � �ن � ��دري اع � �ض� ��اء
اللجنة على بذل املزيد من الجهود
واالس � � �ت � � �ع� � ��داد ال � �ج � �ي� ��د مل � �ث� ��ل ه� ��ذه

امل� �ن ��اس� �ب ��ات خ ��اص ��ة وان امل �ج �ل��س
م �ق �ب ��ل ع� �ل ��ى ح� �ف ��ل اف � �ت � �ت ��اح م �ب �ن��ى
األعضاء الجديد.

• صبيحة ك��اظ��م إب��راه�ي��م العلي ،زوج��ة :محمد علي ح�ي��در 73 ،عامًا،
(شيعت) ،رجال :الروضة ،ق ،3ش ،32م ،22تلفون ،99553333 - 50068888 :نساء:
الروضة ،ق ،3ش ،32م ،24تلفون65610115 - 99599466 :
• زين العابدين السيد زيد السيد خلف النقيب 94 ،عامًا( ،شيع) ،رجال:
دي��وان الرفاعي ،الشامية ،تلفون ،99977273 :نساء :ضاحية عبدالله امل�ب��ارك ،غرب
مشرف ،ق ،3ش ،310م14
• هيلة مرزوق مناحي ،أرملة :صالح مرزوق الحبيل 80 ،عامًا( ،شيعت)،
رجال :الروضة ،شارع أبوكحيل ،صالة دسمان ،تلفون ،99480775:نساء :كيفان ،ق،4
شارع عرفات ،م ،27تلفون24817326 - 99483444 :
• خديجة محمد رضا ،أرملة :أحمد حسني الصراف 85 ،عامًا( ،شيعت)،
رجال :حسينية سيد محمد ،سلوى ،تلفون ،66601643 :نساء :حسينية مالية زينب،
سلوى ،تلفون66222286 :
• مبارك عبدالعزيز مبارك الفقعان 19 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الساملية ،ق،12
شارع أبو ذر الغفاري ،ج ،3م ،21تلفون55656995 :
• جاسم محمد الفيلكاوي 53 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :القيروان ،ق ،3شارع
 ،316م ،17تلفون ،99132288 :نساء :غرناطة ،ق ،1ش ،4ج ،3م ،326تلفون99423941 :
• داوود سليمان سالم العلي السالم 58 ،عامًا( ،يشيع بعد صالة عصر
اليوم) ،رج��ال :الشامية ،ق ،9ش محمد حمود الشايع ،ج ،99دي��وان السالم ،تلفون:
 ،69622210 - 99228860نساء :الشامية ،ق ،9ش محمد حمود الشايع ،م ،20تلفون:
99985909 - 24836704
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