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األمير يزور روسيا الثالثاء المقبل
ص��رح وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان االم�ي��ري الشيخ ناصر صباح األحمد
أن سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد س��وف يترأس وف��دا رفيع
املستوى في زيارة إلى روسيا االتحادية الصديقة وذلك يوم الثالثاء
املقبل  10نوفمبر الجاري حيث يجري سموه خاللها مباحثات رسمية
مع الرئيس فالديمير بوتني رئيس روسيا االتحادية الصديقة.
تفاصيل (ص)02

شرع في مناقشة الخطاب األميري ومطالبات نيابية بتعزيز الهوية الوطنية

المجلس يمهل الحكومة شهرين
للرد على ديوان المحاسبة

قناة المجلس

وافق مجلس االمة في جلسته
العادية امس على طلب الحكومة
ب ��إم� �ه ��ال� �ه ��ا ح� �ت ��ى ن� �ه ��اي ��ة ال� �ع ��ام
ال�ج��اري للرد على تقارير دي��وان
املحاسبة وذل��ك بعد ان ش��ن عدد
م��ن ال�ن��واب هجوما عنيفا عليها
خ� �ل ��ال م� �ن ��اق� �ش ��ة رس � ��ال � ��ة رئ �ي ��س
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��االن��اب��ة ب�ع��دم
تمكن الديوان من انجاز التكليف
ال � � ��ذي واف � � ��ق ع �ل �ي��ه امل� �ج� �ل ��س ف��ي
دور االنعقاد امل��اض��ي وذل��ك لعدم
ق �ي��ام ال�ح�ك��وم��ة ب�ت�ق��دي��م ت�ق��ري��ره��ا
للديوان.
كما وافق املجلس على التمديد
للجنة التحقيق ف��ي اس�ت�ث�م��ارات
م �ك �ت��ب ل � �ن� ��دن مل� � ��دة ث �ل�اث� ��ة اش �ه��ر
ب� �م ��واف� �ق ��ة  ٢٩ع � �ض ��وا م� ��ن اص ��ل
ال �ح �ض��ور وع ��دده ��م  ٤٥ع �ض��وا
وواف � � � � � ��ق امل � �ج � �ل � ��س اي � � �ض� � ��ا ع �ل��ي
ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ي�ن ف ��ي ج�ل�س��ة
اليوم بعد االنتهاء من ال��رد على
الخطاب االميري ملناقشة الوضع
ال��ري��اض��ي وق ��رار اي �ق��اف ال��ري��اض��ة
الكويتية.

الرئيس مرزوق الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

املجلس وافق ايضا على رسالة
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات ي��وس��ف
الزلزلة التمديد للجنة االولويات
في متابعة برنامج عمل الحكومة
لدور االنعقاد الحالي.

وقبل انتهاء جلسة أمس باشر
مجلس االمة في مناقشة الخطاب
االم�ي��ري وس��ط اش��ادة نيابية بما
تضمنته كلمات سمو االمير في
اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال ��راب��ع من

حسم دستورية هيئة مكافحة
الفساد  11الجاري
ح � ��ددت امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
م��وع��د ال�ن�ظ��ر ب��ال�ط�ع��ون امل�ب��اش��رة
وع��دده��ا سبعة منها ال�ط�ع��ن في
دس�ت��وري��ة م��رس��وم إن�ش��اء الهيئة
ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ون��ص
ال �ف �ق��رة  3م ��ن امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة من
ال �ق��ان��ون رق ��م  68ل�س�ن��ة  2015في
ش ��أن ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة وذل ��ك في
تاريخ  11من الشهر الجاري بدال
من  9ديسمبر املقبل.
كما تنظر املحكمة ف��ي الطعن

بدستورية املادة االولى الى املادة
 34من قانون الجزاء رقم  16ونص
امل � ��ادة ال��راب �ع��ة م ��ن ال �ق��ان��ون رق��م
( )1970/31في شأن تعديل بعض
احكام قانون الجزاء رقم  16لسنة
.1960
وت�ن�ظ��ر ف��ي ال�ط�ع��ن بدستورية
ال� �ف� �ق ��رة  2م ��ن ن ��ص امل � � ��ادة  2م��ن
ق ��ان ��ون ال� �ج� �م ��ارك امل ��وح ��د ل ��دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية وامل��رس��وم رق��م  202لسنة

 2003ب �ت �ح ��دي ��د ف� �ئ ��ة ال �ض��ري �ب��ة
ال� �ج� �م ��رك� �ي ��ة ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع ان� � ��واع
السجائر والتبغ املستورد.
كما تنظر املحكمة ف��ي الطعن
ب��دس �ت��وري��ة ن ��ص امل ��ادت�ي�ن (148
و )2/156م ��ن ق ��ان ��ون امل��راف �ع��ات
وال �ط �ع��ن ف��ي دس �ت��وري��ة ال �ق��ان��ون
رق��م ( )2006/46ف��ي ش��أن ال��زك��اة
وم �س��اه �م��ة ال� �ش ��رك ��ات امل �س��اه �م��ة
العامة واملقفلة في ميزانية الدولة.

جنان الشهاب تشارك في المنتدى العالمي لريادة األعمال

تفاصيل (ص)16

الحث على تعزيز الوحدة الوطنية
وت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق ال� �ع ��ام وإج� ��راء
إص�لاح��ات اقتصادية واس�ع��ة في
ظل انخفاض سعر النفط.
م��ؤك��دي��ن ان�ه��ا بمنزلة خ��ارط��ة

ط ��ري ��ق ل �ع �م��ل ال �س �ل �ط �ت�ي�ن خ�ل�ال
امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة ف �ي �م��ا ي�س�ت�ك�م��ل
املجلس مناقشة الخطاب االميري
ف��ي جلسة ال�ي��وم تمهيدا إلحالته
ع �ل��ى ل �ج �ن��ة ال� � ��رد ع �ل��ى ال �خ �ط��اب
األميري.
وت �ط��رق ال �ن��واب خ�ل�ال مناقشة
ال �خ �ط��اب األم � �ي� ��ري إل� ��ى ع� ��دد م��ن
القضايا الهامة التي تهم الوطن
واملواطنني مؤكدين على ضرورة
مكافحة الفساد الذي استشرى في
العديد م��ن ال ��وزارات واملؤسسات
وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وم�ح��اس�ب��ة
املقصرين واملتورطني في قضايا
إهدار املال العام.
ك�م��ا رف��ض ال �ن��واب م��ا وص�ف��وه
ب ��ال � �ت ��دخ ��ل ال � �س� ��اف� ��ر إلي � � � � ��ران ف��ي
ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �ب�لاد وذل ��ك
بعد أن أرس�ل��ت خطابا إل��ى وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ح� � ��ول ق �ض �ي��ة خ�ل�ي��ة
العبدلي.
تفاصيل المضبطة (ص)10-03

ندوة الرياضة تطالب
باللجوء إلى القضاء الدولي
ط��ال��ب امل �ش��ارك��ون ف��ي ن��دوة
الرياضة التي عقدت في ديوان
النائب السابق عبدالله الرومي
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب � ��ات� � �خ � ��اذ م ��وق ��ف
ح ��ازم وف��اص��ل ف��ي ش��أن األزم��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة وع� � ��دم ال � �ت� ��ردد ف��ي
اتخاذ القرارات.
وشددوا على ضرورة تدويل
القضية وال�ل�ج��وء إل��ى القضاء
الدولي وتجاوز محكمة الكاس.
م� � �ش � � �ي � ��ري � ��ن إل � � � � � ��ى ت� � ��راخ� � ��ي
الحكومة م��ع ات �ح��اد ك��رة القدم
غير الشرعي.
ف��ي غ�ض��ون ذل��ك ق��ال النائب
ال� �س ��اب ��ق ع �ب��دال �ل��ه ال� ��روم� ��ي ان
م��ا نعيشه ال �ي��وم ه��و ت��راك�م��ات

التردد في اتخاذ القرار وفي ظل
ازماتنا في الفساد.
واض� � � � ��اف ال� � ��روم� � ��ي ان ه ��ذا
ال�ت��ردد اوصلنا ال��ى م��ا وصلنا
اليه وقال ان انتكاسات الرياضة
ب � � ��دأت م� �ن ��ذ  76وب� �س� �ب ��ب ع ��دم
اتخاذ القرار ومن الجيد ايقاف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ح�ت��ى نبني
ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي امل �ن��اس��ب
ل� � ��دول� � ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت وم ��اض� �ي� �ه ��ا
الرياضي.

تفاصيل (ص)13

وزير النفط
د.علي العمير:
 تأخر مصفاة الزوررفع التكلفة إلى
 5.8مليارات دينار
 رفع دعم الديزلتجربة ناجحة لم
تضر بالمواطن
وأغلقت باب
التهريب
 المباحثاتمستمرة مع
السعودية حول
إنتاج المنطقة
المشتركة وال
جديد في حقل
الدرة
تفاصيل (ص)11

لجنة مؤقتة
للمرأة

واف � ��ق امل �ج �ل��س ام� ��س ع�ل��ى
ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة م��ؤق �ت��ة تعنى
بقضايا االس��رة وامل��رأة وزكي
ل �ع �ض��وي �ت �ه��ا ال � �ن� ��واب ص��ال��ح
ع ��اش ��ور وم �ح �م��د ط �ن��ا وع�ب��د
ال � �ل� ��ه ال �ت �م �ي �م ��ي وع � �ب� ��د ال �ل ��ه
معيوف وحمود الحمدان.
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يجري خاللها مباحثات رسمية مع الرئيس بوتين

األمير يترأس وفدا رفيع المستوى
لزيارة روسيا الثالثاء المقبل

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد

ص� � ��رح وزي � � ��ر ش � � ��ؤون ال� ��دي� ��وان
االم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر ص �ب��اح
االحمد ان سمو امير البالد الشيخ
ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د س � � ��وف ي � �ت ��رأس
وف��دا رفيع املستوى ف��ي زي��ارة الى
روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة الصديقة وذل��ك
ي� ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء امل �ق �ب��ل  10ن��وف�م�ب��ر
الجاري حيث يجري سموه خاللها
م� �ب ��اح� �ث ��ات رس� �م� �ي ��ة م� ��ع ال��رئ �ي��س
ف�ل�ادي �م �ي��ر ب ��وت�ي�ن رئ �ي ��س روس �ي��ا
االتحادية الصديقة.
وتعتبر زي��ارة سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الى موسكو
ال � �ث �ل�اث ��اء امل� �ق� �ب ��ل ه� ��ي االول� � � ��ى م��ن

نوعها لسموه لروسيا االتحادية
م �ن��ذ ت��ول �ي��ه م�ق��ال�ي��د ال �ح �ك��م وس��ط
توقعات بان تدشن افاقا رحبة من
التعاون املشترك.
وت �ح �ت��ل م �ب��اح �ث��ات س �م��و ام�ي��ر
ال�ب�لاد التي سيعقدها م��ع القيادة
ال� ��روس � �ي� ��ة اه� �م� �ي ��ة خ� ��اص� ��ة الن �ه��ا
ت ��أت ��ي ب� �ع ��د س � �ن� ��وات م� ��ن ال� �ح ��وار
ال� �س� �ي ��اس ��ي ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن س � ��واء
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ص�ع�ي��د ث �ن��ائ��ي ام في
نطاق تجمعات اقليمية وكذلك في
ظ ��ل س �ع��ي ال �ج��ان �ب�ين الس �ت �ش��راف
م �ج��االت ت �ع��اون ج��دي��دة سياسيا
واقتصاديا وتجاريا.

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب املجلس

وي� � �ن� � �ظ � ��ر ال � � � ��ى ه � � � ��ذه ال � � ��زي � � ��ارة
بأهمية كبيرة لكونها ت�ج��ري في
ظ��ل ظ� ��روف س�ي��اس�ي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ت �م��ر ب �ه��ا م�ن�ط�ق��ة ال �ش ��رق االوس ��ط
وال � �ت � �ه� ��داي� ��دات ال� �ت ��ي ت �ح �ي��ق ب�ه��ا
ب�س�ب��ب ال �ن ��زاع ��ات وال� �ت ��وت ��رات في
عدد من دولها.
وت�ك�ت�س��ب ك��ذل��ك االه �م �ي��ة ذات�ه��ا
الع� �ت� �ب ��ارات ت��اري �خ �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة
ك ��ون ال �ك��وي��ت اول دول� ��ة خليجية
تقيم ف��ي ستينيات ال�ق��رن املاضي
ع�ل�اق ��ات م ��ع االت � �ح� ��اد ال�س��وف�ي�ت��ي
املنحل ال��ذي ورث��ت تركته روسيا
االت � � �ح� � ��ادي� � ��ة وذل � � � ��ك م� � ��ن دون ان

تلتفت لالختالفات االيديولوجية
ال� � �س � ��ائ � ��دة آن � � � � ��ذاك وال � �ت � �ح� ��ذي� ��رات
االقليمية م��ن م�خ��اط��ر ال�ع�لاق��ة مع
املعسكر الشيوعي.
وتمتد جذور العالقات الكويتية
 الروسية قبل الحقبة السوفييتيةال� ��ى ع �ه��د روس� �ي ��ا ال �ق �ي �ص��ري��ة ف��ي
اواخ� ��ر ال �ق��رن ال �ـ  19وم�ط�ل��ع ال�ق��رن
ال� � �ـ 20ودل� ��ت ال��رس��ائ��ل وال �ب��رق �ي��ات
ال �ت��ي ت �ب��ادل �ه��ا ال �ق �ن��اص �ل��ة ال ��روس
في بغداد واسطنبول على اهتمام
روسي باالحداث التي كانت تجري
في الكويت واملناطق املجاورة لها.

ولي العهد استقبل الغانم
والمحمد والحمود
استقبل س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب��اح
أم� ��س رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
الغانم.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ب �ق �ص ��ر ب �ي��ان
ص� �ب ��اح أم � ��س س �م ��و ال �ش �ي ��خ ن��اص��ر
املحمد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
بقصر بيان صباح أمس وزير االعالم
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود.
واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � � ��واف األح � �م � ��د ب �ق �ص ��ر ب � �ي� ��ان ظ �ه��ر

أم� ��س رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
الغانم وأع�ض��اء مكتب املجلس بدور
االن � �ع � �ق ��اد ال� � �ع � ��ادي ال � ��راب � ��ع ل�ل�ف�ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع ع�ش��ر وه �م��ا أم�ين
س��ر امل�ج�ل��س ال �ن��ائ��ب ع ��ادل ال�خ��راف��ي
وم� ��راق� ��ب امل �ج �ل��س ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
التميمي ورئيس اللجنة التشريعية
والقانونية النائب م�ب��ارك الحريص
ورئيس اللجنة املالية النائب فيصل
ال �ش ��اي ��ع ورئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
د.يوسف الزلزلة واالمني العام ملجلس
االم ��ة ع�ل�ام ال�ك�ن��دري وذل ��ك بمناسبة
تشكيل هيئة املكتب.

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

 ..واستقبل ولي العهد
ورئيس مجلس األمة
والمحمد والمبارك
استقبل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األح�م��د بقصر بيان صباح
أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف
األحمد.
ك � �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م � ��وه رئ �ي ��س
مجلس االمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب ��ل س �م ��و األم � �ي� ��ر س�م��و
الشيخ ناصر املحمد.
كما استقبل سموه سمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و أم � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح األح�م��د بقصر بيان
ظ �ه��ر أم � ��س رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م واع� � �ض � ��اء م�ك�ت��ب
امل �ج �ل��س ل� � ��دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ع ��ادي
ال ��راب ��ع ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر وه��م :ام�ين س��ر املجلس ع��ادل
ال�خ��راف��ي وم��راق��ب املجلس عبدالله
ال�ت�م�ي�م��ي ورئ �ي ��س ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� �ق ��ان ��ون �ي ��ة م �ب ��ارك
ال �ح��ري��ص ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية فيصل الشايع
ورئ �ي��س لجنة االول��وي��ات ال��دك�ت��ور
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وام�ي�ن ع��ام مجلس
االمة عالم الكندري وذلك بمناسبة
تشكيل هيئة املكتب.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ب �ع ��ث ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس
خ � � � � ��وان ك � � ��ارل � � ��وس ف � ��ري � ��ل رئ� �ي ��س
جمهورية بنما الصديقة عبر فيها
سموه عن خالص تهانيه بمناسبة

ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
م��وف��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� ��واف األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال��ى
الرئيس خوان كارلوس فريل رئيس
جمهورية بنما الصديقة ضمنها
س �م��وه خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
موفور الصحة والعافية.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى ب�ع��ث ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األحمد ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس
تشارلز سافارين رئيس الدومينيكا
ال �ص ��دي �ق ��ة ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال�ع�ي��د
ال��وط�ن��ي ل �ب�لاده متمنيا ل��ه م��وف��ور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وب�ع��ث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� ��واف األح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال��ى
ال��رئ�ي��س ت�ش��ارل��ز س��اف��اري��ن رئيس
ال��دوم �ي �ن �ي �ك��ا ال �ص ��دي �ق ��ة ض�م�ن�ه��ا
س �م��وه خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا له
موفور الصحة والعافية .كما بعث
س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
مماثلة.
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طالبوا الحكومة بتنفيذ نصائح األمير بشأن تعزيز الوحدة الوطنية وترشيد اإلنفاق وتنويع مصادر الدخل

المجلس شرع في مناقشة الخطاب األميري
وسط إشادة بالتوجيهات السامية
بحث قضايا أبناء
الكويتيات في
لجنة المرأة بحضور
وزيري الداخلية
واإلسكان

متابعة سامح محمد
وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
باشر مجلس األمة
بمناقشة الخطاب
األميري الذي افتتح به
دور االنعقاد العادي
الرابع وسط إشادات
نيابية واسعة بالمضامين
والتوجيهات السامية
لصاحب السمو األمير
وما تضمنه الخطاب من
الحث على تعزيز الوحدة
الوطنية وترشيد اإلنفاق
العام وإجراء إصالحات
اقتصادية واسعة في
ظل انخفاض سعر النفط.
وقد أمهل المجلس
الحكومة إلى نهاية
العام الحالي حتى ترد على
تقارير ديوان المحاسبة.
وفيما يلي التفاصيل:

دشتي :أرفض
التمديد للجنة
التحقيق
في تجاوزات
استثمارات لندن
ألنها لم تنجز شيئا
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال �ع��ادي��ة
أم ��س ال �ث�ل�اث��اء ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة
وال �ن �ص��ف ب�ع��د أن ك ��ان ق��د رفعها
مل� ��دة ن �ص��ف س��اع��ة ل �ع��دم اك �ت �م��ال
النصاب وت�لا األم�ين العام أسماء
األع �ض��اء الحاضرين واملعتذرين
والغائبني من دون اذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
يصادق املجلس على املضابط

ذوات األرق � � � ��ام 1335أ و ب و ج
و 1336أ و ب و ج و 1337و 1338
بتاريخ  23و  24و  25يونيو 2015
و  30يونيو  2015و  1يوليو و 27
اكتوبر .20015
 س�ع��دون ح�م��اد :املضبطة رقم 1838ف��ي صفحة  37ك��ان��ت هناك
ك�ل�م��ة ل��زم�ي�ل��ي ع �ب��دال �ل��ه التميمي
ق� ��ال ح ��ظ أوف � ��ر ل �ل �ن��ائ��ب س �ع��دون
العتيبي وأرجو شطبها وأول مرة
أرى نوابا يقسمون لكي يصوتوا

ونقول له مبروك ونحترم اختيار
زمالئي.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي :أت �م �ن��ىل��ك ال �خ �ي��ر أب ��و ح �م��اد وم ��ا دل�ي�ل��ك
بأنني أجعل النواب يقسمون على
التصويت لي.
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :زم�ل��ائ� ��يكلمتهم واح ��دا واح ��دا وق��ال��وا لي
اس � �م ��ح ل� �ن ��ا ن� �ح ��ن أق �س �م �ن ��ا ع�ل��ى
التصويت للتميمي.
 -م� ��رزوق ال �غ��ان��م :اذن ي�ص��ادق

الغانم بحث ووزير خارجية البوسنة العالقات الثنائية
استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق علي الغانم ام��س وزير
خ ��ارج �ي ��ة ال �ب��وس �ن��ة وال �ه��رس��ك
إيغور سرناداك وذلك بمناسبة
زي � ��ارت � ��ه ل� �ل� �ب�ل�اد وج � � ��رى خ�ل�ال
ال� �ل� �ق ��اء اس � �ت � �ع� ��راض ال� �ع�ل�اق ��ات
الثنائية بني البلدين الصديقني
وس� � �ب � ��ل ت � �ع� ��زي� ��زه� ��ا ف� � ��ي ش �ت��ى
امل �ج��االت ك�م��ا ت�ط��رق ال�ل�ق��اء إل��ى
آخ��ر ال�ت�ط��ورات على املستويني
اإلقليمي والدولي.
وح �ض ��ر ال �ل �ق��اء ك ��ل م ��ن أم�ي�ن
س ��ر امل �ج �ل��س ال �ن��ائ��ب امل �ه �ن��دس

ع � � � ��ادل ال � � �ج � ��ار ال � �ل � ��ه ال � �خ� ��راف� ��ي
ومراقب املجلس النائب عبدالله
التميمي ورئيس لجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع ورئ� �ي ��س لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية
النائب مبارك الحريص ورئيس
لجنة األولويات النائب الدكتور
ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة وس �ف �ي��ر دول ��ة
الكويت لدى البوسنة والهرسك
ناصر املطيري.
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل لقائه وزير خارجية البوسنة

املجلس على املضابط.
بند األوراق والرسائل الواردة
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
كشف األوراق وال��رس��ائ��ل ال ��واردة
وجاء نصها كالتالي:
 رس ��ال ��ة م ��ن ح� �ض ��رة ص��اح��بال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ي�ش�ك��ر فيها

حماد :الخالف بين
أقطاب الرياضة
في الكويت السبب
الرئيس لألزمة

التتمة ص04

 ..وهنأ نظراءه في بنما
ودومنيكا و ميكرونيزيا
ب�ع��ث رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغانم ببرقية تهنئة
ال��ى رئ�ي��س املجلس الوطني
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ب �ن �م��ا روب�ي�ن
دي ل � �ي� ��ون س ��ان �ش �ي ��ز وذل� ��ك
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ع� �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبلده.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة
ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى رئ �ي �س��ة امل�ج�ل��س
ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ف � � ��ي ك� ��وم � �ن� ��ول� ��ث
دوم � �ن � �ي � �ك� ��ا أل � �ي � �ك� ��س ب ��وي ��د
ن ��اي� �ت ��س ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال �ع �ي��د

الوطني لبلدها.
وب� � �ع � ��ث ال � �غ� ��ان� ��م ب �ب��رق �ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � � � ��والي � � � � � ��ات ف� � � � ��ي والي � � � � � ��ات
ميكرونيزيا املتحدة ويسلي
وس�ي�م�ي�ن��ا ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني لبالده.
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إمهال الحكومة حتى نهاية العام الجاري
للرد على تقارير المحاسبة
الزلزلة :أتمنى من
اللجنة التعليمية
أن تقدم للمعلمة
الكويتية ما
تستحقه

تتمة المنشور ص03
رئيس وأعضاء مجلس األمة على
ت�ه�ن�ئ�ت�ه��م ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي��د ال�ف�ط��ر
السعيد ورس��ال��ة سموه بالتهنئة
بعيد األضحى املبارك.
 رس ��ال ��ة م ��ن ح� �ض ��رة ص��اح��بال �س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ي �ش�ك��ر فيها
امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى إه � � ��دائ � � ��ه ال� � � ��درع
ال�ت��ذك��اري��ة بمناسبة اف�ت�ت��اح دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر.
 رسالة من رئيس لجنة شؤونامل��رأة واألس��رة يطلب فيها دراس��ة
القضايا املتعلقة بأوالد الكويتية
م � ��ن ت� �ج� �ن� �ي ��س وإق� � ��ام� � ��ة وص � ��رف
ج��وازات وإسكان بحضور كل من
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
اإلسكان.
(موافقة عامة)
 رس��ال��ة م��ن وزي� ��ر امل��واص�ل�اتوزير الدولة لشؤون البلدية يحيط
ب�ه��ا امل�ج�ل��س علمًا ب��أن��ه ق��د أج��اب
ع��ن ج�م�ي��ع األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي وج�ه��ت
إل� �ي ��ه وال � �ت� ��ي ب �ل��غ ع ��دده� ��ا ()121
س��ؤاال ترسيخًا ملبدأ التعاون بني
السلطتني.
 رسالة من رئيس لجنة شؤونالتعليم والثقافة واإلرش��اد يطلب
فيها إحالة االق�ت��راح برغبة املقدم
م��ن ال �س �ي��د ع �ب��دال��ه ال�ت�م�ي�م��ي ال��ى
ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ط �ب �ق��ا ل�ن��ص
املادة ( )58من الالئحة الداخلية.

التميمي :نستغرب
تفريغ اللجان
األصلية من دورها
الرئيس وتشكيل
لجان أخرى
د .يوسف الزلزلة

(موافقة عامة)
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س دي � � ��وانامل � �ح ��اب ��ة ب� ��اإلن� ��اب� ��ة 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  2010/1/1وح� �ت ��ى ت��اري �خ��ه
(م ��رف ��ق ن�س�خ��ة م ��ن ت �ق��ري��ر دي ��وان
املحاسبة املشار إليه).

صالح عاشور

 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف� � ��ي أوض � � � � ��اع م �ك �ت��ب
االس� � �ت � �ث� � �م � ��ار ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب� �ل� �ن ��دن
واملكاتب الخارجية األخ��رى حول
ال �ع��ال��م ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ت �م��دي��د عمل
اللجنة مل��دة  6أشهر حتى تتمكن
م ��ن ات� �م ��ام م�ه�م�ت�ه��ا وال �ط �ل��ب م��ن
ال �ح �ك��وم��ة س��رع��ة م ��واف ��اة ال�ل�ج�ن��ة
باملستندات التي طلبتها.
 رس ��ال ��ة م ��ن ال �ع �ض��و ال��دك �ت��ورع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه م � �ح � �م� ��د ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا م� ��واف � �ق� ��ة امل �ج �ل��س

ع �ل ��ى م �ج �م��وع��ة م� ��ن ال �ت��وص �ي��ات
ح �س �م��ا ل �ل �م��واق��ف غ �ي��ر امل �س��ؤول��ة
م ��ن ب �ع��ض األن� ��دي� ��ة واالت � �ح� ��ادات
ال��ري��اض�ي��ة ف��ي االس�ت�ج��اب��ة لدعوة
مقاطعة املباريات ووق��ف النشاط
الرياضي.
استثمارات لندن
 د .عبدالحميد دشتي :الرسالةال��راب�ع��ة ال ��واردة م��ن رئيس دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة م�س�ت�ح�ق��ة ح �ت��ى ي�ب��رز
ع��دم ت�ع��اون الحكومة لكن لنترك

الرسالة للنائب عدنان عبدالصمد
ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
ليعقب عليها.
أم� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل��رس��ال��ة ال �ن��ائ��ب
ال �ج �ب��ري ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ت�م��دي��د
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ف � � ��ي م �ك �ت��ب
االس �ت �ث �م��ار ف ��ي ل �ن��دن أرج� ��و ع��دم
التمديد ،ألنها لم تنجز شيئا فأنا
م��ن اق �ت��رح��ت ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة وأع �ل��م

التتمة ص05

التخفيضات لم تمس الرواتب ولم تخل بمستوى الخدمات العامة

عبدالصمد :جهات حكومية تبرر تخبطها بسبب قلة الميزانية

عدنان عبدالصمد

ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان س�ي��د
عبدالصمد إن التصريح االخير لوزير
التربية والتعليم العالي الدكتور بدر
العيسى ح��ول ت�ع��زي��ز م�ي��زان�ي��ة وزارة
التربية لتتناسب م��ع حجم املشاريع
ال � �ت ��ي ت �ط �م��ح ال� � ��ى ت �ن �ف �ي��ذه��ا ي�ف�ت�ق��ر
ال ��ى ال ��دق ��ة امل��وض��وع �ي��ة وذل� ��ك ب�ه��دف
التغطية على قضية الخرير وتجمع
م � �ي ��اه االم� � �ط � ��ار ف� ��ي س� ��اح� ��ات ب�ع��ض
امل ��دارس اث��ر امل��وج��ة ال��رع��دي��ة األخ�ي��رة
التي عمت البالد قبل أيام.
وب�ي��ن ع �ب��دال �ص �م��د ان ال �ل �ج �ن��ة ف��ي
دراس� �ت� �ه ��ا االخ � �ي� ��رة مل �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة

للسنة املالية  2016/2015والتي اقرت
ف��ي ش�ه��ر ي��ول�ي��و امل��اض��ي ب�ع��د دراس��ة
م�س�ت�ف�ي�ض��ة ص ��رح ��ت م� � ��رارا وت� �ك ��رارا
ان ال �ت �خ �ف �ي �ض��ات ال� �ت ��ي ط � � ��رأت ع�ل��ى
جميع امليزانيات الحكومية ل��م تمس
الرواتب او اث��رت على خطة التوظيف
ول��م تخل بمقدار ومستوى الخدمات
ال �ع��ام��ة وخ��اص��ة ال �خ��دم��ات الصحية
والتعليمية وم�ش��اري��ع خطة التنمية
ولم تطل الدعومات املقدمة للمواطنني
م� �ب ��اش ��رة ول� �ك ��ن ال ت� � ��زال ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال �ج �ه��ات ت �ب��رر اخ �ط��اء ه��ا وت�خ�ب�ط�ه��ا
وقلة انجازها بسبب قلة امليزانية!!
وأوضح عبدالصمد انه بخصوص

م�ي��زان�ي��ة وزارة ال�ت��رب�ي��ة ف�ق��د ت��م اق��رار
االع� � �ت� � �م � ��ادات ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��امل� �ش ��اري ��ع
االن �ش��ائ �ي��ة وال �ص �ي��ان��ة وال �ب��ال �غ��ة 35
مليون دي�ن��ار بما ي�ت��واف��ق م��ع ال�ق��درة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل � �ل � ��وزارة .ع �ل �م��ا ب� ��ان آخ��ر
حساب ختامي لوزارة التربية يكشف
عن ضعف ال�ق��درات التنفيذية لها في
تنفيذ مشاريعها االنشائية والصيانة
ح �ي��ث ت ��م رص� ��د  82.200.000م�ل�ي��ون
دي �ن��ار اث �ن��ان وث �م��ان��ون م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ولم يصرف منه اال  24.774.478دينار
اربعة وعشرون مليون دينار فقط ،اي
ان نسبة االنجاز كانت  ٪ 31فقط.
ك�م��ا ص��رح��ت ال�ل�ج�ن��ة س��اب�ق��ا اث�ن��اء

دراستها مليزانية الدولة عن مالحظتها
أن عملية اع��ادة تأهيل وبناء امل��دارس
في وزارة التربية ما زالت دون سياسة
واض� �ح ��ة ب��االض��اف��ة ال ��ى ان م�س�ت��وى
االن �ج ��از ف�ي�ه��ا دون ال �ط �م��وح امل��رج��و،
ح �ي��ث ق� � ��درت ق �ب��ل  7س� �ن ��وات اي ف��ي
ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة  2009/2008ب�ن�ح��و 35
مليون دي�ن��ار وم��ا ت��زال نسب االنجاز
فيها لم تصل الى  ٪ 50بعد ،وشددت
على وضع استراتيجية واضحة بهذا
الشأن حيث ان هناك م��دارس لو تمت
اع ��ادة ب�ن��ائ�ه��ا ل�ك��ان أف�ض��ل وأوف ��ر من
تأهيلها.

عاشور :دور سمو
األمير في استقرار
المنطقة يشار
إليه على جميع
المستويات
الدويسان :يجب
أن ترد الحكومة
على تقارير ديوان
المحاسبة قبل
نهاية العام
الجاري
العمر :نرفض
التمديد للجنة
التحقيق في
استثمارات لندن
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تخصيص ساعتين من جلسة اليوم
لمناقشة الوضع الرياضي

ضغوط على المحاسبة
 سعدون حماد :الرسالة الرابعةم��ن دي ��وان املحاسبة ب�ع��دم انجاز
الديوان تكليف مجلس األمة لعدم
تقديم الحكومة تقريرها للديوان،
ف�ل�ن�س��أل وزي ��ر امل��ال�ي��ة ع��ن أس�ب��اب
عدم الرد على الديوان.
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ي �ن �ب �غ��ي أن
ن �ل �ب��ي ون � ��زود ط �ل �ب��ات��ه أوال ب ��أول
ورغ � ��م ال �ض �غ ��وط إال أن ال ��دي ��وان
أصدر بعض املالحظات في مطار
ال�ك��وي��ت وأوق ��ف ال��دي��وان امل�ش��روع
رغ � � ��م ال � �ض � �غ� ��وط ع � �ل� ��ى ال � ��دي � ��وان
وه ��و اآلن ي��راج��ع م �ش��روع امل�ط��ار
واملخالفات.
ال�ق�ي�م��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة ي��رف�ع�ه��ا من
 998مليون الى مليار و  300مليون
م��ن دون أي مستندات أو مبررات
ألن القيمة الفعلية ال تتجاوز 800
مليون دينار.
ب��ال �ن �س �ب��ة مل� ��وض� ��وع ال ��ري ��اض��ة
ف ��ي ال ��رس ��ال ��ة رق� ��م ( )6ف��ال �خ�لاف
ب�ين االق�ط��اب الرياضية ه��و سبب
االزم � ��ة .وزي ��ر ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ذه��ب ال��ى ل ��وزان وأع �ط��وه  9نقاط
ون ��ري ��د ش��رح��ا واف� �ي ��ا م ��ن ال��وزي��ر
ح��ول م��ا ت��وص��ل ال�ي��ه وي�ج��ب على
م �ج �ل��س األم� � ��ة أن ي� �ك ��ون ل� ��ه دور
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وزير المالية :نؤكد
التزام الحكومة
بما ورد في تقارير
ديوان المحاسبة

تتمة المنشور ص04
بخبايا األمور ،وكنت أتمنى إعادة
ال �ع �ش��رة م� � ��دراء ال ��رائ �ع�ي�ن ع�ن��دم��ا
اس� �ت� �ب� �ع ��دوا ع �ن��دم��ا ُدع� � ��م امل �ك �ت��ب
باملليارات.
وم��ن ك��ان في الجلسة ضد هذه
ال�ل�ج�ن��ة أص �ب��ح ع �ض��وا ف�ي�ه��ا وم��ن
ك ��ان ي �س �ع��ى ل �ل��وص��ول ل�ل�ح�ق�ي�ق��ة،
ل �ك��ن ض�ي�ع��وك��م ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
وي��رس �ل��وا ل �ك��م م �س�ت�ن��دات باللغة
االن� �ك� �ل� �ي ��زي ��ة وه � �ن � ��اك ت� �ق ��ري ��ر ف��ي
ج� �س ��ر ج� ��اب� ��ر وم� �س� �ت� �ن ��دات ف�ن�ي��ة
ب��االن �ك �ل �ي��زي وان �ج��زت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
ف��ي امل�ي�ع��اد ،وه�ن��اك تقرير كارثي
ف��ي ع �ق��د م�ح�ط��ة ال � ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة
ك�ل��ه ب��االن�ك�ل�ي��زي وت ��م ان �ج��ازه في
امليعاد.
فلماذا اآلن تطلب التمديد ألن
التقرير باللغة االنكليزية .كانت
ه�ن��اك عطلة برملانية ومتسع من
الوقت ملاذا لم تنجزوا التقرير؟
من املفترض اآلن تشكيل لجنة
م � ��ن  5أع� � �ض � ��اء ون � �ع � �ط ��ي ل � �ه ��م 3
أشهر ونعقد جلسة سرية ونأتي
ب ��ال� �ع� �ش ��رة امل� � � � ��دراء امل �س �ت �ب �ع��دي��ن
ونناقش اسباب ازاحتهم ومن ثم
يقدم ه��ذا التقرير .ولكن بالنسبة
للجنة ال�ح��ال�ي��ة ف�لا ت�م��دي��د وكثر
الله خيركم وما قصرتم.

مضبطة

الروضان :إذا لم
يلتزم وزير المالية
بتعهده فسوف
يساءل

مبارك الخرينج مترئسا جانبا من الجلسة

فعال ونعيد الرياضة الى وضعها
ّ
الطبيعي.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ع ��ودن ��اص��اح��ب ال �س �م��و ف ��ي ك ��ل م�ن��اس�ب��ة
ان يهنئنا والشعب الكويتي على
امل� �ن ��اس� �ب ��ات اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال ��رائ �ع ��ة
وك��ذل��ك ع��ودن��ا ف��ي ك��ل اف �ت �ت��اح ان
يأتينا بخريطة عمل للسلطتني.
وأق��ول :ياصاحب السمو مهما
ن �ه��دي��ك ف �ه��و اق� ��ل م ��ن ق � ��درك ألن��ك
رب� � ��ان ال �س �ف �ي �ن��ة ال� � ��ذي اس �ت �ط �ع��ت
ان ت��وص�ل�ن��ا ال ��ى ب��ر األم� ��ان وس��ط
تحديات خطيرة.

عادل الخرافي

وأتمنى م��ن ال�ن��واب ان يعوا ما
ه ��و م ��وج ��ود ف ��ي اق � �ت ��راح ال �ن��ائ��ب
ع�ب��دال�ل��ه التميمي وه��و م�ن��ح 150
دي� � �ن � ��ارا ب � ��دل اي � �ج� ��ار ل �ل �م �ع �ل �م��ات
ال �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات م ��ن غير
ك��وي�ت��ي وامل �ط �ل �ق��ات واألرام� � ��ل ،ألن
املعلمة تقدم أثمن اوقاتها لتعليم
اب �ن��ائ �ن��ا وب �ن��ات �ن��ا ل �ي �ك��ون��وا جيل
امل �س �ت �ق �ب��ل .وع �ن��دم��ا ي �ق��رن امل�ع�ل��م
ب��ال �ن �ب��ي ص �ل��ى ال� �ل ��ه ع �ل �ي��ه وس �ل��م
دل� �ي ��ل ع �ل��ى م �ك��ان �ت��ه ال �ع��ال �ي��ة ف��ي
املجتمعات االنسانية ،وأتمنى من
اللجنة التعليمية ان يقدموا هم ما

المعيوف يثني
على قرار فسخ العقد
مع المجلس األولمبي
أثنى النائب عبدالله املعيوف
ع � �ل � ��ى ال� � �ت� � �ح � ��رك � ��ات ال � � �ج� � ��ادة
ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �ت �ح��وي �ل �ه��ا ملف
بطولة خليجي  16التي اقيمت
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت س �ن ��ة  2003إل ��ى
النيابة العامة للتحقيق وخص
بالشكر جهود الهيئة العامة
للشباب وال��ري��اض��ة وم��ا قامت
ب ��ه لتحويل رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
امل �ن �ظ �م��ة آن � � ��ذاك ون ��ائ� �ب ��ه ع�ل��ى
خلفية وجود تجاوزات مالية.
ك �م��ا اش� ��اد ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
امل �ع �ي��وف ب �م��ا ق� ��ام ب ��ه م�ج�ل��س
ال ��وزراء لتشكيله لجنة لفسخ

ع� �ق ��د ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة م��ع
امل� �ج� �ل ��س األومل� � �ب � ��ي اآلس � �ي� ��وي
ب �ش��أن أرض امل�ج�ل��س األومل �ب��ي
(مجمع أوملبيا).
وأك � � � � � ��د امل � � �ع � � �ي� � ��وف ص � � ��واب
ال � � �خ � � �ط� � ��وة ال � � �ت� � ��ي ات � �خ� ��ذت � �ه� ��ا
ال � � � �ح � � � �ك � � ��وم � � ��ة ف � � � � ��ي ت� � �خ � ��وي � ��ل
وزارة ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة إلت � �م � ��ام
اإلج� � � � � ��راءات ف� ��ي ف �س ��خ ال �ع �ق��د
املبرم بني الحكومة الكويتية
واملجلس األوملبي اآلسيوي.

تستحق امل ��رأة املعلمة الكويتية،
وه��م يستحقون ال�ث�ن��اء والتقدير
ويستحقون املكافأة على رسالتهم
اإلنسانية والتعليمية.
ال � ��رس � ��ال � ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب � ��دي � ��وان
املحاسبة فميزة ال��دي��وان ان��ه اداة
املجلس في محاسبة كل املسؤولني
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ت�ص��ر ال�ح�ك��وم��ة على
ع��دم االل �ت��زام ب�م�لاح�ظ��ات وك��ل ما
قدمته ال�ح�ك��وم��ة .وه��ذا اول شيء
ينبغي ان نلتزم به نحن والحكومة
وعلى جميع ال ��وزراء االل�ت��زام بما
يقره الديوان من برامج محاسبية

ص�ح�ي��ة ح�ت��ى ن �خ��رج ب �ش��يء جيد
إلبعاد الفساد عن البالد.
بدل إيجار للمرأة
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي :رس ��ال ��ةص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و :ال� �ش� �ك ��ر ل� ��ك ي��ا
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ع � �ل� ��ى ال �ك �ل �م��ة
الرائعة وهي النطق السامي فهو
الخريطة التي على ضوئها نسير
عليها فسموه ركز على االقتصاد

التتمة ص06

الجيران  :إيقاف معلمة
أساءت لمقام النبوة
ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��د
ال ��رح� �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران وزي� ��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
ال� �ع ��ال ��ي د.ب� � � ��در ال �ع �ي �س��ى
ب� � ��إج� � ��راء ت �ح �ق �ي��ق ع��اج��ل
وإي � � �ق� � ��اف امل� �ع� �ل� �م ��ة ال� �ت ��ي
أس� ��اءت إل ��ى م �ق��ام ال�ن�ب��وة
وشبهتها بداعش.
وأض � � � ��اف ال � �ج � �ي� ��ران أن
امل� �ع� �ل� �م ��ة ل � �ه� ��ا ت � �غ� ��ري� ��دات
ت �ش �ك��ك ب ��ال� �ق ��رآن وت �ط �ع��ن
باإلسالم.
د.عبد الرحمن الجيران

الجبري :توجه
إلحالة تجاوزات
استثمارات لندن
إلى النيابة دون
انتهاء التقرير
الشايع :معالجة
نقص تشريعات
اإليداعات
المليونية أو
استخدام أدواتنا
الدستورية
الخرافي :مخالفات
جسيمة في جسر
الغزالي
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التمديد للجنة األولويات الستكمال
عملها في متابعة برنامج عمل الحكومة
تتمة المنشور ص05
والوحدة الوطنية فهي اشارات من
صاحب السمو ينبغي استيعابها.
بالنسبة للمعلمات فتمت احالة
ه ��ذا االق� �ت ��راح م��ن التعليمية ال��ى
ال �ل �ج �ن��ة االس �ك ��ان �ي ��ة ،ف �ه��ي منحة
ل�ل�م�ع�ل�م��ات واألرام� � � ��ل وامل �ط �ل �ق��ات
ألن االي � �ج� ��ارات أص �ب �ح��ت ب��اه�ظ��ة
ال ي�ت�ح�م�ل�ه��ا أي أح� ��د ف �م��ا ب��ال�ك��م
الكويتية املطلقة واألرملة ومن لم
يحالفهن الحظ ويسكنن في شقق
ويدفعن اي�ج��ارات باهظة ونشكر
اللجنة التعليمية إلحالة االقتراح
ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ون�ط��ال��ب
الوزير ياسر أبل ان يتعاون معنا
ف� ��ي ه� � ��ذا االق � � �ت� � ��راح وي � �ج ��ب ع�ل��ى
االخ��وان في اللجنة اإلسكانية ان
يتعاونوا معنا في هذا الشأن.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��رس��ال��ة ال �خ��ام �س��ة
ف ��أس� �ت� �غ ��رب ت� �ف ��ري ��غ ال � �ل � �ج ��ان م��ن
دورها الرئيسي مثل لجنة حماية
املال العام فهل من املعقول تشكيل
لجنة اخرى للتحقيق.
فلنحضر ل�ج��ان�ن��ا ال��دائ �م��ة أول
ش � � ��يء وب � �ع� ��دي� ��ن ن� �ح� �ض ��ر ل� �ج ��ان
التحقيق ،لكن ه�ن��اك لجنة دائمة
للمال العام فهل نأتي اآلن لتشكيل
لجنة أخرى؟ فأرجو كل ما يخص
امل � ��ال ال� �ع ��ام أن ي� �ح ��ال ال� ��ى ل�ج�ن��ة
حماية األموال العامة.
 ف �ي �ص��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :رس ��ال ��ةصاحب السمو األمير:
أق��ول إن سمو األم�ي��ر بما لديه
م � ��ن خ � �ب� ��رة داخ � �ل � �ي� ��ة وخ ��ارج� �ي ��ة
س �ي��اس �ي��ا ت�ج�ع�ل�ن��ا ن �ق ��در ون�ث�م��ن
دوره ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ح �م��اي��ة ال �ب�ل�اد،
ف �ك��م م ��ن م�ش�ك�ل��ة داخ �ل �ي��ة ت�ص��دى
ل �ه��ا ب �ح �ك �م �ت��ه امل� �ع� �ه ��ودة وض �م��ن
للكويت االستمرار .ونتذكر دوره
الخارجي في حماية الكويت وعدم
القاء ثقل الكويت مع تحالف ضد
ت �ح��ال��ف آخ ��ر م ��ا ض �م��ن سمعتها
واستقالليتها .ولوال ذلك لضاعت
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي زم � � ��ن ي � �ق� ��ول وزي � ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة «ال� �ش ��رق
األوسط الذي نعرفه انتهى».
بالنسبة لرسالة لجنة التحقيق
في مكتب استثمار لندن ،فعليها
ان تستعني بمستشارين ولغويني
تستخرج الزبدة من هذه الوثائق
ال� �ت ��ي ت ��أت ��ي ب��ال �ل �غ��ة االن� �ك� �ي ��زي ��ة.
وه ��ذا ال�ط�ل��ب ال�ت�م��دي��د س�ب��ب ع��دم
استعانتهم بمستشارين.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل ��رس ��ال ��ة ال� ��دي� ��وان
ف ��أع � �ض� ��اء ال� �ح� �ك ��وم ��ة ي �ع �ت �م��دون
على ال��دي��وان ف��ي كثير م��ن االم��ور
وال � � ��دي � � ��وان ي � �ق� ��ول إن ال �ح �ك��وم��ة
ت �ت �ج��اه��ل م�ل�اح �ظ��ات��ه ف ��إم ��ا أن �ه��م

جمال العمر

مشغولون بخطة التنمية أو هناك
م �ش��اك��ل ك �ث �ي��رة ي�خ�ش��ون�ه��ا .ال بد
م��ن دور ملجلس األم��ة وأت�م�ن��ى أن
يوصي املجلس بأن ترد الحكومة
على هذا التقرير قبل نهاية .2015
استقرار المنطقة
 صالح عاشور :تحية وتهنئةخ��اص��ة ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
ع�ل��ى رس��ال�ت��ه امل��وق��رة ال��ى مجلس
األم � ��ة ف � ��دور س �م��وه ف ��ي اس �ت �ق��رار
البلد واملنطقة يشار به في جميع
املستويات وحماية دول��ة الكويت
ونود ان نعرف األسباب الحقيقية

العوضي والنصف في حوار مع العمير على هامش الجلسة

لتجاهل وسائل دي��وان املحاسبة
ب ��ال ��رغ ��م م� ��ن دوره ال� �ح� �ي ��وي ف��ي
ال��رق��اب��ة على الحكومة فهي محل
اع � �ت � �م� ��اد ،ورس � ��ال � ��ة ال� � ��دي� � ��وان ف��ي
 2015/2/17وال ��ى اآلن الحكومة
ل��م ت �ق��م ب��ال��رد ع �ل��ى م�ج�ل��س األم��ة
أو حتى الديوان في تقارير كثيرة
م �ث��ل ال �ف �ح��م امل �ك �ل �س��ن أو امل��دي �ن��ة
اإلع�ل�ام� �ي ��ة وس � �ت� ��اد ج ��اب ��ر وع �ق��د
ط ��ائ ��رات ال ��دف ��اع وت��أه �ي��ل ال�ب�ي�ئ��ة
وم ��رك ��ز ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات،
باإلضافة ال��ى تقارير ص��ادرة من
ال��دي��وان وصلت ال��ى  15دراس��ة لم
تقم ب��ال��رد الحكومة ب��ال��رد عليها

فما األسباب؟
ول��م نجد تفاعال أو ت�ع��اون��ا أو
ردودا حقيقية من الحكومة سواء
ع �ل��ى ال �ج �ل �س��ة او ت �ق��اري��ر دي� ��وان
امل �ح��اس�ب��ة ،ن�ق�ب��ل ت�ج��اه��ل مجلس
األم � ��ة أو ت �ج��اه��ل ت �ق��اري��ر دي� ��وان
املحاسبة وطلباته منذ عام 2010
ونريد سماع وجهة نظر الحكومة
ألننا سوف نصوت.
 جمال العمر :أرف��ض التمديدل� � �ع� � �م � ��ل ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ف ��ي
اس �ت �ث �م��ارات ل �ن��دن وي �ج��ب اح��ال��ة
امل��وض��وع ال ��ى ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل��ال
العام .وبالنسبة لرسالة الديوان،

الديوان يقول :الحكومة ال تكترث
ب� ��أي ت �ق ��اري ��ر ل� �ل ��دي ��وان ال� �ت ��ي ه��ي
أص �ل��ا م�ل�اح �ظ��ات �ه��ا وم �خ��ال �ف �ت �ه��ا
م �خ �ي �ف��ة وك ��ارث� �ي ��ة ،ف� �م ��اذا ي�ت��وق��ع
ال �ن��واب أن ت�ك��ون ردود الحكومة،
ه � �ن� ��اك  45ت� �ق ��ري ��را م� ��ن ال� ��دي� ��وان
هدفها تقويم العمل الحكومي لكن
ال �ح �ك��وم��ة ل��م ت ��رد ع �ل��ى أي م�ن�ه��ا،
وم �ج �ل ��س األم� � ��ة اذا ك � ��ان ع ��اج ��زا
ويصدر توصيات فيجب ان يتخذ
اجراء حازما .واذا كانت الحكومة
ع��اج��زة ع��ن محاسبة املتقاعسني
من وزاراتها فما دور مجلس األمة
إذن؟ والذهاب الى ديوان املحاسبة
م��رة اخ ��رى اي�ض��ا ل��ن ت�ك�ت��رث ه��ذه
الحكمة م��رة اخ ��رى .املطلوب دور
ح �ق �ي �ق��ي مل �ج �ل��س األم � � ��ة ب � ��دال م��ن
م�ع��ال�ج��ة ال �ت��وص �ي��ات ب�ت��وص�ي��ات
اخرى.
 ع��دن��ان عبدالصمد :بالنسبةل��رس��ال��ة ال ��دي ��وان ع��ن ال�ح�س��اب��ات
الختامية وكل املالحظات طرحها
ال� � �ن � ��واب ول� � ��م ن �س �م��ع ردودا م��ن
الحكومة.
 ص� ��ال� ��ح ع� � ��اش� � ��ور :س� �ب ��ق ف��يامل�ج�ل��س ال �س��اب��ق ات �خ��اذ ق ��رار من
امل �ج �ل��س ب� ��أن أي ات �ف��اق �ي��ة أو أي
م ��راس �ل ��ة ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وج �ه��ات
خارجية يجب ان تكون بالنسخة
العربية باالضافة الى االنجليزية
ول �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة ل��م ت �ك �ت��رث ب��ذل��ك
ايضا.
طلب حكومي
 -وزي ��ر امل��ال �ي��ة :ال�ح�ك��وم��ة تقدر

لقطة من الجلسة

التتمة ص07

الصانع :مشروع
قانون جديد
لمكافحة الفساد
سيقدم خالل 3
أشهر
عبدالصمد :معظم
إجابات الوزراء غير
واضحة ونتمنى
االستعجال في الرد
على األسئلة
العمر :نطالب
القائمين على
صندوق التنمية
بإيجاد آلية إليداع
األموال في البنوك
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تشكيل لجنة مؤقتة للمرأة واألسرة
وتزكية  5نواب لعضويتها
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تتمة المنشور ص06
ك��ام�ل�ا دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،وه �ن��اك
ج� �ه ��ات ردت ،ول� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة أن
التقارير منذ  2010وعددها مهول
جدا ،لذلك نؤكد التزامنا بما ورد
م��ن تكاليف وإن�م��ا الحجم املهول
ي�ج�ع�ل�ن��ا ن�ط�ل��ب م�ه�ل��ة ال ��ى ن�ه��اي��ة
ال �ع��ام ال �ح��ال��ي وس� ��وف ت �ك��ون كل
الردود جاهزة .جهات من الحكومة
ردت وجهات لم ترد ولن نتجاهل
أب��دا مالحظات ال��دي��وان .والبعض
يعتقد ان ه��ذا له عالقة بامليزانية
وه� � ��ذا غ �ي��ر ص �ح �ي��ح وان � �م� ��ا ه��ذه
دراس� ��ات ت�خ��دم املصلحة ال�ع��ام��ة.
ون�ت�ع��اون م��ع ال��دي��وان بكل تأكيد
وف��ي نهاية ال�ع��ام س��وف نكون قد
ارس �ل �ن��ا ك ��ل ال� � ��ردود ال ��ى امل�ج�ل��س
وال� ��دي� ��وان وط�ل �ب �ن��ا م�ه�ل��ة ال ��ى 31
ديسمبر .2015
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ن �ع��م ه �ن��اكجهات كثيرة ردت لكن انت تطلب
مهلة الى نهاية العام الحالي؟
 أنس الصالح :نعم. عدنان عبدالصمد :إذا يتفضلاملجلس بإحالة الرسالة الى لجنة
امليزانيات لنستكمل الدراسة.
 ج � �م� ��ال ال � �ع� �م ��ر :األخ رئ �ي��سديوان املحاسبة اعطاهم  10أشهر
ول� ��و ك��ان��ت ه �ن��اك ب � ��ادرة وج��ده��ا
ال��دي��وان م��ن الحكومة مل��ا ق��ال هذا
الكالم ،ولذلك الحكومة تلعب على
الوقت وانتهاء وقت املجلس وأنا
متأكد ان الحكومة لن تقدم شيئا
في نهاية العام.
 د .محمد الحويلة :أرج��و عقداج �ت �م��اع ب�ي�ن امل �ي��زان �ي��ات ووزارة
املالية والديوان قبل نهاية السنة.
 محمد طنا :م��ن ب��اب التعاونسنمهل ال�ح�ك��وم��ة ل�ك��ن أت�م�ن��ى أال
يلعبوا على عامل الوقت.
 روض� � � ��ان ال� � ��روض� � ��ان :أع �ت �ق��دك �ل��ام وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة واض� � ��ح وه��و
التزام والكالم مسجل واذا لم يتم
فاملجلس م��وج��ود وال��وزي��ر سوف
يساءل عليه.
 م��رزوق الغانم :الله يعينك ياوزير املالية.
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى اح� ��ال� ��ة
ال ��رس ��ال ��ة ال � ��ى ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وإم �ه��ال الحكومة ال��ى  12/31من
العام الجاري.
 م� � � � � � � ��رزوق ال� � � �غ � � ��ان � � ��م :ارج� � � ��وم � ��ن ال� �ص� �ح ��اف ��ة ال � � �ت� � ��زام امل �ه �ن �ي��ة
وامل� � ��وض� � ��وع � � �ي� � ��ة ف � �ه � �ن � ��اك ب �ع��ض
ال �ص �ح��ف ن �ق �ل��ت رس ��ال ��ة ال ��دي ��وان
ب �ش �ك��ل م �ش ��وه م ��ا ي� ��دل ع �ل��ى ع��دم
وج ��ود ام��ان��ة ،وف ��ي امل ��رة ال�ق��ادم��ة
س � � ��وف ت� �خ ��اط ��ب ه � � ��ذه ال �ص �ح��ف

عبدالله املعيوف مترئسا جانبا من الجلسة

بشكل رسمي.
رفض التحديد
 محمد ال�ج�ب��ري :استغرب منبعض ال��زم�لاء والتناقض برفض
التمديد وفي نفس الوقت يريدون
ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق اخ� � ��رى،
واالج ��اب ��ات وص �ل��ت ك�ل�ه��ا باللغة
االنجليزية قبل شهرين ،ويجب ان
تأتي اللغة العربية حتى نصل الى
ال�ح�ق�ي�ق��ة ،الب��د ان ي �خ��رج التقرير
بشكل صحيح.
وه � �ن� ��اك ت ��وج ��ه ب ��االح ��ال ��ة ال ��ى
ال �ن �ي��اب��ة ل �ك��ن ن �ح��ن ن��رف��ض ات �ه��ام

املجلس يصوت على التمديد  3أشهر

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد متحدثا

اح� ��د او اح ��ال ��ة اح� ��د ال� ��ى ال�ن�ي��اب��ة
م ��ن دون دل� �ي ��ل ،واذا ك � ��ان ه �ن��اك
ات� �ه ��ام س �ي��وج��ه ف�ل�اب ��د ان ي �خ��رج
التقرير بعيدا عن االه ��واء ،فنحن
مسؤولون امام الله وامام املجلس،
ه��ذا ق��رار املجلس بناء على امل��ادة
 114ويجب احترامه.
 ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش � � �ت � � ��ي :ل��وأع�ط �ي �ن��اك��م  60ش �ه��را أو  6أش�ه��ر
م��ا راح ت�ن�ج��زون ش�ي�ئ��ا ،امل�س��اء ل��ة
السياسية ل�ل��وزي��ر ه��ي اول ش��يء
ه � �ن� ��اك ط� �ل ��ب م � �ق� ��دم م� ��وق� ��ع م� ��ن 5
اع � �ض� ��اء م� ��ا ن� �ب ��ي ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ل�ك��ن سلما اوراق �ن��ا الح��ال�ت�ه��ا ال��ى

لجنة حماية امل��ال العام ونتمسك
بالطلب ال�ث��ان��ي وه��و ع�ق��د جلسة
س��ري��ة مل �ن��اق �ش��ة م ��ا ان�ت�ه�ي�ت��م ال�ي��ه
ونقرر ما اذا ك��ان الوزير يستحق
املساءلة ام ال.
ال� �ط ��ائ ��رات ك �ل �ه��ا ب��االن �ج �ل �ي��زي
وج�س��ر ج��اب��ر وم�ح�ط��ة ال ��زور وت��م
االنتهاء من التقارير.
 م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :االن ان ��تتنازلت عن الطلب االول بتشكيل
لجنة تحقيق.
 عبدالحميد دش�ت��ي :نعم االخالرئيس.
 -د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نشكر

االخوان في اللجنة ،لكن منذ بداية
دور االنعقاد السابق نحقق في هذا
املوضوع (استثمارات لندن) وهذا
غير منطقي وهذا اختصاص احيل
ل�ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع ��ام ون�ح��ن
ي �ج��ب ان ن �ت��أن��ى ف��ي امل��واف �ق��ة على
ال�ل�ج��ان امل��ؤق�ت��ة ف��ي التحقيق ،واذا
ك��ان هناك طلب فليحال ال��ى مكتب
املجلس البداء الرأي.
واق � � �ت� � ��رح ان ن � �ت � �ع� ��اون وي� �ح ��ال
ال�ت�ق��ري��ر ال��ى لجنة ح�م��اي��ة االم ��وال
العامة ونعدكم بتقديم التقرير كما
حدث مع الداو وادفانتج.
 ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :ال�ت��رج�م��ةق��د ال تكون دقيقة فلدينا ك�ف��اءات،
ول� �ك ��ن ال �ت��رج �م��ة ت� �ك ��ون م ��ن خ�ل�ال
اللجنة االصلية حماية امل��ال العام
ونرفض ترجمة املستندات من قبل
الحكومة النها قد ال تكون دقيقة.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :مكتب استثمارل �ن��دن ي�ل�ع�ب��ون ع�ل��ى ع��ام��ل ال��وق��ت،
ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة امل � � ��ال ال � �ع� ��ام ل�ج�ن��ة
االخ � �ت � �ص ��اص ون� ��أت� ��ي ف� ��ي ج�ل�س��ة
س � � ��ري � � ��ة ون � � �س � � �ت� � ��دع� � ��ي االخ � � � � � � ��وان
ونناقشهم.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ط �ل��ب رئ�ي��سال �ل �ج �ن��ة م �ه �ل��ة م � ��دة  6اش� �ه ��ر م��دة
ط��وي �ل��ة اق �ت ��رح  3اش �ه��ر وت ��زوده ��م
ال�ل�ج�ن��ة ب�م�ت��رج�م�ين م��ن االم��ان��ة او
م ��ؤس� �س ��ات خ ��ارج� �ي ��ة ام � ��ا امل� � ��دة 6
اشهر فهي طويلة جدا.
 فيصل الشايع :اللجنة قطعتش��وط��ا ط��وي�ل�ا ف ��ي امل� ��وض� ��وع ،فال
ب � ��أس م� ��ن ام � �ه� ��ال ال �ل �ج �ن��ة ال ��وق ��ت
الكافي او مهلة  3اشهر.

التتمة ص08

طنا :على الوزراء
المعنيين
االستعجال في حل
القضية اإلسكانية
الحمود :نؤكد
احترام الحكومة
لحقوق غير
محددي الجنسية
صباح الخالد :تلقينا
 68سؤاال وأجبنا
عن  66منها
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إشادة نيابية بالخطاب األميري:
خارطة طريق للمرحلة المقبلة
تتمة المنشور ص07
 خليل الصالح :من الضروري انيكون تصويت لجنة التحقيق في
استثمارات لندن مبنيا على وقائع
واض � �ح� ��ة وه � ��و م� ��ا ل� ��م ت �ص ��ل ال �ي��ه
اللجنة ب�ع��د ،واي��ن م��ن يتحدث عن
تفريغ اللجان الدائمة من محتواها
مما ح��دث في اللجنة الصحية في
السابق؟!
 م�ح�م��د ال �ج �ب��ري :ن��واف��ق علىم� �ه� �ل ��ة  3اش � �ه� ��ر م � ��ع االس� �ت� �ع ��ان ��ة
بمترجمني من املجلس.
 م � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :امل� ��وض� ��وعم�ح�ص��ور ف��ي ام��ري��ن ام��ا التمديد
للجنة او احالة املوضوع الى لجنة
حماية املال العام.
 روضان الروضان :اقترح ضماللجنة التحقيق مع لجنة حماية
امل��ال العام للخروج بتقرير واحد.
واللجنة املعنية هي لجنة حماية
املال العام.
 م��رزوق الغانم :اآلن نحن امامرأيني ،فالنائب الجبري وافق على
التمديد  3اشهر وس��أص��وت على
ال��رس��ال��ة ك�م��ا ج ��اءت م��ع التعديل
املهلة ال��ى  3اش�ه��ر واذا ل��م يوافق
املجلس فسوف اصوت على احالة
امل��وض��وع ال ��ى ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل��ال
العام.
* واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى التمديد
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي ��ق ف � � ��ي م �ك �ت��ب
استثمارات لندن ملدة  3اشهر.
 29من 45
موافقة
 م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه �ن ��اك ط�ل��بخاص بالرياضة موقع من النواب
م �ض �م ��ون ��ه ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ين
مل �ن��اق �ش��ة ال ��وض ��ع ال��ري��اض��ي بعد
الخطاب األميري.
(موافقة عامة)
 د.ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ب��ال�ن�س�ب��ةللجنة األول��وي��ات وتقريرها حول
برنامج عمل الحكومة وهو مدرج
على جدول األعمال ،وترى اللجنة
متابعة تنفيذ الحكومة لبرنامج
العمل ،فأرجو موافقة املجلس ان
يكلف امل�ج�ل��س ال�ل�ج�ن��ة بالتمديد
الس� �ت� �ك� �م ��ال ع �م �ل �ه��ا ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة
برنامج عمل الحكومة.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :علىال �ل �ج �ن��ة ان ت� ��راع� ��ي ع � ��رض خ�ط��ة
العمل للجنة على الرئيس لعرضه
على مجلس األمة.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ن��أت��ي فيك��ل جلسة ون�ق��ول ه��ذه األول��وي��ات
التي نناقشها في الجلسة والقرار
للمجلس باملوافقة او الرفض.
 -د .عبدالحميد دش�ت��ي :وضع

د .عبدالحميد دشتي

خطة العمل التشريعي منذ بداية
دور االن �ع �ق��اد ال ��ى ن�ه��اي�ت��ه ك��ام�لا
وع��رض�ه��ا على ال��رئ�ي��س لعرضها
على املجلس حتى ال ُنسلب دورنا
التشريعي.
 مرزوق الغانم :ما يتم االتفاقعليه يتم عرضه على املجلس وال
يمشي اال بموافقة املجلس.
وواف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال�ت�م��دي��د
للجنة األولويات
 م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه �ن ��اك ط�ل��بب �ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج� �ن ��ة م ��ؤق� �ت ��ة ت �ع �ن��ى
بقضايا األسرة واملرأة موافقة؟!
(موافقة عامة)
وزكى املجلس لها النواب صالح
ع ��اش ��ور وم �ح �م��د ط �ن��ا وع �ب��دال �ل��ه
ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� �ع� �ي ��وف
وح�م��ود ال�ح�م��دان لعضوية لجنة
املرأة واألسرة.
(موافقة)
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ه �ن��اكمواضيع يفترض ان تلغى النها
انتهت واقترح رفعها من الجدول
النتهائها.
(موافقة عامة)
بند اإلحاالت
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
االحاالت الواردة في الجدول
بند األسئلة
نقص تشريعات
 فيصل الشايع :تمت مخاطبةاك� �ث ��ر م� ��ن وزي� � ��ر ت �س �ل��م ال �ح �ق �ي �ب��ة
الوزارية ل��وزارة العدل بخصوص
ن �ق��ص ال �ت �ش��ري �ع��ات ف ��ي م��وض��وع
االي � ��داع � ��ات ل ��ذل ��ك ارج � ��و ال � ��رد م��ن
ال ��وزي ��ر ال �ح��ال��ي ي �ع�ق��وب ال�ص��ان��ع

متابعة نيابية من الجالل والطريجي واملعيوف

واال ستضطر الس�ت�خ��دام ادوات�ن��ا
الدستورية بسبب عدم الرد.
 ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي :ب�خ�ص��وصج �س��ر ال� �غ ��زال ��ي ه� �ن ��اك م �خ��ال �ف��ات
جسيمة وت�ج��اوز على امل��ال العام
ي �ج��ب أال ن�ت�ك�ب��ر ع �ل��ى االب ��داع ��ات
الهندسية ونتمسك باالستعراض
وال � �س � �ي� ��اس� ��ي وي � �ج� ��ب م �ح��اس �ب��ة
املقصر.
 ي �ع�ق��وب ال �ص��ان��ع :االج � ��راءاتل �ل �ح �ي �ل��ول��ة دون ت� �ك ��رار م��وض��وع
االيداعات لقد تم الرد على النائب
ال �ش��اي��ع وه� �ن ��اك ق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة
الفساد يتضمن تساؤالت النائب
ال �ف��اض��ل وه� �ن ��اك م� �ش ��روع ج��دي��د
خ��اص بمكافحة ال�ف�س��اد وق��ان��ون
الجزاء سيقدم خالل فترة  3أشهر.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ه �ن��اكم �ش �ك �ل��ة ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�اس �ئ �ل��ة ه��ذا
ال �س��ؤال ت��م تقديمه م�ن��ذ ف�ت��رة في
ظ� ��ل ن� �ف ��وق امل � �ح� ��ار ول � ��م ت�ص�ل�ن��ي
االج��اب��ة اال م �ت��أخ��را وان ال �ج��واب
ب�س�ب��ب ال �ت��دخ��ل ال �ب �ش��ري واي �ض��ا
س �ن �ق��وم وس �ن �ع �م��ل واج �ت �م��اع��ات
وس �ي �ت��م ال �ت��وص��ل ال� ��ى ال �ح �ق��ائ��ق،
فهذه االجوبة غير واضحة ،نأمل
م� ��ن االخ� � � ��وة ال� � � � ��وزراء ب � ��أن ت �ك��ون
اج��اب��ات �ه��م م �ح ��ددة وال �س��رع��ة في
الرد.
 ج � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ك � � ��ان ه� �ن ��اكم �ل�اح � �ظ ��ات ف �ي �م ��ا ي� �خ ��ص اي� � ��داع
األم� � � � � � ��وال ف� � ��ي ال � �ب � �ن � ��وك امل �ح �ل �ي��ة
والخارجية بشأن ابداعها بعض
ال �ب �ن��وك دون االخ � ��رى ،ات�م�ن��ى من
القائمني على الصندوق الكويتي
لتنمية ايجاد آلية في عملية ايداع
االموال في البنوك سواء الداخلية

او الخارجية اس��وة بزمالئهم في
هيئة االستثمار.
مساكن النفط
 م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا :اخ � � � ��ذت وع � ��دام��ن ال � ��وزراء امل�ع�ن�ي�ين الي �ج��اد حل
للمشكلة االس �ك��ان �ي��ة ،وه �ن��اك من
املساكن الخاصة في وزارة النفط
ل� � ��دى ب� �ع ��ض االش � � �خ � ��اص ال ��ذي ��ن
يتمتعون ب��ال��رع��اي��ة السكنية ل��ذا
على وزي��ر النفط االس��راع في حل
هذه املشكلة.
 فيصل الدويسان :هذه املشكلةت��أت �ي �ن��ا االج ��وب� ��ة م �ت��أخ��رة وغ �ي��ر
واف �ي��ة فمسلسل ال�ع��اف��ور ك��ان في
رم �ض��ان االس �ب��ق وت� �ن ��اول قضية
ان� �س ��ان� �ي ��ة وه� � ��ي ق �ض �ي��ة ال � �ب ��دون
بمشهد بسيط وتم استقطاع هذا
املشهد م��ن قبل تلفزيون الكويت
وت � ��م ع ��رض ��ه ف� ��ي ت� �ل� �ف ��زي ��ون دب ��ي
ل�ل�اس ��ف ،ب��ال��رغ��م م ��ن ان ال �ك��وي��ت
اك �ث��ر ج � ��رأة م ��ن دول امل �ن �ط �ق��ة في
ابداء الرأي خصوصا من هم بقامة
ال �ف �ن��ان ع�ب��دال�ح�س�ين ع �ب��دال��رض��ا،
فهل نحن نتراجع في الحريات.
 وزي��ر االع�لام سلمان الحمود:ال � �ث� ��واب� ��ت واض� � �ح � ��ة ف � ��ي اح � �ت� ��رام
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى رده� � ��ا ل�لاس �ئ �ل��ة،
وال � �ف � �ن� ��ان ال� �ك� �ب� �ي ��ر ع �ب��دال �ح �س�ي�ن
عبدالرضا يستحق التكريم وتمت
تسمية اح��دث م�س��رح على اسمه،
اما فيما يخص استقطاع املشهد
ف�ه�ن��اك لجنة فنية ه��ي م��ن تعمل
ذل ��ك وف ��ق آل �ي �ت �ه��ا ،وف �ي �م��ا يخص
ال� �ب ��دون ه �ن��اك اح� �ت ��رام لحقوقهم
االنسانية.
 -ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :مل� � ��اذا ل��م

ي � �ق� ��دم ل � � ��ي ،ط � �ل ��ب وه � � ��و ت �ش �ك �ي��ل
اللجنة وح��ول آليتها ال�ت��ي تعمل
ب�ه��ا ل�لاس��ف االم ��ور غ�ي��ر واض�ح��ة
ف��ي وزارة االع�ل�ام وتسير بتخبط
واضح.
 د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران:ب��ال �ن �س �ب��ة الس� �ت� �ض ��اف ��ة امل �ش��اي��خ
وال��دع��اة وعلماء الدين يجب على
وزارة االوق � ��اف أال ت�ت�ق��دم ب��دع��وة
م ��ن ي �ح �م �ل��ون االن � �ح� ��راف ال �ف �ك��ري
الذي يخالف الشرع والسنة ،االمة
االسالمية تعاني من قضايا كثيرة
ومواقع التواصل االجتماعي تهدم
الشباب املسلم الذين يعيشون في
وق �ت �ن��ا ه� ��ذا اس � ��رى ل �ه ��ذه امل ��واق ��ع
دون شعور لذلك تجدهم يقومون
بأفعال مشينة ،ويجب على وزارة
االوق� � ��اف م �ع��رف��ة ال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة
الخاصة فيه قبل دعوته.
 وزير العدل واألوق��اف يعقوبالصانع :هناك لجنة مختصة في
موضوع االستضافات بالتعاون
م��ع وزارت ��ي الداخلية والخارجية
وفق ما ينتهجه املجتمع الكويتي
ووفق الشريعة االسالمية.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ن �ت �ق��دمباسئلة من الدورة السابقة لوزارة
الخارجية ولم تردنا االجابة.
 وزير الخارجية صباح الخالد:ن� �ح ��ن ح� ��ري � �ص� ��ون ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي��ق
ال�لائ�ح��ة واالس �ئ �ل��ة ال �ت��ي نتلقاها
فنحن تلقينا  68سؤاال واجبنا عن
 66سؤاال واجابة سؤال العضو تم
ايداعها اليوم لدى االمانة العامة
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انتقادات لجمع التبرعات خارج الضوابط
القانونية لمنع استخدامها في اإلرهاب
تتمة المنشور ص08
وال � � �س� � ��ؤال وص� � ��ل اث � �ن� ��اء ال �ع �ط �ل��ة
البرملانية.
ت��رف��ع ال�ج�ل�س��ة مل ��دة رب ��ع س��اع��ة
للصالة.
اس� �ت ��ؤن� �ف ��ت ال �ج �ل �س ��ة ال �س��اع��ة
 12.30دقيقة ب��رئ��اس��ة كبير السن
النائب عبدالله املعيوف
بند الخطاب األميري
 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ك�ل�م��ةق ��ائ ��د االن �س��ان �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
االح �م��د ف��ي اف�ت�ت��اح ال� ��دور ال��راب��ع
م ��ا اروع � �ه� ��ا .ه� ��ذه ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
والحريات والقاعة والبلد هي نعم
الله عليكم كما قال سموه او اشار،
ودعانا سموه الى ان يلهمنا الله
ال � �س� ��داد وال� ��رش� ��اد ل �ي �ك��ون ه�م�ن��ا
الداخلي نصب اعيننا وليظل هذا
ال��وط��ن ام�ن��ا مستقرا واح ��ة رخ��اء
واس �ت �ق��رار ي�ن�ع��م اه �ل �ه��ا اي نحن
الشعب الطيب االص�ي��ل بالحرية
وال �ت��راح��م وال �ت�ل�اح��م ف��ي وح��دت��ه
الوطنية.
يذكرنا سموه انه كرر تنبيهنا
ل �ل �ن �م��ط االس� �ت� �ه�ل�اك ��ي الن ال �ن �ع��م
زوال��ة ،فلنغير م��ن سلوكنا تزايد
االن� �ف ��اق االس �ت �ه�ل�اك��ي ال�ح�ك��وم��ي
بعيد عن التنمية.
وي��دع��ون��ا س�م��وه ال��ى اج ��راءات
ع��اج �ل��ة مل �ع��ال �ج��ة االخ � �ت �ل�االت في
االق� �ت� �ص ��اد ال ��وط� �ن ��ي وال �ت �ص ��دي
مل �ظ��اه��ر ال �ف �س��اد ال � ��ذي اس �ت �ش��رى
واص �ب��ح ث �ق��اف��ة ال �س �ف��ه وال�ت�ب��ذي��ر
يوصل الى الفقر ،ويريد سموه ان
يحملنا ام��ان��ة املسؤولية وعلينا
ان نتلقفها وعلى املواطن ان ينعم
ب �ث��روات ب �ل��ده ،فلنوصل ل��ه حياة
ك��ري �م��ة ،واوج � � ��دوا ل ��ه م ��ا يضمن
ديمومة ه��ذا ال��رخ��اء فكيف يكون
ذل� ��ك؟! م�ت��ى م��ا وض �ع��ت ال�ث�ق��ة في
اهلها.
استطاع سموه ان ينعم ويرتاح
ال �ب��ال ب ��أن م��ن وض ��ع ف�ي�ه��م الثقة
قادرون على بقاء الدولة واحة امن
وام��ان والب��د ان نبعد عن التمييز
املمنوع.
الب� � ��د ان ن � �ك ��ون ك �ب �ن��ي ال �ب �ش��ر
م�ن�ص�ف�ين ،ي�ع�ن��ي ع�ن��دم��ا ننتخب
ال �ل �ج��ان ن�ن�ت�خ��ب ال��رج��ل االن �س��ب،
يجب ان نكمل النصاب وان ننجز
الهل البلد.
وق �ض �ي��ة ال� �ب ��دون ن �ن��اش��د فيها
س �م��و االم� �ي ��ر وم � ��ا اح ��وج� �ن ��ا ال��ى
سمو االم�ي��ر الله يأخذ م��ن عمري
فلنطو صفحة ال�ب��دون
وي�ع�ط�ي��ه،
ِ
وي �ت��م ت�ج�ن�ي�س�ه��م ،ث ��م امل� � ��رأة غير

فيصل الدويسان

ال�ع��ام�ل��ة ،وال �ح �ف��اظ ع�ل��ى االن �س��ان
ال � �ك� ��وي� ��ت ل� �ت� �ظ ��ل دول � �ت � �ن� ��ا دول� � ��ة
مؤسسات يحكمها الدستور.
وي��ري��دن��ا سمو االم�ي��ر ان نسلم
االمانة الى الجيل القادم.
ال � �ك� ��وي� ��ت رائ� � �ع � ��ة ت �خ �ت �ل��ف ع��ن
ال�ع��ال��م يحكمنا ال��دس �ت��ور وشغل
«ال �ج�ل�ا ج�ل�ا» ه��ا م��و ف��ي ال�ك��وي��ت
الله يحفظ الكويت واميرها.
تنويع مصادر الدخل
 سعدون حماد :بعد انخفاضس�ع��ر ال �ب �ت��رول اص �ب��ح ل��زام��ا على
ال�ح�ك��وم��ة ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل

حوارات نيابية حكومية

عسكر العنزي

وعلينا التوسع في انشاء مصافي
ال�ب�ت��رول مثال ف��ي الهند والفلبني
وب �ن �غ�لادي��ش ،ودور وزي ��ر النفط
كبير جدا في ذلك.
ال � � ��دول ت �ش �ت ��ري م �ن ��ا ال �ب �ت ��رول
وت �ك ��رره وت�ب�ي�ع��ه ل�ن��ا م ��رة اخ ��رى،
ف �م��اذا ق��ام��ت ب��ه وزارة ال�ن�ف��ط من
اج � ��راءات ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل
واي � ��راد م�ص��اف��ي ال�ن�ف��ط مستقبال
وزي ��ادة اي ��رادات محطات البنزين
في الخارج.
االستثمارات الخارجية بقيمة
 163م�ل�ي��ار دي �ن��ار وال �ع��وائ��د ٪ 9
واذا ادي � � ��رت ب��ال �ش �ك��ل ال�ص�ح�ي��ح

فسوف تكون العوائد .٪ 20
ب�ع��ض امل �ش��اري��ع ي�ج��ب ان تقف
ب �س �ب��ب امل� �ج ��ام�ل�ات م �ث ��ل ال �س �ك��ك
ال� �ح ��دي ��دي ��ة وم � �ت� ��رو االن� � �ف � ��اق م��ن
املفترض ان تنجز خالل  5سنوات
ونحن الى االن مكانك راوح ودول
ال�خ�ل�ي��ج ب ��دأت ال �ت �ج��ارب الفعلية
وع �ن��دن��ا ص ��ار ف �ي��ه خ�ل�اف بسبب
ت��رس �ي �ت��ه ع �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال �خ ��اص
وحتى القطاع الخاص ليس قادرا
وت �ع �ط �ي��ه ال �ح �ك��وم��ة م�ن�ح��ا م��ال�ي��ة
قيمتها  2مليار دي�ن��ار تحملتها
الدولة.
وال� � � � � � � ��دول� � � � � � � ��ة ت � � � � �ق� � � � ��دم م � �ن � �ح� ��ا

ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن وت �ح �م �ي��ل ال ��دول ��ة
م � �خ� ��اط� ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ وت �ح �م �ي �ل �ه��ا
ض �م��ان  50%م ��ن ق �ي �م��ة ال �ق��روض
ل �ل �م �س �ت �ث �م��ري��ن ،وف � �ت� ��رة ت �ن �ف �ي��ذه
م��دة  23س�ن��ة ون�ف��س امل �ش��روع في
ب��اق��ي دول ال�خ�ل�ي��ج ل��م ي�ت�ج��اوز 5
س�ن��وات وس�م��و االم�ي��ر ت�ط��رق الى
تالحم دول الخليج ويجب علينا
االس �ت �ع �ج��ال ب��االت �ف��اق �ي��ة االم�ن �ي��ة
ومصلحتنا مع بعض واملستفيد
االول م��ن االت �ف��اق �ي��ة ه��ي ال�ك��وي��ت
وع �ل �ي �ن��ا االس �ت �ع �ج��ال ب��االت�ف��اق�ي��ة
االم� � �ن� � �ي � ��ة وي� � �ج � ��ب االس � �ت � �ع � �ج� ��ال
بالكاميرات االمنية للمراقبة.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � ��دوي � � �س� � ��ان :ي ��أت ��يخ �ط��اب ص��اح��ب ال �س �م��و ف��ي وق��ت
ح��رج ودق�ي��ق وكلمة س�م��وه يجب
ان تكون خارطة طريق للسلطتني
وال�خ�ط��اب االم�ي��ري يؤكد الوحدة
ال ��وط � �ن � �ي ��ة وال � � ��وح � � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ق��وام�ه��ا امل �س��اواة وت�ك��اف��ؤ الفرص
وأين الصحافة مما جاء بالخطاب
االم�ي��ري ويجب ان نخدم الكويت
وأركان نظامها.
ح� �ض ��ور س �م��و االم� �ي ��ر مل�س�ج��د
االم � � � � ��ام ال � � �ص� � ��ادق ك � � ��ان م ��درس ��ة
وتأكيدا للوحدة الوطنية.
استراتيجية حكومية
 ص� ��ال� ��ح ع� � ��اش� � ��ور :ال� �خ� �ط ��اباالميري يبني السياسة الواضحة
لتوجه الحكومة واستراتيجيتها
ف � ��ي م� �ع ��ال� �ج ��ة ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا س � ��واء
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة وس �م��وه
رك� � � � ��ز ع� � �ل � ��ى ال � �ق � �ض � �ي� ��ة االم � �ن � �ي� ��ة
واالقتصادية.
وجهت أسئلة ل��وزي��ر الداخلية

ح � � ��ول ج � �م� ��ع ال � �ت � �ب� ��رع� ��ات خ � ��ارج
ال � � �ض� � ��واب� � ��ط ال � �ق � ��ان � ��ون � �ي � ��ة ال� �ت ��ي
وض�ع�ت�ه��ا ال��دول��ة وك��ذل��ك ل��وزي��رة
الشؤون ،ولألسف الحكومة تفعل
أن ه �ن��اك ت �ب��رع��ات ل��دع��م تسليح
اإلرهاب خارج الكويت والحكومة
ال تراعي هذا الجانب وال تتصدى
له ،وقرأنا حكم محكمة الجنايات
ع �ل��ى ال �ك��وي �ت �ي�ين ل�ج�م��ع ت�ب��رع��ات
غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل� ��دع� ��م ج �م ��اع ��ات
اره��اب �ي��ة ،ي�ج��ب ان نشعر بجدية
الحكومة في هذه الجماعات التي
تخرج عن النطاق القانوني ،وإال
من السهل عليها أن تكون خارج
نطاق الرقابة.
وللعلم الكويت وقعت اتفاقية
دولية للتصدي لالرهاب وبجدية
التصدي له واذا لم يتلمسوا هذه
الجدية فمن املمكن ان تكون هناك
مالحظات على الكويت.
وال نريد باسم التشدد االمني
ان ن� �ق� �ي ��د ال� � �ح � ��ري � ��ات ف ��ال� �ك ��وي ��ت
م� �ع ��روف ��ة ب ��ال �ح ��ري ��ة وال �ص �ح��اف��ة
الحرة والتوجهات الداعمة ملزيد
من الديمقراطية.
والقوانني التي تأتي من وزارة
االعالم غير جيدة في هذا الجانب
وغير مقبولة.
الجانب االق�ت�ص��ادي رك��ز سمو
االم � � �ي � ��ر ع� �ل� �ي ��ه وب� �ي ��ن ان� �خ� �ف ��اض
اي� � � � � � � ��رادات ال � � ��دول � � ��ة ه� � ��ل م� �ع� �ق ��ول
االستهالك الحكومي انخفض!
هل يشعر املواطن ان ممارسات
ال�ح�ك��وم��ة ت�غ�ي��رت ب�ع��د ان�خ�ف��اض
اس�ع��ار النفط؟ ام ه��ي كما ه��ي لم
تتغير!
ن�ع��م ال�ح�ك��وم��ة ت�ف�ك��ر ف��ي م��زي��د
من التضييق على املواطن وفرض
ال� � ��رس� � ��وم ع� �ل� �ي ��ه ل � �ك ��ن ه � ��ل ت �ف �ك��ر
بالترشيد؟
ه ��ل ان �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ات ي��وف��ر في
ميزانية الدولة؟!
ال� � �ك � ��ل ي �ل��اح � ��ظ االق� � � �ب � � ��ال ع �ل��ى
صفقات التسليح فاشترت بأكثر
م��ن  10مليارات اسلحة مل��ن؟ ومن
ن�ح��ارب؟! املفروض ه��ذه املليارات
تصرف على مزيد من املستشفيات
وامل� � ��دارس وال �ج��ام �ع��ات وق�ض��اي��ا
ت �ن �ع �ك��س ع �ل��ى م �س �ت��وى م�ع�ي�ش��ة
املواطن.
خلية إرهابية
 خليل الصالح :خطاب صاحبالسمو وثيقة تاريخية تسجل في
تاريخ الكويت وهو خريطة مركزة
مختصرة ملا نعانيه في الكويت.
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مطالبات نيابية بتنفيذ توجيهات األمير
والعمل على تنويع مصادر الدخل
فيصل الكندري:
أمن الكويت
واستقراره
خط أحمر

تتمة المنشور ص09
ن � �ح� ��ن ف� � ��ي دول � � � ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات
وب ��ال� �ت ��ال ��ي الب � ��د ان ن �ح �ت��رم دور
املؤسسات واعطاء كل جهاز حقه
ف ��ي اداء م �ه��ام��ه واذا ك� ��ان ه�ن��اك
اخطاء تصلحها باالنتقاد.
الخطاب حمل مضامني كثيرة
البد ان نفكر في ابنائنا واحفادنا
واه ��م ه��ذه ال�ق�ض��اي��ا ه��ي ال��وح��دة
ال��وط �ن �ي��ة وه� ��ي ل �ي �س��ت ش �ع��ارات
اذا كنا نتكلم عن االستهالك فقد
وج �ه��ت س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ع��ن ح�ج��م ال�ت�ح��وي�لات الخارجية
ل �ل��واف��دي��ن ف��أج��اب ان �ه��ا ب�ق�ي�م��ة 5
مليارات سنويا وهذا شيء مخيف
والبد من الرقابة واملحاسبة.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :م� ��ا ل�ف��تانتباهي ال�ح��رص على محاسبة
ال �ف��اس��دي��ن وامل �ف �س��دي��ن وات �م �ن��ى
م ��ن اي وزي� � ��ر ان ي �ع��رف �ن��ي ك�ل�م��ة
ال� �ف ��اس ��دي ��ن وامل� �ف� �س ��دي ��ن ال �ف �س��اد
واض � � � ��ح وف � � ��ي اغ � �ل � ��ب ال � � � � � ��وزارات
وفيها فساد مستشترى معقولة
الحكومة ما تدري عن هذا الفساد
في الوزارات؟
ات�م�ن��ى اح ��دا ان يعرفني اي��اه��ا
الن �ه��ا غ�ي��ر م��وج��ودة ف��ي ق��ام��وس
الحكومة.
ل��م ن��ر ف��ي ي ��وم م��ن االي� ��ام اح��دا
ت �م��ت م �ح��اس �ب �ت��ه ف �م��ا دور هيئة
مكافحة الفساد؟! وزارة مكشوفة
م� �ث ��ل وزارة ال� �ص� �ح ��ة ال ي ��وج ��د
موظف ما يدري عن الفساد هناك.
ما يحدث هو فتح ب��اب العالج
ب��ال�خ��ارج ع�ل��ى م�ص��راع�ي��ه وك��ذل��ك
املناقصات الكل تجرأ طاملا الرأس
ل ��دي ��ه م �ش �ك �ل��ة ه� �ن ��اك ت ��دخ ��ل مل�ن��ع
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ل ��دخ ��ول وزارة
الصحة.
وم��ن ي��وم اع�لان�ن��ا االس�ت�ج��واب
تغيرت احصائية العالج بالخارج
وزادت وات � �م � �ن ��ى م ��راج � �ع ��ة ت �ل��ك
االح�ص��ائ�ي��ات ملعرفة م��اذا يحدث
ف �ق��د ت �ح��ول��ت ال �ك �ي �ك��ة ال� ��ى خ ��ارج
الكويت.
ه� � ��ل م� � ��ن امل � �ع � �ق� ��ول ان رئ� �ي ��س
ال��وزراء ما ي��دري عن هذا الكم من
الفساد نعم ي��دري او ان املعلومة
تصل غير دقيقة.
دستور حقوق
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :كلنااس �ت �م �ع �ن��ا ال � ��ى خ� �ط ��اب ص��اح��ب
السمو ومهما تكلمنا عن خطاب
صاحب السمو لن نوفيه حقه.
ال�خ�ط��اب ي�ح�ت��وي ع�ل��ى رس��ائ��ل
م �ه �م��ة ت �ش �م��ل م� �ض ��ام�ي�ن ك �ث �ي��رة
وخ � ��اص � ��ة وع � � ��ن االخ � � �ط� � ��ار ال �ت ��ي

خليل الصالح :خطاب
األمير وثيقة
تاريخية تسجل في
تاريخ الكويت

فيصل الكندري

تهدد وطنا وس��ط محيط تستعر
ف �ي��ه ن� �ي ��ران ال � �ح� ��روب ت�خ��وض�ه��ا
جماعات مسلحة نشرت الخراب
والدمار.
ص ��اح ��ب ال �س �م��و ي�س�ت�ش�ع��ر ان
االره��اب قد وصلنا وتكلم سموه
ع ��ن االم � ��ن ال ��داخ� �ل ��ي وت �ك �ل��م ب�ك��ل
ح��رق��ة ع��ن ت�ف�ج�ي��ر م�س�ج��د االم ��ام
ال� � �ص � ��ادق وع � ��ن خ �ل �ي��ة ال �ع �ب��دل��ي
االره��اب�ي��ة ون�ح��ن ف��ي ق��ارب واح��د
م � ��ع س � �م � ��وه مل� ��واج � �ه� ��ة االره � � � ��اب
وت �ط��رق س�م��وه ال��ى ال�ح�ف��اظ على
ام �ن �ن��ا ال�خ�ل�ي�ج��ي وع� ��دم امل �س��اس
ب�ه��ا خ��اص��ة ال�س�ع��ودي��ة وال �ت��ي لم
يستطع اي ان�س��ان ن�ك��ران مواقف
اململكة معنا ووق��وف�ن��ا معها في
معركتها ضد االره��اب في اليمن
حتمي.
وع�ل�ي�ن��ا ان ن �ق��در ج �ه��ود رج��ال
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وض�ب�ط�ه��م ه��ذه
ال �ج��رائ��م وال �ع �ص��اب��ات ف��ي اوق ��ات

حمدان العازمي

قياسية.
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل �ي �س��ت ه��ي
امل � �س ��ؤول ��ة ال ��وح � �ي ��دة ع� ��ن ض�ب��ط
األمن.
فكل األسلحة عبرت عن طريق
م�ن��اف��ذن��ا ول��م ن�ج��د أي تحقيق أو
تدخل لحماية حدودنا الخارجية
ون� �ج ��د ب �ي�ن ف� �ت ��رة وف � �ت� ��رة ض�ب��ط
أش� � �خ � ��اص م � ��ن االدارة ال� �ع ��ام ��ة
للجمارك يقبض لتمرير األسلحة.
ع � �ل ��ى ال � �ح � �ك ��وم ��ة ان ت � �ع ��ي ان
الحدود تحتاج ال��ى وقفة ونشيد
ب �م ��واق ��ف ال �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
ال � � � � ��وزراء ع� �ل ��ى م ��واق� �ف ��ه ال �ث��اب �ت��ة
والراسخة في السياسة الخارجية
التي استقاها من صاحب السمو.
وث� �ب ��ت م ��ن خ �ل��ال ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
واس �ت �ب �ع��اد اح� ��د االش� �خ ��اص من
السفارة االيرانية اننا مخترقون
وق � �ب� ��ل اي� � � ��ام ت � ��م ان� � �ه � ��اء خ ��دم ��ات
اي��ران �ي��ة ف��ي امل �ل �ح��ق ال �ث �ق��اف��ي في

واشنطن وبقدرة قادر تم إعادتها
ال� ��ى ع �م �ل �ه��ا أال ي ��وج ��د م ��ن أب �ن��اء
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن ي �س �ت �ح��ق ان ي �ك��ون
م�ك��ان�ه��ا؟ وم��وظ��ف اي ��ران ��ي يعمل
ف ��ي م��رك��ز امل �ع �ل��وم��ات ف ��ي امل�ك�ت��ب
ال �ث �ق��اف��ي ف��ي واش �ن �ط��ن واخ��اط��ب
وزي��ر الخارجية واتمنى ان يدقق
في هذه املناصب.
ون � ��زول اس �ع ��ار ال �ن �ف��ط ت�ح�ت��اج
ال ��ى وق �ف��ة وص ��اح ��ب ال �س �م��و رك��ز
ع�ل��ى ه ��ذا ال �ش��أن وت �ق��اري��ر دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ال ت�ب�ش��ر ب��ال�خ�ي��ر ان�م��ا
تبشر بمستقبل سيئ وذل��ك أتى
م��ن نتيجة تعيني قياديني تعبث
في مقدرات الدولة .نحن اختلفنا
على لجنة تحقيق في امل��ال العام
والى متى يعبث هؤالء الفاسدون
ف� � ��ي ام� � � � � ��وال ال � �ش � �ع� ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وسنكشف الرؤوس الفاسدة التي
تالعبت بأموال الكويت في قضية
الداو.

قرارات الجلسة
 إح ��ال ��ة اق � �ت� ��راح ال�ت�م�ي�م��يب�م�ن��ح  150دي �ن��ارا ب��دل اي�ج��ار
ل �ل �م �ع �ل �م��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات ال ��ى
اإلسكانية
 امل� �ج� �ل ��س ي� �ح� �ي ��ل رس ��ال ��ةدي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب� � ��ش أن
ال � � ��دراس � � ��ات إل� � ��ى امل� �ي ��زان� �ي ��ات

وي � �م � �ه ��ل ال � �ح � �ك ��وم ��ة ش �ه��ري��ن
لتقديم ردودها
 إم � �ه� ��ال ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��قف��ي مكتب اس�ت�ث�م��ارات ل�ن��دن 3
أشهر لتقديم تقريرها
 ت� � �خ� � �ص� � �ي � ��ص س� ��اع � �ت�ي��نملناقشة الوضع الرياضي بعد

الخطاب األميري
 تشكيل لجنة تعنى بشؤوناألسرة واملرأة بالتزكية
 ال � �ت � �م� ��دي� ��د ل� �ع� �م ��ل ل �ج �ن��ةاألول��وي��ات الس�ت�ك�م��ال متابعة
تنفيذ برنامج عمل الحكومة

 ع� �س� �ك ��ر ال � �ع � �ن � ��زي :ك� �م ��ا ق ��الصاحب السمو اذا أخطأ ف��رد فال
ي�ج��وز تعميم خ�ط��أه على قبيلته
أو طائفته أو عائلته وق��ال سموه
ان ام��ن منظومة الخليج هو جزء
م��ن أم ��ن ال �ك��وي��ت وح��رص �ن��ا على
م � ��واس � ��اة ش� �ه ��دائ� �ن ��ا ف� ��ي م�س�ج��د
اإلم � ��ام ال� �ص ��ادق وأس �ت �غ��رب ممن
ي �ث �ي��ر ال� �ف�ت�ن ع �ل �ي �ن��ا األم � �ي� ��ر ك ��ان
صريحا وواضحا في ه��ذا الشأن
ع � �ن� ��دم� ��ا ح � � ��دث ت� �ف� �ج� �ي ��ر م �س �ج��د
سنة وشيعة
الصادق وقفنا كلنا ّ
نأخذ العزاء.
ال � �ن� ��واب أح � � ��رار وه � ��م ي�م�ث�ل��ون
األم ��ة وأك �ب��ر ن��ائ��ب وأص �غ��ر نائب
ع�ل��ى رأس ��ي .أش�ك��ر وزي ��ر الصحة
ال� �ش� �خ ��ص ال� �ج� �ب ��ار ال � � ��ذي ي�ع�م��ل
ب�ص�م��ت م�ن��ذ س �ن��وات ل��م يتوسع
أي مستوصف لكن ال��ذي يشتغل
م��ا نبيه وزي��ر يبني مستشفيات
ما يبونه.
 رئ � � �ي� � ��س ال � �ج � �ل � �س� ��ة م� � �ب � ��اركال �خ��ري �ن��ج :ان �ت �ه��ى وق ��ت ال�ج�ل�س��ة
وال � � ��رئ � � ��اس � � ��ة س� �ت� �ش� �ط ��ب ك � � ��ل م��ا
يستحق الشطب وت��رف��ع الجلسة
الى الغد(اليوم).

حمدان العازمي:
الفساد واضح في
أغلب الوزارات...
ولم نر أي مسؤول
يحاسب
الطريجي :الخطاب
األميري اشتمل
على مضامين
هامة
عسكر :وزير الصحة
يعمل في صمت
ونشكره على
جهوده
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أكد خالل لقائه على قناة المجلس أهمية المشروع في دعم محطات الكهرباء والماء

د .العمير :تأخر مصفاة الزور رفع التكلفة
إلى  5.8مليارات دينار
أك ��د وزي� ��ر ال�ن�ف��ط وزي� ��ر ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س االم � � ��ة د .ع�ل��ي
ال� �ع� �م� �ي ��ر ان م� �ص� �ف ��اة ال � � � ��زور م��ن
امل �ش��اري��ع امل �ه �م��ة ل ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
الن م ��ا ت� �ك ��رره س� ��وف ي��وج��ه ال��ى
محطات الكهرباء واملاء.
رد د .العمير خالل لقائه برنامج
م� �ن� �ص ��ة ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ر ع� �ل ��ى ق �ن ��اة
املجلس على من يردد بأن مشروع
م� �ص� �ف ��اة ال� � � � ��زور س� ��رق� ��ة ج ��دي ��دة
للكويت بأن اطالق االقاويل حول
املشاريع الجديدة يعرقل االنجاز
وان ال �ح �ك ��وم ��ة ت �ج �ت �ه��د ف� ��ي ظ��ل
وجود جهات رقابية مثل مجلس
االم� ��ة ودي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ول�ج�ن��ة
املناقصات الف�ت��ا ال��ى ان امل�ش��روع
قد مر بمختلف الجهات الرقابية
وان� ��ه س�ي�ظ��ل ت �ح��ت امل �ج �ه��ر حتى
االنتهاء منه.
وت��اب��ع العمير ان تركيز العمل
خ�لال الفترة املاضية على ت��دارك
اي خ � �ل ��ل ق � �ب ��ل ت ��وق � �ي ��ع ال� �ع� �ق ��ود
لضمان عدم وجود أوامر تغييرية
تزيد من التكلفة فيما بعد.
واض� ��اف ان امل �ش��روع م��ر بعدد
م��ن امل�ع��وق��ات ب��داي��ة م��ن االراض ��ي
غ �ي��ر امل �ه �ي �ئ��ة الق ��ام ��ة امل �ص �ف��اة قد
ان� �ف ��ق ع �ل �ي �ه��ا م�ل�اي �ي�ن ال��دن��ان �ي��ر
لتهيئتها عالوة على ما تم صرفه
على الدورات التدريبية والزيارات
الرسمية وهي مبالغ طائلة وهناك
م�لاح�ظ��ات ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة في
ه� ��ذا ال �ج��ان��ب وق �م �ن��ا ب ��ال ��رد ب��أن
ه �ن��اك ح��اج��ة ل�ت�ل��ك ال� � ��دورات قبل
ب � ��دء م � �ش� ��روع امل � �ص � �ف� ��اة ،م �ش �ي��را
ال��ى ان التأخر ف��ي تنفيذ مصفاة

ال ��زور رف��ع التكلفة م��ن  1.2مليار
ال��ى  5.8م�ل�ي��ار الن التكنولوجيا
تتطور وتكلفتها تزيد اذا ما اردنا
التحدث عن بناء اكبر مصفاة في
منطقة ال �ش��رق االوس� ��ط ح�ي��ث ان
سعتها ال�ت�ك��ري��ري��ة س�ت�ك��ون اكبر
من املصافي امل��وج��ودة لدينا االن
م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ع �ق��ود راج �ع �ه��ا
دي ��وان املحاسبة واخ ��ذت موافقة
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات ل �ض �م��ان ع��دم
وجود كلف اضافية الى هذا املبلغ
النه كبير جدا.
المشتقات البترولية
وف �ي �م��ا ي�ت�ل�ع��ق ب��رف��ع ال ��دع ��م عن
املشتقات البترولية اوض��ح العمير
ان ت �ج��رب��ة رف ��ع ال ��دع ��م ع ��ن ال��دي��زل
ك��ان��ت ن��اج �ح��ة ول ��م ي �ت��أث��ر امل��واط��ن
وال � � ��دول � � ��ة اس � �ت � �ف� ��ادت ب� �غ� �ل ��ق ب ��اب
ال �ت �ه��ري��ب ووض � ��ع س �ع��ر ع � ��ادل مل��ن
يستخدم ال��دي��زل وس��وف نستكمل
ه��ذا امل��وض��وع ب�م��زي��د م��ن ال��دراس��ة
ت �ق��وم ب �ه��ا ل �ج�ن��ة ال ��دع ��وم ��ات ح��ول
البنزين والكهرباء واملاء.
واشار في هذا الصدد الى وجود
دراس � � ��ة م �س �ب �ق��ة ق ��دم ��ت ل�ل�م�ج�ل��س
االع � �ل� ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ووج � � ��ه س�م��و
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب ��اع ��ادة
ال � � � ��دراس � � � ��ة وم � � � ��راع � � � ��اة ال� �ش ��ري� �ح ��ة
االول ��ى م��ن امل�س�ت�خ��دم�ين م�ح��دودي
االستهالك وم��ازاد على االستهالك
ينتقل ال��ى شريحة اخ��رى وال�ه��دف
من هذا هو توفير الطاقة واال يؤدي
شعور البعض برخص الخدمة الى
ت��وج�ه��ه ن�ح��و ه��دره��ا وال �ي��وم نحن
دولة يجب ان تحافظ على مواردها.

د .علي العمير

عقوبات إيران
وق� � � � ��ال ال� �ع� �م� �ي ��ر ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب� ��ال � �ب� ��دائ� ��ل ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة مل ��واج� �ه ��ة
اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ان ال�ح�ك��وم��ة ق��دم��ت
ت �ص��ورات �ه��ا ل �ل �ب��دائ��ل ال �ت ��ي ت��راه��ا
لتنويع مصادر الدخل الى مجلس
االم��ة حيث سيتم مناقشتها خالل
دور االنعقاد الحالي مشيرا الى انه
ف��ي ح��ال رف��ع ال�ع�ق��وب��ات ع��ن اي��ران
يتوقع زي��ادة ان�ت��اج النفط معتبرا
ان ارتفاع انتاج النفط ليس السبب
الوحيد وراء تدهور االسعار الن ما
يتسبب فيها عنصران هما :ارتفاع

االن � �ت� ��اج وض� �ع ��ف ن �م��و االق �ت �ص��اد
ال �ع��امل��ي واي � ��ران ل �ه��ا ح��ق ان تنتج
غ �ي��ر ان دول اوب � ��ك واي � � ��ران عضو
فيها ملتزمني بالسقف  30مليون
برميل يوميا واذا زاد االن�ت��اج في
ه ��ذا ال��وض��ع علينا ان ن�ع��ال��ج ه��ذا
الوضع.
وفيما يتعلق بتعويض خسائر
ان � �ت� ��اج ح ��ري ��ق م �ص �ف ��اة ال �ش �ع �ي �ب��ة
ق ��ال ال�ع�م�ي��ر ب�ج�ه��ود ال�ع��ام�ل�ين في
امل �ص �ف��اة اس�ت�ط�ع�ن��ا ت�ع��وي��ض ج��زء
كبير مما تنتجه الوحدة املحترقة
وال �ع �م ��ل ج � ��ار ع �ل��ى اك� �م ��ال ج�م�ي��ع
االنتاج املمكن.

غرب هدية
ون� �ف ��ى ال �ع �م �ي��ر م ��ا ي � �ت ��ردد ع��ن
امتناعه ع��ن تسليم اراض��ي غرب
ه��دي��ة ق��ائ�ل�ا ان ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ق��ام بتسليم م��ا يكفي ل�ب�ن��اء 250
أل��ف وح��دة على مر السنوات وتم
ال� �ت� �ن ��ازل اخ � �ي� ��را ع� ��ن ارض غ ��رب
عبدالله املبارك وان��ه فيما يتعلق
بغرب هدية فهناك منشآت نفطية
وت�م��دي��د أن��اب�ي��ب وس ��وف نتفاهم
وهيئة الرعاية السكنية حول هذا
امل��وض��وع ون�ح��ن ل��ن ن��دخ��ر ارض��ا
تستفيد م�ن�ه��ا ال��رع��اي��ة السكنية
ب ��اع � �ت � �ب ��اره ��ا االول � � ��وي � � ��ة االول � � ��ى
للحكومة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�خ��ال�ف��ة وق��ف
االن � � �ت� � ��اج ال� �ن� �ف� �ط ��ي ف � ��ي امل �ن �ط �ق��ة
املقسومة بني الكويت والسعودية
اك��د العمير ان املباحثات مازالت
ج��اري��ة ب�ي�ن ال �ط��رف�ين وان ��ه س��وف
يتم حل االمور على ضوء اتفاقية
التقسيم.
وع� � �ل � ��ى ال� � �ج � ��ان � ��ب االخ� � � � ��ر ق� ��ال
العمير ان البعض اشاع معلومات
م �غ �ل��وط��ة ع ��ن وض� ��ع ح �ق��ل ال� ��درة
م � �ع � �ت � �ب� ��را ان ت� � �ص � ��ري � ��ح وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وض � ��ع ال� �ن� �ق ��اط ع�ل��ى
ال�ح��روف ف��ي ه��ذا امل��وض��وع حيث
نفى وج��ود ان��زال او اي اعمال في
الحقل وانه على ارض الواقع ليس
ه�ن��اك م��ا استجد بخصوص هذا
الحقل.

رفع دعم الديزل
تجربة ناجحة لم
تضر بالمواطن
وأغلقت باب
التهريب
المباحثات
مستمرة مع
السعودية حول
إنتاج المنطقة
المشتركة وال
جديد في حقل
الدرة
إليران الحق
في اإلنتاج النفطي
بما ال يزيد عن
 30مليون برميل
يوميا
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نظمتها كتلة الوحدة الدستورية بعنوان المرأة ودورها في العمل السياسي

ندوة كود :المرأة الكويتية متميزة
وفعالة وتساهم في النهوض بالبلد
مجلس األمة
أقر العديد من
القوانين كان
الجميع يتمنى أن
ترى النور

جانب من املشاركني في الندوة

أك � ��د وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي � � ��ر األوق � � ��اف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة يعقوب الصانع
أن ت �ط��وي��ر امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ي��أت��ي من
ت� �ع ��اون وق� �ي ��ام ك ��ل األط � � ��راف ب ��دوره ��ا
وم ��ن خ�ل�ال م�ن�ظ�م��ات امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي
التي تراجع دوره��ا بشكل ملحوظ في
السنوات األخيرة.
وق� � � � � ��ال إن � � � ��ه خ � �ل� ��ال ال� �س� �ت� �ي� �ن� �ي ��ات
والسبعينيات من القرن املاضي كانت
ه ��ذه امل�ن�ظ�م��ات ن�ش�ي�ط��ة وت�ع�م��ل ب�ق��وة
في جميع املجاالت واملستويات وكان
هناك رجال يحملون املسؤولية املدنية
والوطنية.
وط��ال��ب الصانع خ�لال ن��دوة «امل��رأة
ودوره � ��ا ف��ي ال�ع�م��ل ال �س �ي��اس��ي» ال�ت��ي
ن �ظ�م �ت �ه��ا ك �ت �ل��ة ال� ��وح� ��دة ال��دس �ت��وري��ة
«ك � ��ود» ف��ي م �ق��ره��ا م �س��اء أم ��س األول
ب ��أن ي��زي��ل ال�ج�م�ي��ع م �ش��اع��ر االح �ب��اط
وان ي�ب��ره�ن��وا ع�ل��ى أن �ن��ا ق � ��ادرون كما
كنا سابقا وع�ل��ى امل ��رأة ان ت�ش��ارك في
ك ��ل ه� ��ذه األم� � ��ور خ �ص��وص��ا ان امل� ��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ت�م�ي��زة ع��ن ن�ظ�ي��رات�ه��ا في
املنطقة والكل يالحظ تميزها.

وزير العدل يعقوب الصانع

وأض��اف الصانع ان هناك مجالس
سابقة أدت وعملت ويجب أال تبخس
دوره ��ا س��واء ش��ارك��ت ب�ه��ا امل ��رأة أم لم
تشارك ويجب أال يكون تهميش اآلخر
ه��اج�س�ن��ا الف �ت��ا ال ��ى ان م�ج�ل��س األم��ة
ال �ح��ال��ي  -ب�ص�ف�ت��ي ع �ض��وا ب��ه ق�ب��ل ان
أتقلد املنصب ال ��وزاري  -ش� ّ�رع وأنجز
العديد من القوانني التي كان الجميع
ي �ت �م �ن��ى ان ت� � ��رى ال � �ن � ��ور وي � ��أت � ��ي ف��ي
مقدمتها ق��ان��ون الطعن ام��ام املحكمة
الدستورية اضافة الى قانوني محكمة
االس��رة والجرائم االلكترونية كما انه
أخ��ذ على عاتقه الكثير وه��و املجلس
ال ��وح �ي ��د ال � ��ذي أن �ش ��أ ل �ج �ن��ة ل �ل �م��وارد
البشرية وه��ي من اللجان املهمة التي
تعنى وتهتم بالتنمية البشرية.
وب� �ي� ��ن ال � �ص � ��ان � ��ع ان امل � �ج � �ل� ��س ل��ن
ي �غ �ف��ل ال� �ج ��وان ��ب االخ � � ��رى ك��ال �ج��ان��ب
ال��رق��اب��ي وه��و املجلس االع�ل��ى بتقديم
االستجوابات ولكن تمت وفق اسلوب
راق وحضاري ويحسب له ايضا إعالء
األط� � ��ر ال ��دس� �ت ��وري ��ة وإرس� � � ��اء األس ��س
البرملانية السليمة التي كانت غائبة.

التجربة النسائية

نظرة نمطية

م��ن جانبها اك ��دت ال�ن��ائ��ب السابقة
ال��دك �ت��ورة س �ل��وى ال �ج �س��ار ان تجربة
دخ ��ول ال�ن�س��اء ع�ض��وي��ة م�ج�ل��س األم��ة
كانت ايجابية بصفة عامة.
وق � ��ال � ��ت ان وص� � � ��ول  4ن � �س� ��اء ال ��ى
العضوية خالل مجلس  2009بنسبة 9
باملئة من اجمالي النواب يمثل تجربة
ناجحة وكنت اول من قدم قانون هيئة
االع �ت �م ��اد االك ��ادي� �م ��ي ال � ��ذي ل ��م ي ��درج
على ج��دول اعمال املجلس لكنه صدر
م ��ؤخ ��را مل ��واج� �ه ��ة ق �ض �ي��ة ال� �ش� �ه ��ادات
االكاديمية كما قدمنا  11قانونا تهم
املرأة كانت حبيسة ملدة  25سنة.
وطالبت الجسار بزيادة عدد الوزراء
م��ن ال�ن�س��اء ال��ى  4أو أن ي�ك��ون نصيب
امل ��رأة ف��ي املجلس ليس  35باملئة كما
تقول االمم املتحدة بل  10باملئة مشيرة
الى انها ترفض مبدأ الكوتة اذا كانت
وفق تقسيم الكويت بوضعها الحالي
ألن ك ��ل ت �ي��ار س �ي��أت��ي ب �م��رش �ح��ة ول��ن
يكون هناك مكان للمستقلني.

أم��ا اس �ت��اذة األدب ال�ع��رب��ي ورئيس
جمعية حماية الطفل الدكتورة سهام
الفريح فقد اكدت ان التجربة السياسية
للمرأة نالها الكثير من األقاويل برغم
انها بسيطة وقصيرة ولم تخدم املرأة
وب��امل�ق��اب��ل ه �ن��اك ك�ث�ي��ر م��ن ال��رج��ال لم
ي��دخ�ل��وا امل�ع�ت��رك ال�س�ي��اس��ي أو العمل
ال �ع��ام ون �ج �ح��وا ف��ي ال �ب��رمل��ان ألس�ب��اب
مختلفة.
كوتة المرأة
م � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق� ��ال� ��ت امل� �ح ��ام� �ي ��ة ف��ي
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ن �ج�لاء ال�ن�ق��ي ان��ه
من املؤسف التحدث عن دور امل��رأة في
البيت م��ن ع��دم��ه ون�ح��ن ف��ي ع��ام 2015
م�ط��ال�ب��ة ب�ك��وت��ة ت�ض�م��ن وص ��ول امل ��رأة
ال ��ى ال �ب��رمل��ان ألن �ه��ا ال �س �ب �ي��ل ال��وح�ي��د
ف ��ي اك �ت �م��ال ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى ال�ح�ق��وق
السياسية.
وأوضحت النقي ان الدستور الذي
يعتبر أس�م��ى م��ن أي ق��ان��ون ح��ث على

امل �س��اواة وأق ��ر ب�ه��ا ب�ين ال��رج��ل وامل ��رأة
لكننا في مجتمع ذك��وري ينظر نظرة
دونية للمرأة رغم انه كان لها دور كبير
ف��ي رع��اي��ة االس��رة قبل اكتشاف النفط
حينما يغيب الرجل وترعى هي كافة
ش � ��ؤون االس� � ��رة وب �ع��د ال �ن �ف��ط درس ��ت
وت �ق �ل��دت امل �ن��اص��ب وف ��ي ال �غ��زو ق��ام��ت
بأول مظاهرة ضد املحتل.
وش � � � � ��ددت ع � �ل ��ى ض � � � � ��رورة ال� �ك ��وت ��ة
ال �ن �س��ائ �ي��ة م� ��ن خ �ل��ال ق � � ��رار س �ي��اس��ي
ك��ي ت �ص��ل امل � ��رأة ل �ل �ب��رمل��ان وال��وظ��ائ��ف
ال �ق �ي��ادي��ة م��ن اه�م�ي��ة ت�غ�ي�ي��ر اآلل �ي��ة أو
األداة ألن االمور من سيئ الى اسوأ.
ب � ��دوره � ��ا وص� �ف ��ت امل� �س� �ت� �ش ��ارة ف��ي
مجلس األم ��ة د.ج �ن��ان ب��وش�ه��ري ح��ال
امل � ��رأة ب��ال �ح��زي��ن ل�خ�ل��و ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه
ال� �س ��ال ��م م� ��ن وج � � ��ود ت �م �ث �ي��ل ن �س��ائ��ي
متسائلة عن السبب الذي أدى الى عدم
اقناع الشارع الكويتي باختيار امل��رأة
ورأت ان امل��رأة لم تطرح نفسها حاملة
للطائفية او القبلية وه��و األم��ر ال��ذي
يبحث عنه الشارع من استقطاب كان
مسيطرا خالل الفترة املاضية .

الصانع :المحكمة االقتصادية قيد الدراسة
أك � ��د وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي � ��ر األوق � ��اف
وال�ش��ؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
اع � �ت� ��زازه ب �ق �ط��اع ال �خ �ب ��رة ف ��ي وزارة
العدل والرسالة التي يؤديها الخبراء
في هذا القطاع.
وقال الصانع خالل لقاء موسع مع
الخبراء الهندسيني والحسابيني في
قطاع الخبرة والتحكيم بوزارة العدل
أمس إن تلك الرسالة ال تقل أهمية عن
رس��ال��ة ال�ق�ض��اء ألن ن�س�ب��ة ك�ب�ي��رة من
القضايا املدنية والتجارية والعمالية

تعتمد على تقارير إدارة الخبراء.
ودع� � � � � ��ا إل � � � ��ى ت � �ط � ��وي � ��ر م� �ن� �ظ ��وم ��ة
ال�ع�م��ل واخ �ت �ص��ار ال� ��دورة املستندية
واالس�ت�ع��ان��ة ب�م��ا تتيحه التطبيقات
التكنولوجية الحديثة مؤكدا تجاوبه
مع كل املقترحات في جوانب النقص
ف� ��ي إع� � � ��داد ال � �خ � �ب ��راء وال �س �ك ��رت ��اري ��ة
واع �ت �م��اد امل�ي��زان�ي��ات امل��ال�ي��ة وعنصر
التنمية البشرية الذي هو األساس في
عمل الخبراء.
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى االج � � � � � � � � ��راءات ال� �ت ��ي

ات�خ��ذت�ه��ا ال � ��وزارة ف��ي ك��ل ت�ل��ك األم��ور
وفي مقدمتها سد العجز في الخبراء
ح �ي��ث ت ��م اإلع �ل ��ان رس �م �ي��ا ع ��ن ط�ل��ب
وظائف خبراء ومعاونني.
ول�ف��ت ال��ى ق�ي��ام ال ��وزارة بمخاطبة
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة الع�ت�م��اد امل�ي��زان�ي��ات
الالزمة والسعي لتعديل التشريعات
ال�ل��ازم� ��ة ل �ق �ط ��اع ال� �خ� �ب ��رة وال �ت �ف �ك �ي��ر
جديا في إنشاء املحكمة االقتصادية
م ��وض �ح ��ا أن ه� �ن ��اك م �س ��اع ��ي ج� ��ادة
بالتنسيق مع املجلس األعلى للقضاء

بذلك الصدد.
وأثنى الصانع على كل املقترحات
امل� �ق ��دم ��ة وامل �ل�اح � �ظ ��ات ال �ق �ي �م��ة ال �ت��ي
اس �ت �م��ع إل �ي �ه��ا ع ��ن ق ��رب م ��ن ال �خ �ب��راء
م��ؤك��دا دع �م��ه وم�س��ان��دت��ه ال�ت��ام��ة لكل
م��ا ه��و ف��ي صالحهم والتفكير جديا
في منظومة فاعلة لحمايتهم من أي
أخ�ط��ار ق��د ي�ت�ع��رض��ون ل�ه��ا أث�ن��اء أداء
مهامهم.
وأف��اد بأنه سيكون لهم خير معني
في املطالبة بكل استحقاقاتهم املالية

وال��وظ�ي�ف�ي��ة وت��وف�ي��ر البيئة املناسبة
ألداء عملهم على أكمل وجه سواء من
حيث املباني الالزمة أو األثاث املكتبي
م��ؤك��دا تمسكه بكل ال�خ�ب��رات الكبيرة
املؤهلة في قطاع الخبرة.
ودع ��ا ال ��ى ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق ع�م��ل من
الخبراء يصدر به قرار يتولى متابعة
ما تم طرحه من مقترحات ويكون في
ذات ال��وق��ت ح�ل�ق��ة وص��ل ب�ين ال ��وزارة
وقطاع الخبرة.
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ق����ال ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق ص���ال���ح امل�لا
ال اح���د ف��ي ال��ك��وي��ت ال ي��ع��رف م��ن هو
س��ب��ب األزم����ة ال��ري��اض��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت
وم��ن اشتكى على الكويت وم��ن تآمر
ع��ل��ي��ه��ا م���ؤك���دا أن���ه���م ه���م االش���خ���اص
ال��ذي��ن أس��س��وا دول���ة داخ���ل دول���ة ومن
اس��ت��ح��وذوا على ال��ري��اض��ة وب���دال من
أن ي��خ��دم��وا ال��ري��اض��ة اس���ت���ف���ادوا من
الرياضة.
وأض�����اف امل��ل�ا خ��ل�ال ن�����دوة نظمت
ف��ي دي����وان ال��ن��ائ��ب ال��س��اب��ق ع��ب��د الله
ال��روم��ي أم���س أن املتسبب األس��اس��ي
ف���ي اس���ت���م���رار األزم�����ة ال��ري��اض��ي��ة إل��ى
ال����ي����وم ه����ي ال���ح���ك���وم���ة وم�����ن ي��ت��ح��م��ل
امل��س��ؤول��ي��ة ه���و وزي�����ر ال��ش��ب��اب ال���ذي
يدير املسألة بطريقة (وان م��ان شو)
دون أن ي��س��ت��ش��ي��ر أح�������دا وب��ط��ري��ق��ة
خجولة ضعيفة.
وت����س����اءل امل��ل�ا م���ا ه���ي اإلج�������راءات
ال�����ت�����ي ت����ن����ب����ئ ب��������أن ه��������ذا امل�����ل�����ف ي��ت��م
حلحلته؟ فالقضية عند وزير اإلعالم
ه���ي ال��ت��ص��ري��ح��ات ال���ن���اري���ة امل��ع��روف��ة
التي غرضها االس��ت��ع��راض اإلعالمي
ف��ق��ط وأس����ف امل�ل�ا م���ن ات���خ���اذ ق����رارات
متأخرة جدا.
وت����ط����رق امل��ل��ا إل�����ى م���ل���ف خ��ل��ي��ج��ي
 16وال������ذي ه���و ض��ح��ك ع��ل��ى ال���ذق���ون
وضغطنا ح��ت��ى ح��ول��ت القضية إل��ى
النيابة وقالوا إن القضية حفظت وما
عالقة هذا في قضية اإليقاف؟
وزاد امل���ل���ا :وق���م���ن���ا ن���ح���ن وع������ادل
ال��ص��رع��اوي بصياغة اس��ت��ج��واب في
مجلس األم��ة السابق بشأن الرياضة
إل����ى رئ���ي���س ال�������وزراء ال���س���اب���ق ب��ه��دف
ط���رد م��ن اغ��ت��ص��ب أم�ل�اك ال��دول��ة دون
وجه حق وح��دث نوع من االستجداء
ل���ن���ا ك�����ن�����واب ول���ك���ن���ن���ا ص���م���م���ن���ا ع��ل��ى
االستجواب وكان لدينا املستندات.
وقال املال إن الحكومة طلبت مهلة
الن���ت���ه���اء ف���ت���رة ال��ص��ي��ف ول���ك���ن أردن����ا

جانب من الحضور

تعهدا حكوميا صريحا باسم مجلس
ال����������وزراء وي����ق����ر ب�����أن م���ج���ل���س ات���ح���اد
ال��ك��رة غ��ي��ر ش��رع��ي وس���وف ي��ط��رد من
العديلية وعلقنا وقتها االستجواب
وقلنا إن��ه اذا ل��م يتم االل��ت��زام بتعهد
الحكومة فاالستجواب قائم.
وأض��اف أنه في هذا الوقت ظهرت
ق��ض��ي��ة ال��ق��ب��ي��ض��ة إل����ى أن ظ��ه��ر ال��ح��ل
ال���دس���ت���وري وج����اء امل��ج��ل��س��ان املبطل
االول والثاني.
وق����������ال إن��������ه إل��������ى اآلن ل������م ت��ت��خ��ذ
ال��ح��ك��وم��ة أي إج����راء إال ال���زي���ارة ال��ى
ل������وزان وال���ت���ي ك���ان���ت ب��م��ث��اب��ة إه��ان��ة
ل��ل��ك��وي��ت ول����ن ي��ق��ب��ل رئ���ي���س ال��ل��ج��ن��ة
األوليمبية باستقبال الوزير  .ونحن
ض����د ه�����ذه ال�����زي�����ارات ألن���ه���ا ب��م��ث��اب��ة
اس����ت����ج����داء وال���ص���ح���ي���ح ان ال��ل��ج��ن��ة
األوليمبية تقول ما هو املعارض في
قوانيننا ونحن نعدلها.
وأك���د امل�ل�ا أن ه���ذه ال���زي���ارة جعلت
شلة املتآمرين أقوى منتقد وإجراءات
ال���س���ل���ط���ة ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة م�����ع االت�����ح�����اد
غ���ي���ر ال����ش����رع����ي ش������يء م����ؤس����ف ب�����دءا
م���ن م��خ��اط��ب��ة وزي����ر ال��ش��ب��اب لرئيس
االت�������ح�������اد غ����ي����ر ال�����ش�����رع�����ي ب���م���س���م���اه
الرسمي وبكتب رسمية ف��ي نوفمبر
 2013وأي�����ض�����ا ي���ج���ي���ب ع���ل���ى س�����ؤال
ب��رمل��ان��ي ل��ل��ن��ائ��ب ف��ي��ص��ل ال��ش��اي��ع ب��أن
ه���ذا االت���ح���اد ب��اط��ل وال ي��ح��م��ل صفة
فمن نصدق؟
وق���ال امل�ل�ا ن��ح��ن م��ن ف��رع��ن ف��رع��ون
ل��ك��ن ن��ح��ت��اج إل���ى ق����رار ون��ح��ت��اج إل��ى
ح���ك���وم���ة ت���ح���ت���رم ق�����راره�����ا ون���ح���ت���اج
انتفاضة منكم كرياضيني فنحن جزء
من املشكلة بسكوتنا.
وأك�����د ان ال���ح���ل ي��س��ي��ر ب��ات��ج��اه�ين
داخ����ل����ي وه������و ت��ح��ج��ي��م م����ن ف���رع���ن���اه
وخ��ارج��ي��ا ه��و ت��دوي��ل ال��ق��ض��ي��ة ف��ورا
وت�������ج�������اوز م���ح���ك���م���ة ك��������اس ون����ذه����ب
للقضاء الدولي.

م����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ال���ن���ائ���ب ال��س��اب��ق
عبدالله ال��روم��ي ان م��ا نعيشه اليوم
هو تراكمات التردد في اتخاذ القرار
وفي ظل ازماتنا في الفساد.
واض������اف ال����روم����ي ان ه����ذا ال���ت���ردد
اوصلنا ال��ى ما وصلنا اليه وق��ال ان
ان��ت��ك��اس��ات ال���ري���اض���ة ب�����دأت م��ن��ذ 76
وبسبب عدم اتخاذ القرار ومن الجيد
ايقاف النشاط الرياضي حتى نبني
ال���ن���ش���اط ال���ري���اض���ي امل���ن���اس���ب ل��دول��ة
الكويت وما ضيها الرياضي.
وق����������ال ن����ح����ن ب����ح����اج����ة ال��������ى ب���ن���اء
ري����اض����ت����ن����ا ع����ل����ى اس��������س ص��ح��ي��ح��ة
وامل��ط��ل��وب م��ق��اض��اة االت���ح���اد ال��دول��ي
ام�����ام ال���ض���رر ال�����ذي س��ب��ب��وه ل��ل��ك��وي��ت
ول���ش���ع���ب���ه وري����اض����ت����ه ام�������ام امل���ح���اك���م
ال��س��وي��س��ري��ة وال ب��د م��ن م��ق��اض��اة كل
من تسبب في توقيفنا وفق املادة 15
من قانون الجزاء كل من باشر اي عمل
يضر باملصلحة القومية بالكويت.
وت���س���اءل :ه���ل ن��ن��ت��ظ��ر  10س��ن��وات
اخ�����رى ح��ت��ى ن��ن��ت��ظ��ر ان ن��ت��خ��ذ ق����رارا
ف��ي ص��ال��ح ال��ري��اض��ة س��م��ع��ة ال��ك��وي��ت
انتهكت بسبب أبناء الكويت.
ب�������دوره ق�����ال ج���اس���م اش���ك���ن���ان���ي ان
ال��ه��ي��ئ��ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة
اي���ام فهد الجابر ف��ي  2002/10/6تم
ح��ل ن��ادي اليرموك وك��ذل��ك ح��ل ن��ادي
خ��ي��ط��ان وك���ذل���ك ح���ل ن�����ادي ال��س��اح��ل
ونادي الجهراء ولم يكن هناك ميثاق
أومل���ب���ي ول����م ي��ك��ن ه���ن���اك اح����د ي��وص��ل
شكوى االندية للخارج.
واول من واف��ق على  14عضوا هو
الشيخ ط�لال الفهد وف��ي 2004/9/22
م��ج��ل��س ال��ش��ب��اب وال���ري���اض���ة اج��ت��م��ع
لتطبيق رغبة الشيخ صباح االحمد
واق�����رار  14ع��ض��وا الت��ح��اد ك���رة ال��ق��دم
وي��������وم ال���خ���م���ي���س ن����ش����رت ال���ص���ح���ف
ت��ص��ري��ح��ا ل��ل��ش��ي��خ ط��ل��ال ال���ف���ه���د ق���ال
فيه ان اللجنة تسعى الن يكون عمل

اتحاذ الكرة فعاال ويناسب املواثيق
الدولية.
وق�������ال اش���ك���ن���ان���ي ان ال�����خ�����راب م��ن
ال��ج��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة الت���ح���اد ال��ك��رة
وال��ع��م��ل��ي��ة م��ت��ص��ل��ة ب��ف��س��اد ال��ري��اض��ة
فأين التدخل الحكومي؟
ب���������دوره ق������ال ن����ائ����ب رئ����ي����س ه��ي��ئ��ة
ال��ري��اض��ة س��ل��ي��م��ان ال��ع��دس��ان��ي نحن
نختلف كثيرا ولكن نتفق في العالقة
القوية بيننا لكن بعد عام  90تغيرت
ك��ث��ي��ر م��ن االم����ور ون��ح��ن ن��ع��رف كيف
نسير وأين نسير؟
واض�����اف امل��ش��ك��ل��ة ب��داي��ت��ه��ا عندما
واف������ق م��ج��ل��س االم������ة وش������رع ق���ان���ون
 2007/5ه����ذا ال���ق���ان���ون رأى ال��ب��ع��ض
ان���ه ق��د يمسهم شخصيا ف��ي قضية
جمع املناصب وش��ن��وا عليه هجوما
كاسحا.
واك��د ان تراخي الحكومة بافساح
املجال لهم بعدم تطبيق هذا القانون
سبب آخر في االزمة وافتعلوا االزمات
في اتحاد ك��رة القدم حتى يثبتوا ان
القانون غير قابل للتطبيق حتى تم
ايقاف نشاطنا في الدورة اآلسيوية.
وب���ع���د ت���دخ���ل ص���اح���ب ال��س��م��و تم
السماح بمشاركتنا في اوملبياد لندن
 2012وقانون  2012/26عندما صدر
ق��ل��ن��ا ان����ه ف���وض���ى ري��اض��ي��ة اذ ق���د تم
تغيير  15م��ادة من قانون  42والغاء
م����ادت��ي�ن م��ه��م��ت�ين اس���اس���ي���ت�ي�ن ح��ت��ى
اصبح القانون يسيطر على الوضع
الرياضي.
وب����ع����د ذل������ك ت�����م ع���ق���د ال��ج��م��ع��ي��ات
العمومية واال ك��ان��وا تعرضوا للحل
النهائي وامل��ادة  36في التعديلني في
ال���واق���ع ال��ع��م��ل��ي ان االن���دي���ة ل���م تعقد
جمعياتها العمومية ولكن االتحادات
قامت بعقد اجتماعات مجلس االدارة
وهذا ال يجوز.
واالن ال���ل���ج���ن���ة االومل����ب����ي����ة اك��ت��ف��ت

ب��ل��ج��ن��ة امل���ن���ازع���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ال��رغ��م
من انها تراجعت عن لجنة املنازعات
ال���دول���ي���ة وف����ي  2015/6/22فوجئنا
بكتاب م��ن اللجنة األومل��ب��ي��ة الدولية
ينص على أن��ه بناء على املخاطبات
ال���ت���ي أرس����ل����ت م����ن ال��ل��ج��ن��ة االومل���ب���ي���ة
الكويتية وارس���ال القانون 2015/25
و 2014/107ب����أن ه���ذي���ن ال��ق��ان��ون�ين
ي����ت����دخ��ل�ان ف�����ي ص��ل�اح����ي����ات االن����دي����ة
واملؤسسات الدولية ويتحكمون في
استقاللية الحركة الرياضية فوجهت
اللجنة الدولية تهديدا بضرورة حل
مشاكلكم قبل  7/15وباملشاورات مع
اللجنة االومل��ب��ي��ة ت��م��ددت ال��ى 10/15
وط���ل���ب���ت ال��ل��ج��ن��ة ال���دول���ي���ة وال��ل��ج��ن��ة
االوملبية الكويتية باملواد املتعارضة
مع املواثيق الدولية ول��م ت��رد اللجنة
الكويتية وات��ى كتاب آخر من اللجنة
األومل��ب��ي��ة ال��دول��ي��ة ف���ي  9/28ت��ذك��رن��ا
ب��أن��ن��ا م��خ��ال��ف��ون وت��دخ��ل��ت��م ف��ي ام��ور
االندية الرياضية.
واختتم العدساني ب��ان ال��ـ  9م��واد
ال ي��ع��ارض��ه��ا اي ق���ان���ون ك��وي��ت��ي وال
ت���ع���ارض امل��ي��ث��اق االول��ي��م��ب��ي وق��ال��ت
ح��ل��وا مشاكلكم بينكم ،وح���ددت يوم
 28اذا لم تحل هذه املشاكل وقالت ان
النزاع بينكم وبني اللجنة االوملبية.
وزاد :وفي اجتماع لوزان قال وزير
االع���ل���ام وال����ري����اض����ة ال���ش���ي���خ س��ل��م��ان
ال��ح��م��ود ال ن��ت��ف��ق م��ع��ك��م ال ف���ي امل��ه��ل
وال تغيير القوانني حتى صدر القرار
بتعليق النشاط الكويتي األوليمبي.
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رفع مساهمات القطاعات غير النفطية إلى أكثر من  % 60إجمالي الناتج العام

العبداهلل:الكويت ترحب
بالمستثمرين من االتحاد األوروبي

النمش :نعتزم تخصيص مكتب لتلقي بالغات المستثمرين في الكويت
لودج :خطة الكويت طموحة وقوية وتعتمد على رؤية متكاملة
أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله أمس
ان ال�ك��وي��ت ت��رح��ب ب�ك��ل املستثمرين
ورج � � � � ��ال االع � � �م � � ��ال م � ��ن ب ��ري �ط ��ان �ي ��ا
واالت � � �ح� � ��اد االوروب� � � � � ��ي ل �ل �م �س��اه �م��ة
ف��ي خ�ط��ة ال��دول��ة ال�ط�م��وح��ة لتنويع
اقتصادها في مختلف القطاعات.
وق��ال العبدالله ف��ي كلمة مسجلة
له بثت خالل افتتاح اعمال (التوعية
االس �ت �ث �م��اري��ة ب��ال �ك��وي��ت  )2015ان
الكويت وضعت خطة تنمية متكاملة
ت� � �ه � ��دف الج� � � �ت � � ��ذاب االس � �ت � �ث � �م� ��ارات
األج �ن �ب �ي��ة امل �ب ��اش ��رة م ��ا ي �س �م��ح لها
ب ��رف ��ع م �س ��اه �م ��ات ال� �ق� �ط ��اع ��ات غ�ي��ر
النفطية في اجمالي الناتج العام الى
اكثر من نسبة  60باملئة.
واضاف ان من األهداف ايضا رفع
قدرات البحث العلمي وزيادة حصته
في الناتج السنوي للبالد الى واحد
ب��امل �ئ��ة ب �ح �ل��ول ع � ��ام  2020م�ع�ت�ب��را
ان ت ��دف ��ق االس� �ت� �ث� �م ��ارات األج �ن �ب �ي��ة
س �ي �س �م��ح الج � �ت� ��ذاب ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
ال �ت ��ي س �ت �س �م��ح ب� ��دوره� ��ا ب��ال �ح �ف��اظ
على ال�ت�ن��وع االق�ت�ص��ادي على امل��دى
الطويل.
ورأى العبد الله ان االستثمارات
األجنبية يمكنها ان تدعم الصادرات
امل �ح �ل �ي��ة وت �ع ��زز م �ك��ان��ة وإس �ه��ام��ات
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �ك ��وي � �ت � �ي ��ة ال� �ص� �غ� �ي ��رة
وامل� �ت ��وس� �ط ��ة ف� ��ي ال � �س� ��وق ال ��داخ �ل ��ي
وت� �ق ��وي ت�ن��اف�س�ي�ت�ه��ا م ��ع ال �ش��رك��ات
األجنبية.
وب� �ي ��ن ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
أع � ��دت ال �ت �ش��ري �ع��ات امل �ن��اس �ب��ة ال�ت��ي
تدعم خطة التنمية لتنويع مصادر
الدخل الوطني مشيرا الى ان الكويت
ل��دي�ه��ا اي�ض��ا ط��اق��ات ب�ش��ري��ة مؤهلة
ق� ��ادرة ع�ل��ى رف ��ع ال�ت�ح��دي وم�س��اي��رة
التطورات االقتصادية التي تشهدها
البالد.
ودع � ��ا ال �ع �ب��دال �ل��ه رج � ��ال االع �م ��ال
واملستثمرين الدوليني الى االستفادة
م� ��ن االم� � �ت� � �ي � ��ازات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال �ت��ي
اع� �ت� �م ��دت� �ه ��ا ال� �س� �ل� �ط ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
لتسهيل امل�ش��اري��ع االس�ت�ث�م��اري��ة في
مختلف القطاعات واملجاالت كالنقل
والتعليم وال�س�ك��ن وال�ص�ح��ة اضافة
ال��ى السياحة والطيران واالتصاالت
اإلع�ل��ام وال�ب�ي�ئ��ة وال �ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة
وغيرها.
واك � � ��د ان ع �ق ��د ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر ف��ي
ل�ن��دن يعتبر لبنة ج��دي��دة ف��ي ص��رح
ال �ع�ل�اق��ات ال �ق��وي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط دول��ة
ال �ك��وي��ت م ��ع ب��ري �ط��ان �ي��ا م�ض�ي�ف��ا ان

الشيخ محمد العبدالله

عبدالرحمن النمش

زي � ��ارة ال ��دول ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ت��ي ق��ام
بها سمو امير البالد الشيخ صباح
االح�م��د الجابر الصباح ال��ى اململكة
س��اه �م��ت ف ��ي ت �ع��زي��ز ه � ��ذه ال �ع�ل�اق��ة
التاريخية بني البلدين الصديقني.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د س �ف �ي��ر امل �م �ل �ك��ة
امل �ت �ح��دة ل ��دى ال �ك��وي��ت م��اث�ي��و ل��ودج
وق��وف الحكومة البريطانية بجانب
ال�ك��وي��ت لتحقيق خطتها التنموية
التي ستسمح لها بتطوير اقتصادها
وت �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر دخ �ل �ه��ا ب ��اش ��راك
مختلف ال�ق�ط��اع��ات ودون االع�ت�م��اد
على قطاع النفط بشكل حصري.
واعتبر لودج خطة الكويت بأنها
«طموحة وقوية» وتعتمد على رؤية
م �ت �ك��ام�ل��ة ت��أخ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب ��ار كل
ال �ج��وان��ب ال �ض��روري��ة ك��ال�ت�ش��ري�ع��ات
وال�ط��اق��ات الفنية والبشرية مضيفا
ان الحكومة البريطانية تعمل على
تشجيع رج��ال االع�م��ال البريطانيني
لالستفادة من هذه االمتيازات.
ورأى ان دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت رف �ع��ت
التحدي لتطوير اقتصادها ووضع
الخطط املناسبة للحفاظ على تنوعه
ل�لاج�ي��ال ال�ق��ادم��ة معربا ع��ن قناعته
ب�ق��درة الكويت على النجاح لوجود
الرغبة السياسية وتوافر اإلمكانيات
املادية والطاقات البشرية املؤهلة.
وذك ��ر ان ��ه مل��س خ�ل�ال وج� ��وده في
ال �ك ��وي ��ت ب ��اع �ت �ب ��اره س �ف �ي��را ل �ب�ل�اده
اص��رارا لدى الحكومة الكويتية على
تحسني م�ن��اخ االس�ت�ث�م��ار وتبسيط
إج��راءات تنفيذ املشاريع مشيرا الى
ان خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ت �ح �ت��اج م ��ن دون
شك ال��ى دع��م استثماري دول��ي كبير
ومتنوع املصادر.
واوض ��ح ان ع�ق��د ه��ذا امل��ؤت�م��ر في
ل �ن��دن م��ؤش��ر آخ ��ر ع �ل��ى خ�ص��وص�ي��ة
ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ص��دي �ق�ي�ن

واس� �ت� �ع ��داده� �م ��ا ل �ل �ع �م��ل م� ��ع ب�ع��ض
لالنتقال بشراكتهما نحو مستقبل
واعد.
م � � ��ن ج � �ه � ��ة أخ� � � � � ��رى أك � � � ��د رئ � �ي ��س
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد امل �س �ت �ش��ار
ع � �ب � ��دال � ��رح � �م � ��ن ال � �ن � �م � ��ش ام � � � ��س ان
االق � �ت � �ص� ��اد م ��رت� �ب ��ط ب� �ت� �ن ��وع ف ��رص
وخيارات االستثمار وكالهما يلزمه
وج� ��ود ب�ي�ئ��ة م�ن��اس�ب��ة ي �ت��واف��ر فيها
االستقرار السياسي واألمني ووجود
م� �ن� �ظ ��وم ��ة م ��ؤس� �س� �ي ��ة وت �ش��ري �ع �ي��ة
ت��ؤم��ن ال �ح �م��اي��ة وال ��رع ��اي ��ة مل�ص��ال��ح
املستثمرين والدولة على حد سواء.
وقال النمش في كلمة خالل أعمال
امل��ؤت �م��ر ان أح ��د أه ��م وأب � ��رز أه ��داف
إنشاء الهيئة العامة ملكافحة الفساد
هو املساعدة بشكل فاعل في تهيئة
ال�ب�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��اري��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
واإلداري� � � ��ة امل �ن��اس �ب��ة ل �ج��ذب وإن �م��اء
واستقطاب رؤوس األموال من خالل
الفرص االستثمارية املتاحة .
واضاف ان للهيئة دورا في الوقاية
م��ن أس �ب��اب ال�ف �س��اد ال �ت��ي ق��د تسبب
إع��اق��ة مل�س�ي��رة التنمية االق�ت�ص��ادي��ة
واالستثمارية اضافة الى دوره��ا في
العمل على تجفيف منابع الفساد في
كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.
وذك��ر ان سمو امير البالد الشيخ
ص� � �ب � ��اح االح � � �م� � ��د ادرك ب �ح �ك �م �ت��ه
امل� �ع� �ه ��ودة ض � � ��رورة دع� ��م االق �ت �ص��اد
وتوفير الفرص االستثمارية فكانت
مبادرته بتحويل الكويت إل��ى مركز
مالي عاملي.
وق��ال النمش ان سمو امير البالد
وض� ��ح اإلط� � ��ار ال� �ع ��ام ل�ت�ح�ق�ي��ق ه��ذه
امل � �ب� ��ادرة ف �ك ��ان م ��ن أه� ��م م ��ا ع� ��زز ب��ه
س �م��وه ه ��ذه امل� �ب ��ادرة إن �ش��اء الهيئة
العامة ملكافحة الفساد.
وأوض � � ��ح ان ال �ه �ي �ئ��ة ت �س �ع��ى م��ن

خ�لال أه��داف�ه��ا واختصاصاتها إلى
ط �م ��أن ��ة امل �س �ت �ث �م��ري��ن ع �ل ��ى رؤوس
أم��وال�ه��م والتأكيد على مراقبة كافة
املعامالت املالية واالقتصادية التي
تكون ال��دول��ة طرفا فيها بما يضمن
الوقاية من جميع مظاهر الفساد.
وذك ��ر ان�ن��ا ال �ي��وم اذ ن�ق��دم ل�ك��م كل
امل �ح �ف ��زات ل �ض��خ اس �ت �ث �م��ارات �ك��م في
السوق الكويتية يهمنا أن نؤكد لكم
على أن دول��ة الكويت تمتاز برسوخ
م��ؤس�س��ات�ه��ا ب�ش�ك��ل ع ��ام وال��رق��اب �ي��ة
منها بشكل خاص فالقضاء الكويتي
العريق يمثل الضمانة للجميع .
وأك ��د ف��ي ه��ذا ال �ص��دد أن األح�ك��ام
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ت �ن �ف��ذ ع�ل��ى
ال�ج�م�ي��ع وب�ش�ك��ل م �ج��رد دون تفرقة
كما أن دي��وان املحاسبة يلعب دورا
رائ��دا ف��ي رق��اب��ة تصرفات مؤسسات
الدولة والتأكد من سالمة إجراءاتها
املالية واملحاسبية مبينا ان الهيئة
ل �ه��ا دور ف��اع��ل ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق م �ب��ادئ
النزاهة والشفافية ف��ي كافة العقود
التي تبرمها الدولة .
وأشار النمش الى ان الهيئة تعتزم
ت �خ �ص �ي��ص م �ك �ت��ب ل �ت �ل �ق��ي ب�ل�اغ ��ات
وشكاوى املستثمرين لتوفير الوقاية
وال�ح�م��اي��ة وال�ط�م��أن�ي�ن��ة ل��دى ك��ل من
يرغب في االستثمار بدولة الكويت .
وذك � ��ر ان ال �ه �ي �ئ��ة ت �ع �م��ل ب��أق�ص��ى
ط ��اق ��ة ع� �ل ��ى اس� �ت� �ك� �م ��ال امل �ت �ط �ل �ب��ات
التشريعية لعملها من خ�لال إدخ��ال
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ل��ازم � ��ة ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
إن�ش��ائ�ه��ا وق��ان��ون ال �ج��زاء ف�ض�لا عن
ح ��ث ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى س ��رع ��ة إن �ج��از
مشروعي قانوني الحق في االط�لاع
على املعلومات العامة ومنع تضارب
املصالح.
وأك��د ان ه��ذه التشريعات بال شك
ستزيد من الوقاية من الفساد وتقلل
أس �ب��اب ظ �ه��وره ب �م��ا ي��رس��خ للبيئة
الجاذبة واملشجعة لالستثمار.
وق��ال النمش ال ش��ك ف��ي ان تقديم
رؤس� � � � ��اء س� �ل� �ط ��ات ال� � ��دول� � ��ة ال� �ث�ل�اث
التشريعية والتنفيذية والقضائية
إلق ��رارات ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ال�خ��اص��ة بهم
ي �م �ث��ل ح ��دث ��ا ف ��ردي ��ا ع �ل��ى امل �س �ت��وى
اإلق �ل �ي �م��ي وي��ؤك��د ه ��ذا ال �ح��دث على
جدية تعامل سلطات الدولة مع كافة
ج �ه��ود ال��وق��اي��ة م��ن م�ظ��اه��ر ال�ف�س��اد
وإزال � ��ة أس �ب��اب��ه م �ش �ي��را ال ��ى ان ه��ذه
الخطوة تبعث برسالة للمستثمرين
الكويتيني واألجانب بالطمأنينة.

بنك االئتمان:
 20.8مليون دينار قيمة القروض
العقارية في أكتوبر
أظ�ه��رت إحصائية لبنك االئتمان
أن إج�م��ال��ي قيمة ال �ق��روض العقارية
امل�ق��ررة ف��ي أك�ت��وب��ر امل��اض��ي بلغ 20.8
م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي ب ��واق ��ع 616
قرضا ووصل املبلغ املنصرف من تلك
القروض إلى نحو  22.8مليون دينار.
وق� � � � ��ال ال � �ب � �ن� ��ك ف� � ��ي اإلح� �ص ��ائ� �ي ��ة
ال � � �ص � ��ادرة أم � ��س ع� ��ن ش �ه ��ر أك �ت��وب��ر
املاضي إن القروض العقارية توزعت
على  43قرضا (ب�ن��اء قسائم خاصة)
بلغت قيمة امل �ق��ررة منها  2.6مليون
دي �ن��ار ووص ��ل امل�ب�ل��غ امل�ن�ص��رف على
هذا البند إلى نحو  2.2مليون دينار.
وأض ��اف أن ع��دد ال �ق��روض امل�ق��ررة
ل �غ��رض (ب �ن��اء ق�س��ائ��م ح�ك��وم�ي��ة) بلغ
 150ق��رض��ا بقيمة  10م�لاي�ين دي�ن��ار
ووص � ��ل امل �ب �ل��غ امل �ن �ص ��رف ع �ل��ى ه��ذا
البند نحو  13مليون دينار.
وذك � ��ر أن ع � ��دد ال � �ق� ��روض امل� �ق ��ررة
لشراء بيوت بلغ  58قرضا بقيمة 3.6
م�لاي�ين دي �ن��ار ف��ي ح�ي�ن وص ��ل املبلغ
امل�ن�ص��رف م�ن��ه إل ��ى ن�ح��و  3.4ماليني
دينار مبينا أن عدد القروض املقررة
للسكن الخاص بلغ  7ق��روض بقيمة
 229ألف دينار وصل املبلغ املنصرف
على ه��ذا البند نحو  157أل��ف دينار.
ول �ف ��ت ب �ن��ك االئ �ت �م ��ان ال �ك��وي �ت��ي إل��ى
أن ع � ��دد ال � �ق� ��روض امل � �ق� ��ررة ل�ل�ب�ي��وت

الحكومية ب�ل��غ  56ق��رض��ا بقيمة 1.2
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ف��ي ح�ي�ن وص ��ل املبلغ
املنصرف على ه��ذا البند  1.3مليون
دينار.
وب�ي�ن أن ع ��دد ال �ق ��روض ال�ع�ق��اري��ة
امل� � � �ق � � ��رر (ل � � � �ق� � � ��روض وم � � �ن� � ��ح ب � �ي ��وت
خ ��رس ��ان� �ي ��ة) ب �ل ��غ  4ق � � ��روض ب�ق�ي�م��ة
 20أل��ف دي �ن��ار ف��ي ح�ين وص��ل املبلغ
امل �ن �ص ��رف ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ب �ن��د  40أل��ف
دي �ن��ار م�ش�ي��را إل ��ى أن ع ��دد ال �ق��روض
ال �ع �ق��اري��ة امل �ق��دم��ة ل �ف �ئ��ة (م �ن��ح ذوي
اإلع��اق��ة) في أكتوبر املاضي بلغ 298
قرضا ومنحة بقيمة  2.6مليون دينار
وصرفت كاملة.
وع � � ��ن ق� � � ��روض امل� �ح� �ف� �ظ ��ة ق � � ��ال إن
ع��دده��ا ب�ل��غ  22ق��رض��ا ق��دم��ت ب�ه��دف
ال�ت��وس�ع��ة وال�ت��رم�ي��م بقيمة  155أل��ف
دينار في حني قدمت املحفظة بغرض
التوسعة قرضا واحدا بقيمة 10آالف
دينار.
وذك ��ر أن��ه ل��م ي�ت��م ص��رف أي مبلغ
بغرض التوسعة خالل الشهر املذكور
ف � ��ي ح �ي��ن ق� ��دم� ��ت امل� �ح� �ف� �ظ ��ة خ �م �س��ة
قروض بهدف الترميم بقيمة  50ألف
دي �ن��ار ووص ��ل امل�ب�ل��غ امل�ن�ص��رف على
هذا البند  55ألف دينار.

البلدية :تخصيص مواقع إلنشاء
محطات الكهرباء الرئيسية
أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام للبلدية باإلنابة
امل� �ه� �ن ��دس أح� �م ��د امل �ن �ف��وح��ي ح ��رص
ال �ب �ل��دي��ة ع �ل��ى إي �ج ��اد ح �ل��ول ج��ذري��ة
ل�ت�خ�ص�ي��ص امل ��واق ��ع ال�ل�ازم ��ة إلن�ش��اء
محطات تحويل الكهرباء الرئيسية
بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء.
وق � � � ��ال امل � �ن � �ف ��وح ��ي ف � ��ي ت �ص��ري ��ح
صحافي أمس عقب االجتماع املشترك
مع مسؤولي وزارة الكهرباء واملاء إن
تلك املحطات سيتولى وضعها فريق
فني مشترك من الجانبني تم تشكيله
وت�ك�ل�ي�ف��ه إع� ��داد خ�ط��ة ب �ش��أن تحديد
وح� �ص ��ر امل � ��واق � ��ع امل �ن ��اس �ب ��ة إلن �ش ��اء
محطات تحويل الكهرباء الرئيسة.
وأض � � ��اف أن ال �ب �ل��دي��ة ت ��ول ��ي ه��ذا
املوضوع اهتماما كبيرا ملا تقتضيه
امل �ص �ل �ح��ة ال� �ع ��ام ��ة م � �ش� ��ددا ع �ل ��ى أن
ت�ع��اون ال ��وزارات وال�ج�ه��ات املختصة
سيكون عبر آلية عمل واضحة تقوم
على بحثه من خالل عقد االجتماعات
املشتركة بني تلك الجهات بعيدا عن
املخاطبات واملراسالت التي تستغرق
وقتا كبيرا.
وأوضح أن الفريق الفني سيجري
دراسة وافية للمواقع التي اقترحتها
وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء إض ��اف ��ة إل��ى
م��واق��ع أخ��رى بديلة لحصر وتحديد

املواقع املناسبة مبينا أن من الحلول
ال � �ت� ��ي س� � �ت � ��درس اق � �ت � �ط� ��اع ج � � ��زء م��ن
الحدائق العامة أو املدارس بالتنسيق
مع الجهات الحكومية املعنية وتنازل
بعض ال ��وزارات وال�ج�ه��ات ع��ن أراض
سبق أن خصصت لها.
وذك � ��ر أن ال �ب �ل��دي��ة ح��ري �ص��ة ع�ل��ى
إي�ج��اد ال�ح�ل��ول ال�ج��ذري��ة لتخصيص
م � ��واق � ��ع ل� �ب� �ن ��اء م� �ح� �ط ��ات ال �ت �ح��وي��ل
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ف � ��ي ع � � ��دد م � ��ن امل� �ن ��اط ��ق
السكنية وه��ي املنصورية والفيحاء
وال � � �ن � ��زه � ��ة وال� � �س � ��امل� � �ي � ��ة وال� ��دس � �م� ��ة
ب��اع�ت�ب��اره��ا م�ن��اط��ق مكتظة م��ن أج��ل
توفير التغذية الكهربائية املطلوبة
للمواطنني بشأن التقوية أو إيصال
التيار.
وب�ي�ن امل�ن�ف��وح��ي أن ال�ف��ري��ق الفني
امل�ش�ت��رك كلف ب��إع��داد خطة متكاملة
ل��دراس��ة امل��وض��وع م��ن ش�ت��ى جوانبه
ل �ح �ص��ر وت� �ح ��دي ��د امل� ��واق� ��ع ودراس� � ��ة
امل � ��واق � ��ع امل� �ق� �ت ��رح ��ة م � ��ن ق� �ب ��ل وزارة
الكهرباء واملاء.
وش ��دد ع�ل��ى أن ه��ذا امل�ل��ف بحاجة
إل��ى ت�ض��اف��ر ج �ه��ود ال�ج�ه��ات املعنية
ل�ل��وص��ول إل��ى ح�ل��ول ج��ذري��ة يستفاد
منها على مدى  25عاما في املستقبل
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العذبي :مشاركة كويتية في اجتماع
باريس الخاص باتفاقية تغيير المناخ
أك ��د وك �ي��ل وزارة ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
الشيخ ط�لال ناصر العذبي الصباح
ح� ��رص ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
البيئة مشيرا ال��ى مراعاتها مطابقة
امل��واص �ف��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة ف��ي م�ش��اري�ع�ه��ا
ال� �ك� �ب ��رى ك� �م� �ش ��روع ال� ��وق� ��ود ال�ب�ي�ئ��ي
ومصفاة الزور.
وش��دد الشيخ طالل لـ (كونا) امس
ع�ل��ى ه��ام��ش حلقة ن�ق��اش�ي��ة نظمتها
وزارة ال �ن �ف ��ط ح � ��ول ات �ف ��اق �ي ��ة االم� ��م
امل�ت�ح��دة االط��اري��ة ب�ش��أن تغير املناخ
على اهمية االت�ف��اق�ي��ة ل��دول��ة الكويت
م �ش �ي��را ال� ��ى أن ال� � ��دول امل �ش ��ارك ��ة في
االت �ف��اق �ي��ة س�ت�ع�ق��د م��ؤت �م��ره��ا امل�ق�ب��ل
ن �ه��اي��ة ال �ش �ه��ر ال �ح ��ال ��ي ف ��ي ب��اري��س
للمزيد من التباحث في هذا الشأن.
واف��اد بأن منظمة االقطار العربية
امل �ص��درة للبترول (اواب ��ك) ق��دم��ت في
الحلقة النقاشية ورقة حول االتفاقية
االط��اري��ة معربا ع��ن ش�ك��ره للمنظمة
وت�ع��اون�ه��ا م��ع وزارة ال�ن�ف��ط ف��ي عقد
م �ث ��ل ال� � �ن � ��دوات ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة وب �م��ا
ي�ض�ي��ف ال��ى رص �ي��د م��وظ�ف��ي ال� ��وزارة

تكريم على هامش الحلقة النقاشية

ح� �ي ��ث ش� � � ��ارك ف � ��ي ال� �ح� �ل� �ق ��ة م��وظ �ف��و
ال� ��وزارة وم��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول والهيئة
العامة للبيئة.
واوض��ح ان��ه مل��ا كانت الكويت مقر
م�ن�ظ�م��ة (اواب � ��ك) وت�ح�ظ��ى برعايتها
ف �ق��د رأي �ن��ا ض � ��رورة ت �ب��ادل ال �ت�ج��ارب
واالف � �ك� ��ار وامل �ع �ل ��وم ��ات ب�ي�ن ال� � ��وزارة
واملنظمة واقامة العديد من الندوات

ف ��ي وزارة ال �ن �ف��ط إلف � � ��ادة امل��وظ �ف�ي�ن
وت ��وس� �ي ��ع م ��دارك� �ه ��م م� ��ن خ �ل��ال ت�ل��ك
ندوات وحلقات تخصصية.
واف��اد بان هذه هي الحلقة الثانية
ال�ت��ي تنظمها ال� ��وزارة ب��ال�ت�ع��اون مع
(اواب� � � � ��ك) ح �ي ��ث ك ��ان ��ت االول � � ��ى ح ��ول
األس��واق النفطية ومستقبلها مشيرا
الى ان الوزارة ستقوم مستقبال بعقد

حلقة نقاشية متخصصة ك��ل ثالثة
اشهر.
واشار الشيخ طالل الى ان الكويت
ممثلة في وزارة الخارجية وع��دد من
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ � ��رى وم�ن�ه��ا
وزارة ال �ن �ف��ط س �ت �ش��ارك ف��ي اج�ت�م��اع
ب��اري��س ال�خ��اص باالتفاقية االط��اري��ة
بشأن تغير املناخ.
م��ن جانبه ق��ال م��دي��ر ادارة االع�لام
واملكتبة في منظمة (اوابك) واملحاضر
في الحلقة النقاشية عبدالكريم عايد
ان هناك خمسة محاور يجب الحديث
ع �ن �ه��ا ب� �ش ��أن ه � ��ذه االت �ف ��اق �ي ��ة ب��داي��ة
بمحور االتفاقيات ومراحلها والتزام
ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة وغ �ي��ره��ا للمساهمة
ف��ي تقليص االنبعاثات وأل�ي��ة تنفيذ
حزمة القرارات املتخذة في كل اتفاقية.
وذك� ��ر أن ع ��ام  2015ي�م�ث��ل ع�لام��ة
ف��ارق��ة ف��ي مسيرة التنمية املستدامة
ومهام كل دولة في املساهمة لتخفيف
االنبعاثات.

انطالق فعاليات الملتقى العلمي لالمراض الجلدية لالطفال بمشاركة عالمية

الحربي :التوسع في برامج ابتعاث
األطباء الكويتيين لدى الدول المتقدمة
ان �ط �ل �ق��ت ام ��س ف �ع��ال �ي��ات امل�ل�ت�ق��ى
ال�ع�ل�م��ي ال�س��اب��ع ل�ل�أم��راض الجلدية
ل ��دى األط� �ف ��ال ال� ��ذي ي�ن�ظ�م��ه مجلس
اقسام االمراض الجلدية والتناسلية
ب� ��وزارة ال�ص�ح��ة ب�ح�ض��ور ن�ح��و أل��ف
ط �ب �ي��ب ي �ن��اق �ش��ون امل �س �ت �ج ��دات ف��ي
مجال االمراض الجلدية.
وق� � ��ال ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ش��ؤون
ال�خ��دم��ات الطبية ف��ي وزارة الصحة
ال��دك �ت��ور ج �م��ال ال �ح��رب��ي ف��ي كلمته
ف��ي امل��ؤت�م��ر ال��ذي يستمر ث�لاث��ة اي��ام
وي��رع��اه وزي��ر الصحة ال��دك�ت��ور علي
العبيدي ان األم ��راض الجلدية تعد
م��ن أه ��م ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ط�ب�ي��ة التي
ت �ح �ظ ��ى ب ��اه� �ت� �م ��ام وزارة ال �ص �ح��ة
ك ��ون ال �ج �ل��د «م � ��رآة مل�ع�ظ��م األم� ��راض
الباطنية».
واض� � � � � � ��اف ال� � �ح � ��رب � ��ي ان وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة ح � ��رص � ��ت ع � �ل� ��ى م ��واك � �ب ��ة
اح��دث ال�ت�ط��ورات ف��ي ه��ذا امل�ج��ال من
خ�ل�ال ال �ت��وس��ع ف��ي ان �ش��اء ال �ع �ي��ادات
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة وااله �ت �م��ام بالعنصر

ال �ب �ش��ري وت �ط��وي��ر ال � �ك ��وادر ال�ط�ب�ي��ة
والفنية املتخصصة في هذا املجال.
واوض � ��ح ان ال � � ��وزارة ع�م�ل��ت على
ان� �ش ��اء ع� �ي ��ادات االم � � ��راض ال�ج�ل��دي��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة ب ��امل� �ن ��اط ��ق ال �ص �ح �ي��ة
والبالغ عددها  28عيادة اضافة الى
اف �ت �ت��اح وح� ��دات متخصصة م ��زودة
بأحدث التقنيات الحديثة مثل عالج
ال �ل �ي��زر وال �ع�ل�اج ال �ض��وئ��ي وج��راح��ة
الجلد وام ��راض الجلد عند األط�ف��ال
حديثي الوالدة.
واش � � ��ار ال � ��ى ت ��وس ��ع ال� � � � ��وزارة ف��ي
ب��رام��ج اب �ت �ع��اث االط� �ب ��اء ال�ك��وي�ت�ي�ين
ل ��دى ال � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ف ��ي تخصص
األم��راض الجلدية اضافة الى برامج
ال �ب��ورد ف��ي ه ��ذا ال�ت�خ�ص��ص بمعهد
الكويت لالختصاصات الطبية.
وذك� � � ��ر ان امل� �ل� �ت� �ق ��ى ي� �ع ��د ف ��رص ��ة
للعاملني بالوزارة لالحتكاك بكوكبة
من االطباء العامليني البارزين في هذا
امل �ج��ال ال��دق�ي��ق الف�ت��ا ال��ى ان االط�ب��اء
الزائرين سيقومون بمعاينة املرضى

في املستشفيات خالل تواجدهم في
الكويت.
من جهته قال رئيس رابطة اطباء
الجلد الكويتية الدكتور عبدالوهاب
ال� � �ف � ��وزان ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه ان ال �ب��رن��ام��ج
العلمي للمؤتمر يتضمن العديد من
االبحاث الطبية املتعلقة بمستجدات
تشخيص وع�لاج االم��راض الجلدية
لدى االطفال.
واض � � � ��اف ان م � ��ن ت� �ل ��ك االم � � ��راض
االم � � � � � � � ��راض ال � � ��وراث� � � �ي � � ��ة وام� � � � � ��راض
ال �ح �س��اس �ي��ة وال� �ص ��دف� �ي ��ة وال �ب �ه��اق
واورام ال� �ج� �ل ��د وام� � � � � ��راض ال �ش �ع��ر
واالم� � � ��راض امل �ع��دي��ة ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
العالجات الجديدة المراض الصدفية
والحساسية البنيوية والضوئية.
وذك ��ر ان امل�ل�ت�ق��ى س�ي�ع��ود بالنفع
على االطباء حديثي التخرج واطباء
ال � ��دراس � ��ات ال �ع �ل �ي��ا واالس �ت �ش��اري�ي�ن
حيث تتضمن زيارة االطباء التركيز
على البرامج التدريبية والتعليمية
ال� � �ت � ��ي ت� �ف� �ي ��د االط� � � �ب � � ��اء واع � � ��داده � � ��م

ل�لام �ت �ح��ان��ات ال� ��دوري� ��ة وح�ص��ول�ه��م
على نقاط التعليم الطبي املستمر.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق � � ��ال امل � �ن � �س ��ق ال � �ع ��ام
للملتقى ال��دك�ت��ور ج��اس��م الشايجي
ان امل�ل�ت�ق��ى ي�ش�م��ل ب��رن��ام �ج��ا علميا
ي � �ت � �ض � �م ��ن ن� � � � � � ��دوات وم � � �ح � ��اض � ��رات
وحلقات بحث متنوعة ت�ب��رز اح��دث
االك� �ت� �ش ��اف ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة ل�ت�ش�خ�ي��ص
وع�لاج األم��راض ال�ن��ادرة مشيرا الى
ت�خ�ص�ي��ص إح� ��دى ج �ل �س��ات امل��ؤت�م��ر
مل�ن��اق�ش��ة اب� ��رز ال �ت �ط��ورات ف��ي م�ج��ال
حساسية الجلد عند االطفال.
واض� ��اف ان رع��اي��ة وزي ��ر الصحة
ل �ل �م��ؤت �م��ر ت �ع �ك��س ح � ��رص ال� � � ��وزارة
الصحة على دعم التدريب والتعليم
ال �ط �ب��ي امل �س �ت �م��ر اي �م��ان��ا م �ن �ه��ا ب��أن
تطوير اداء للعاملني بها واكسابهم
الخبرات واملعلومات املتجددة اصبح
ركيزة اساسية للنهوض بالخدمات
الصحية والطبية ووسيلة تطويرية
فعالة لجميع املرافق الصحية.
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رئيس األركان
بحث التعاون العسكري
مع بلغاريا
ب � �ح� ��ث رئ� � �ي � ��س األرك� � � � ��ان
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ج �ي��ش ال �ف ��ري ��ق
ال ��رك ��ن م �ح �م��د ال �خ �ض��ر م��ع
امل � �ل � �ح� ��ق ال � �ع � �س � �ك� ��ري ل� ��دى
س �ف��ارة ج�م�ه��وري��ة بلغاريا
الصديقة املعتمد ف��ي دول��ة
الكويت واملقيم في الدوحة
ال�ع�ق�ي��د ف��اس�ي��ل ستانكوف
أهم املواضيع ذات االهتمام
املشترك.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة التوجية
املعنوي وال�ع�لاق��ات العامة
ب � � � ��وزارة ال � ��دف � ��اع ف� ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي أم� ��س ان ال �ف��ري��ق
ال �خ �ض��ر ت �ط��رق م��ع العقيد
ف ��اس� �ي ��ل ال � � ��ى أه � � ��م األم � � ��ور
واملواضيع العكسرية التي
تهم الجانبني.
وأش� � ��اد ال �ف��ري��ق ال�خ�ض��ر
ب �ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ص��دي �ق�ي�ن
وح � � � � ��رص ال� � �ط � ��رف �ي��ن ع �ل��ى
ت� � �ع � ��زي � ��زه � ��ا وت� � �ط � ��وي � ��ره � ��ا
متمنيا للمسؤول البلغاري

الفريق الركن محمد الخضر
التوفيق وال�ن�ج��اح والعمل
ع � � �ل� � ��ى ت� � ��وط � � �ي� � ��د أواص � � � � � ��ر
العالقات بني البلدين.
ح � �ض� ��ر ال� � �ل� � �ق � ��اء م � �ع� ��اون
رئيس االركان العامة لهيئة
العمليات و الخطط ال�ل��واء
ال ��رك ��ن أح� �م ��د ع �ب��دال��وه��اب
العميري.

توقيع  3بروتوكوالت
بين الكويت و مصر
لتطوير التعليم
وق� �ع ��ت وزارت � � ��ا ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي ف��ي الكويت ومصر
أم� ��س ث�ل�اث ��ة ب ��روت ��وك ��والت
ل �ل �ت �ع ��اون ب� �ش ��أن (ت �ط��وي��ر
العالقات في مجال التعليم
ال� �ع ��ال ��ي وال� �ب� �ح ��ث ال�ع�ل�م��ي
وتوثيق روابط األخوة بني
البلدين).
وق ��ع ال �ب��روت��وك��والت عن
ال� �ج ��ان ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ع�م�ي��د
امل � �ع � �ه� ��د ال � �ع� ��ال� ��ي ل �ل �ف �ن��ون
امل� �س ��رح� �ي ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور ف�ه��د
ال �ه��اج��ري فيما وق�ع�ه��ا عن
ال� �ج ��ان ��ب امل � �ص� ��ري ك� ��ل م��ن
عميد كلية اآلداب بجامعة
ح � �ل� ��وان ال� ��دك � �ت� ��ورة س�ه�ي��ر
ع� �ب ��دال� �س�ل�ام وع �م �ي��د ك�ل�ي��ة
اآلداب بجامعة عني شمس
ال��دك �ت��ور س � ��وزان ال�ق�ل�ي�ن��ي
وعميد كلية اآلداب لجامعة
االسكندرية الدكتور عباس
سليمان.

وح� �ض ��ر ح �ف ��ل ال �ت��وق �ي��ع
الذي تم في املكتب الثقافي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل � �س � �ف� ��ارة دول � ��ة
ال �ك ��وي ��ت ب ��ال �ق ��اه ��رة س�ف�ي��ر
دول��ة الكويت سالم غصاب
ال ��زم ��ان ��ان ورئ� �ي ��س امل�ك�ت��ب
املستشار االستاذ الدكتور
فريح العنزي .
واكد الدكتور العنزي في
ت �ص��ري��ح ل� �ـ (ك ��ون ��ا) أه�م�ي��ة
ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
بني الدول العربية وتبادلها
م�ش�ي��را ال��ى ان ت��وق�ي��ع مثل
ه� ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ات ض� ��رورة
ت�ه��دف ال��ى تعزيز التعاون
ال �ع �ل �م��ي واالك� ��ادي � �م� ��ي ف��ي
مجال الفنون املسرحية.
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جنان الشهاب تشارك في المنتدى العالمي
لريادة األعمال
شاركت شابة كويتية في املنتدى
ال�ع��امل��ي ل��ري��ادة األع �م��ال ال ��ذي ب��دأت
أع �م��ال��ه ب ��ال ��ري ��اض أم� ��س ب �م �ش��روع
جهاز شحن كهربائي السلكي يتيح
خاصية شحن الجوال عن بعد.
وق� � ��ال� � ��ت امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ج �ن��ان ال�ش�ه��اب ل�ـ�ك��ون��ا ع�ل��ى هامش
م �ش��ارك �ت �ه��ا ف ��ي امل �ن �ت ��دى ان ج �ه��از
الشحن واي  -ش��ارج ال��ذي ابتكرته
يتماشى مع إجراءات براءة االختراع
في الواليات املتحدة وهو حاليا في
ط��ور التصنيع ل�ي�ت�ح��ول ال��ى منتج
على ارض الواقع.
واض� � ��اف � ��ت ال � �ش � �ه� ��اب ال �ح��اص �ل��ة
ع�ل��ى درج ��ة ال�ب�ك��ال��وري��وس ف��ي قسم
ال �ه �ن��دس��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة م ��ن ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت ان امل �ش��روع ي�ع��د ف��ري��دا من
نوعه على مستوى العالم "اذ يقدم
ف� �ك ��رة م �ب �ت �ك��رة الس � �ت � �خ� ��دام خ�ل�اي��ا
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ال�ل�اس �ل �ك �ي��ة ال� �ت ��ي ت��وف��ر
خاصية الشحن وتشغيل االج�ه��زة

الرجيب بحث
تطوير المشاريع
في مبارك الكبير
اج�ت�م��ع م�ح��اف��ظ محافظة
م� �ب ��ارك ال �ك �ب �ي��ر ال �ف��ري��ق اول
اح �م��د ال��رج �ي��ب م ��ع ممثلي
وزارات الدولة لدى املحافظة
وامل �خ �ت��اري��ن ب �ك��اف��ة م�ن��اط��ق
املحافظة بقاعة االجتماعات
ب��امل �ح��اف �ظ��ة وذل � ��ك مل�ن��اق�ش��ة
ك��اف��ة االع �م��ال وامل�س�ت�ج��دات
التي تقوم بها وزارات الدولة
من خدمات واعمال بمختلف
مناطق املحافظة.
وت � �ط� ��رق االج � �ت � �م� ��اع إل ��ى
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �ش ��اك ��ل ال �ت��ي
ي� � �ع � ��ان � ��ي م � �ن � �ه� ��ا االه � � ��ال � � ��ي
وض � � � ��رورة اي � �ج� ��اد ال �ح �ل��ول
ال� � �ل� � ��ازم� � � � � ��ة ل� � � �ه � � ��ا ،وش� � � �ك � � ��ر
امل � �ح� ��اف� ��ظ م �م �ث �ل��ي وزارات
ال��دول��ة وت�م�ن��ى تفعيل كافة
امل � �ش ��روع ��ات واالق � �ت ��راح ��ات
امل � �ق� ��دم� ��ة ل �ل��ارت� � �ق � ��اء ب �ك��اف��ة
الخدمات باملحافظة.

االل�ك�ت��رون�ي��ة ع��ن ب�ع��د دون ال�ح��اج��ة
للوصالت الكهربائية.
واك � � � � ��دت ان ه � � ��ذا ال � �ج � �ه� ��از ام� ��ن
لالستخدام البشري نظرا العتماده
ع� �ل ��ى امل � ��وج � ��ات ول � �ي� ��س ال� �ك� �ه ��رب ��اء
امل �ب��اش��رة ال �ت��ي ق��د ت �ض��ر ب��االن �س��ان
مشيرة ال��ى ان فوائد الجهاز كثيرة
وم� �ن� �ه ��ا ش� �ح ��ن ال � �ه� ��وات� ��ف ال ��ذك� �ي ��ة
املحمولة عن بعد وتشغيل االجهزة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ع��ن ب�ع��د وال�ت�ق�ل�ي��ل من
اس� �ت� �خ ��دام ال� ��وص�ل��ات ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
الكثيرة وكذلك التقليل من التماسات
الكهربائية.
واف � ��ادت ال �ش �ه��اب ب��أن�ه��ا ش��ارك��ت
ب�ه��ذا امل�ش��روع ف��ي فعاليات معرض
أكسبو ميالنو  2015خالل سبتمبر
املاضي حيث لفت انظار ال��زوار بما
يقدمه م��ن فكرة ج��دي��دة مبتكرة في
كيفية تشغيل األجهزة دون وصالت
كهربائية.

أص � � � ��درت م �ج �ل ��ة (ال � �ك� ��وي� ��ت)
ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة اإلع�ل�ام كتابها
ال ��راب ��ع ع �ش��ر ب �ع �ن��وان (ال �ك��وي��ت
عبق املاضي وصدى الذكريات)
لكلوديا ف��ارك��اس ال��رش��ود الذي
ي� ��ؤرخ مل �ع��ال��م ال �ك��وي��ت ال�ق��دي�م��ة
وتراثها وتاريخها.
وق � � ��ال م ��دي ��ر ت� �ح ��ري ��ر م�ج�ل��ة
(ال� �ك ��وي ��ت) ع �ل��ي ال� �ع ��دوان ��ي في
تصريح صحافي أمس ان املجلة
س� �ع ��ت م� ��ن خ �ل��ال ال� �ك� �ت ��اب ال ��ى
م��واص�ل��ة مسيرتها ف��ي تسليط
ال�ض��وء على طبيعة الحياة في
ال �ك��وي��ت م��ن م�خ�ت�ل��ف ج��وان�ب�ه��ا
عبر استطالعات أعدتها الكاتبة
وامل � �ص� ��ورة ال ��رش ��ود ون�ش��رت�ه��ا
مجلة الكويت في أع��داد سابقة
وخالل سنوات مختلفة.
واضاف العدواني ان ما يميز
هذه االستطالعات ابتعادها عن

املهندسة جنان الشهاب

نادي باسل السالم ينظم بطولة
االستعراض الحر للسيارات
ينظم ن��ادي ب��اس��ل السالم الصباح
لسباق ال�س�ي��ارات وال��دراج��ات النارية
ب �ع��د غ ��د ال �ج ��ول ��ة األول � � ��ى م ��ن ب�ط��ول��ة
االس�ت�ع��راض ال�ح��ر على حلبة ال�ن��ادي
ع�ل��ى ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال �س��اب��ع ب��ات�ج��اه
ال � �ج � �ه� ��راء ب� �م� �ش ��ارك ��ة ع � ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
املتسابقني .وق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام للنادي
س�ي��ف ع��وض امل�ط�ي��ري ل��وك��ال��ة األن�ب��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك ��ون ��ا) أم� ��س إن ال �ن �ش��اط
ي �ت �ض �م��ن م ��رح� �ل ��ة م� � �س � ��ارات م �ع��رق �ل��ة
وساحة مفتوحة لبطولة االستعراض
الحر .ودعا املطيري الشباب املشاركني
إل��ى الحضور حيث إن ب��اب التسجيل
س �ي �ك��ون م �ف �ت��وح��ا ي� ��وم ال �ب �ط��ول��ة ف��ي
مقر حلبة ال�ن��ادي م��ن ال�س��اع��ة الثالثة
وال �ن �ص��ف ح �ت��ى ال �س��ادس��ة وال�ن�ص��ف
مساء.
وأثنى على الرعاية والتعاون الدائم
ب�ين ال �ن��ادي وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للشباب
وال��ري��اض��ة ف��ي تنظيم األي��ام املفتوحة

غالف املجلة

ال �س �ط��ح وغ��وص �ه��ا ف ��ي ال�ح�ي��اة
الكويتية القديمة املتوارية خلف
امل �ظ��اه��ر ال �ع �ص��ري��ة وت��رك �ي��زه��ا
على البيوت واألس��واق التراثية
وال� �ع ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��د وال �ف �ن��ون
الشعبية في حياة كويت ما قبل
النفط.
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صورة للمشاركني بالسباق

وال�ب�ط��والت التي تستقطب ه��واة هذه
الرياضة من الشباب واصفا التعاون
بالبناء والفعال الذي أسهم في تطوير
ري��اض��ة امل�ح��رك��ات ف��ي ال�ك��وي��ت وجمع
ال� �ش� �ب ��اب ت� �ح ��ت م �ظ �ل��ة ال� � �ن � ��ادي وف ��ي
الحلبة تحقيقا لألمن والسالمة.
وأمل أن يحقق هذا التعاون الهدف
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امل��أم��ول منه في دع��م الشباب املمارس
ل ��ري ��اض ��ة امل� �ح ��رك ��ات ب �ش �ت��ى أن��واع �ه��ا
وإب� � �ع � ��اده � ��م ع � ��ن م� �خ ��اط ��ر ال� �ط ��رق ��ات
واملمارسات الخاطئة متمنيا السالمة
ل �ج �م �ي��ع امل �ت �س��اب �ق�ي�ن امل � �ش ��ارك �ي�ن ف��ي
البطولة وللنادي في التنظيم بصورة
الئقة ومنشودة ملحبي هذه الرياضة.
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