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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األحد
 26محرم 1437
 8نوفمبر 2015
العدد 712

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تشارك في القمة الرابعة
للدول العربية والالتينية
ت �ش��ارك دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ق�م��ة ال��راب �ع��ة ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ودول
أمريكا الالتينية التي تستضيفها العاصمة السعودية (الرياض)
 10و 11نوفمبر الجاري بمشاركة ممثل سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد سمو الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
تفاصيل (ص)02

نواب ثمنوا الرسالة وأكدوا أن إمهال الحكومة شهرين للرد على التقارير إرساء لتعاون السلطتين

ديوان المحاسبة يشيد بحرص
مجلس األمة على المال العام
ث �م��ن ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب رس��ال��ة
رئ�ي��س دي ��وان املحاسبة باالنابة
ع� � ��ادل ال � �ص� ��رع� ��اوي ال � ��ى م�ج�ل��س
االم � ��ة ال � ��ذي اش � ��اد ف �ي �ه��ا ب�ح��رص
املجلس على املحافظة على امل��ال
ال� �ع ��ام وج��دي �ت��ه ال� �ت ��ي ت �ظ �ه��ر م��ن
خ �ل��ال ت �ك �ل �ي �ف��ات ال � ��دي � ��وان ب �ه��ذا
الشأن مؤكدين أن ديوان املحاسبة

يعمل كجهة رقابية ويعتبر ذراعا
مساندة للمجلس في القضاء على
ال�ف�س��اد بجميع ص��وره واملجلس
سيكون داعما له في عمله.
إل � ��ى ذل � ��ك أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
ال �ح �م��دان أن ال �ج��دي��ة ف��ي ال��رق��اب��ة
هي ديدن مجلس االمة وموضوع
امهال الحكومة مدة شهرين للرد

على ما ورد من مالحظات ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ه� ��و ارس � � � ��اء ل �ت �ع��اون
ال �س �ل �ط �ت�ين م �ش �ي��را إل� ��ى ان� ��ه الب��د
ان ت �ك��ون ه �ن��اك ح ��دود ل �ل��رد على
املواضيع الواردة وان تكون هناك
جدية ملعالجتها.
واشار الحمدان الي ان املجلس
ان� �ج ��ز وف� �ع ��ل ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ادوات

ال��رق��اب��ة ال�لاح �ق��ة وامل�س�ب�ق��ة منها
تفعيل ال�ف�ص��ل ال��راب��ع ف��ي ق��ان��ون
انشاء ديوان املحاسبة بالتحويل
إل��ى املحاكم التأديبية وان تطال
امل �ح��اس �ب��ة ك ��ل ق� �ي ��ادي وم �س ��ؤول
دون استثناء واملجلس جاد في أال
تكون هناك محاباة واستثناء وان
يسري االمر على الجميع.

الصالح يراهن على استجواب العمير
وسط تباين نيابي حول مساءلته
وس��ط ت�ب��اي��ن ن�ي��اب��ي ح��ول م��دى
دس � �ت � ��وري � ��ة ق� � � ��رار ت � ��دوي � ��ر ب �ع��ض
ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
أع �ل ��ن ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح أن
اس� �ت� �ج ��واب ��ه امل ��زم� ��ع ت �ق��دي �م��ه إل��ى
وزير النفط د .علي العمير يتعلق
ب ��ال �ت �ج ��اوزات ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ش ��ؤون ال� ��زراع� ��ة واي� �ض ��ا ب��امل�ل��ف
النفطي إذ أن دائ��رة الدعم النيابي
له تتسع مؤكدا أن الغطاء النيابي
للمساءلة ال�ت��ي ت�ح��وي ح��زم��ة من
ال� �ت� �ج ��اوزات امل��دع��وم��ة ب��ال��وث��ائ��ق

أكد النائب د  .يوسف الزلزلة
أن ب� �ع ��ض ال� � � � � ��وزراء ي � �ح� ��اول أن
ي � �ع�ي��ن امل � �ح � �س� ��وب�ي��ن ع � �ل � �ي ��ه ف��ي
امل��واق��ع القيادية ك��وك�لاء ووك�لاء
م �س��اع��دي��ن وغ �ي��ره��ا م��ن امل��واق��ع
اإلشرافية قبل إقرار قانون اختيار
ال�ق�ي��ادي�ين ال��ذي سيقره املجلس
خ �ل ��ال دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� �ح ��ال ��ي
الفتا إل��ى أن بعض ال��وزراء يريد
ال�ت�ه��رب م��ن ال �ش��روط ال �ت��ي يلزم

ب�ه��ا ال �ق��ان��ون ال�ح�ك��وم��ة الخ�ت�ي��ار
ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ألن ه� � ��ؤالء ال� � � ��وزراء
م� ��ا زال � � ��وا ي ��رغ� �ب ��ون ب��اس �ت �خ��دام
التعيينات البراشوتية.
وأض� � � � ��اف ال� ��زل� ��زل� ��ة م �خ��اط �ب��ا
رئيس ال ��وزراء :ياسمو الرئيس
وأنت من نثق بأنه االكثر اهتماما
في الحكومة بتعيني الكفاءات من
الكويتيني أوق ��ف ه ��ؤالء ال ��وزراء
عن إقصاء الكفاءات الكويتية.

د .علي العمير

العجمي يشكر الغانم وجميع
النواب على تشريع قانون البيئة
أش� � ��اد م ��دي ��ر إدارة ال �ش��رط��ة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة امل �ق��دم ح�س�ين العجمي
ب �ت �ش��ري��ع ق ��ان ��ون ال �ب �ي �ئ��ة وق ��ال
ف��ي ت�ص��ري��ح ل��ه أن��ه ان�ط�لاق��ا من
ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� �ك ��ري� �م ��ة ل�س�م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ت��ي ت�ع��زز امل�ب��ادئ
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة واألم� � � ��ن اإلن �س ��ان ��ي
ش��رع مجلس األم��ة ال�ق��ان��ون رقم
( )2014/42وامل� �ع ��دل ب��ال�ق��ان��ون

في تصريحات لـ «الدستور» ان
صاحب السمو أكد ان الدولة لن
تسمح باثارة الفتنة والبغضاء
او ال �ع��زف ع�ل��ى اوت ��ار الطائفية
البغيضة او استغالل النزاعات
ال �ق �ب �ل �ي��ة وال� �ف� �ئ ��وي ��ة وال �ع��رق �ي��ة
والطبقية.
تفاصيل (ص)13

 6لجان تجتمع اليوم لتحديد
آلية عملها وأولوياتها

تفاصيل (ص)03
خليل الصالح

تفاصيل (ص)07-06

الحمود لـ «الدستور»:
لن نسمح بالعزف على أوتار
الطائفية
أكد وزير اإلعالم وزير الدولة
ل�ش��ؤون الشباب الشيخ سلمان
ال � �ح � �م � ��ود ال � �ص � �ب � ��اح أن ك �ل �م��ة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ صباح االحمد في افتتاح
دور االنعقاد ال��راب��ع من الفصل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ه��ي
خ��ارط��ة ط��ري��ق للمرحلة املقبلة
سواء ملجلس االمة أو للحكومة .
وق��ال الشيخ سلمان الحمود

واملستندات أوسع من أن يحتويه
الوزير.
وشدد قائال إننا لم نعد نملك
اي خ �ي��ار س ��وى امل �ض��ي ق��دم��ا في
استجواب العمير اداء للمسؤولية
الوطنية والدستورية واألخالقية
وس�ن�ع��رض ال �ت �ج��اوزات الخطيرة
وال �ج �س �ي �م��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
وه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة ف��ي ج�ل�س��ة علنية
يشهد عليها نواب االمة والشعب.

الزلزلة :تعيينات براشوتية
قبل إقرار القانون الجديد

م��ن جانبه أك��د النائب عبدالله
امل� �ع� �ي ��وف ان دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ي �س �ت �ش �ع��ر م � ��دى ح � ��رص م�ج�ل��س
االم � � � � ��ة ون � � ��واب � � ��ه ع � �ل� ��ى ال� ��رق� ��اب� ��ة
وامل�ح��اس�ب��ة م��وض�ح��ا ان الجلسة
ال� �خ ��اص ��ة ال� �ت ��ي ع �ق��ده��ا امل �ج �ل��س
الس � �ت � �ع ��راض م�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
املحاسبة تأكد ل��دى ال��دي��وان بأن

امل �ج �ل��س ح��ري��ص وم �ه �ت��م بعمله
حيث ال�ك��ل استمع وان�ص��ت فيما
ورد وخ � ��اص � ��ة ال� � � � � � ��وزراء ال ��ذي ��ن
اع �ت��رف��وا ب��ذل��ك وت �ع �ه��دوا ام��ام�ن��ا
بتسوية االمور واصالحها.

رق ��م ( )2015/99ب��إن �ش��اء إدارة
شرطة البيئة وحدد مهامها في
مواد القانون  113و 114و.115
وأع � ��رب ال �ع �ج �م��ي ع ��ن ال�ش�ك��ر
لرئيس مجلس األم��ة وأم�ين سر
املجلس وجميع أعضاء املجلس
على تشريع هذا القانون.
تفاصيل (ص)14

ت � �ع � �ق� ��د  6ل � � �ج� � ��ان ب ��رمل ��ان � �ي ��ة
اج �ت �م ��اع ��ات �ه ��ا ال � �ي� ��وم مل �ن��اق �ش��ة
املوضوعات املدرجة على جدول
أعمالها وتحديد آلية عملها في
املرحلة املقبلة وأولوياتها التي
ستقدمها الى لجنة األولويات.
حيث تعقد اللجنة التشريعية
اج�ت�م��اع�ه��ا مل�ن��اق�ش��ة ال�ت�ع��دي�لات
امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ق��وان�ين اإلج ��راءات
وامل�ح��اك�م��ات ال�ج��زائ�ي��ة وق��ان��ون
ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ع �ل �ي��م اإلل ��زام ��ي
وال �ن �ق��د وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
واملهن املصرفية بحضور وزير
ال�ع��دل وزي��ر األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلسالمية.

ف� �ي� �م ��ا ت� �ع� �ق ��د ل � �ج� ��ان امل ��ال� �ي ��ة
وتنمية املوارد البشرية الوطنية
واللجنة اإلسكانية اجتماعاتها
ل�ت�ح��دي��د آل �ي��ة ع�م�ل�ه��ا وم��واع�ي��د
اجتماعاتها وتحديد األولويات
املدرجة على جدول أعمالها.
ك�م��ا ت��واص��ل ل�ج�ن��ة التحقيق
ف ��ي أوض � ��اع م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار
ال�ك��وي�ت��ي ب�ل�ن��دن ال�ب�ح��ث ف��ي ما
أث �ي��ر ح ��ول ال �ق �ض �ي��ة ،أم ��ا لجنة
ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال �خ ��اص ��ة
ف�ت�ن��اق��ش ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
 2010ب�ش��أن ح�ق��وق االش�خ��اص
ذوي اإلعاقة.
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الغانم كرم الضباط المشاركين
في حفل افتتاح دور االنعقاد
ّ
كرم رئيس مجلس األمة مرزوق
علي الغانم أم��س ضباط الجيش
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� � �ح � ��رس ال��وط �ن��ي
واإلط� � � �ف � � ��اء ال � ��ذي � ��ن ش� � ��ارك� � ��وا ف��ي
ترتيبات حفل افتتاح دور االنعقاد
الرابع من الفصل التشريعي الـ .14
وأعرب الغانم خالل استقباله
ال � �ض � �ب� ��اط ب �م �ك �ت �ب��ه ع � ��ن ال �ش �ك��ر
وال � �ع� ��رف� ��ان ل � �ل� ��دور ال � � ��ذي ق � ��ام ب��ه
م �ن �ت �س �ب ��و ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � ��دف � ��اع
وال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي واإلط� �ف ��اء في
ت ��أم�ي�ن وت �س �ه �ي��ل ت��رت �ي �ب��ات ي��وم
افتتاح دور االنعقاد.
وحضر ل �ق��اء ال �ت �ك��ري��م االم�ي�ن
ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون ح ��رس
املجلس اللواء خالد الوقيت.
ويكرم أحد الضباط املشاركني في حفل االفتتاح

الغانم متوسطا الضباط املكرمني

 ...واستقبل المقاطع
و  3طالبات من حملة الماجستير
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم بمكتبه أمس رئيس
ك �ل �ي��ة ال �ق ��ان ��ون ال �ك��وي �ت �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
االستاذ الدكتور محمد املقاطع.
وق ��دم امل �ق��اط��ع ال ��ى ال �غ��ان��م خ�لال
ال� �ل� �ق ��اء ث �ل��اث ط ��ال� �ب ��ات م� ��ن ح�م�ل��ة

امل��اج �س �ت �ي��ر م ��ن خ��ري �ج��ات ال�ك�ل�ي��ة
وهن حنان املطوع ون��ورة الفرحان
وف��اط�م��ة ال��دي�ين حيث قمن بتقديم
رس ��ائ ��ل امل��اج �س �ت �ي��ر ال �ت ��ي ح�ص�ل��ن
ع�ل�ي�ه��ا وك ��ان ��ت ب ��إش ��راف ال��دك �ت��ور
املقاطع ال��ى الرئيس الغانم وكلها

ت� � ��دور ح � ��ول م� ��وض� ��وع (ال� �س ��واب ��ق
وال�ت�ق��ال�ي��د ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي التجربة
الكويتية).

رئيس مجلس األمة يستقبل املقاطع والطالبات حملة املاجستير

رئيس الوزراء يمثل الكويت في القمة العربية
الالتينية الرابعة بالرياض
ت � �ش � ��ارك ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال �ق �م��ة
ال� � � ��راب � � � �ع� � � ��ة ل � � � �ل � � � ��دول ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة
ودول أم ��ري �ك ��ا ال�لات �ي �ن �ي��ة ال �ت��ي
تستضيفها العاصمة السعودية
(ال� � ��ري� � ��اض)  10و  11ن��وف �م �ب��ر
ال� �ج ��اري ب �م �ش��ارك��ة م�م�ث��ل سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
سمو الشيخ جابر مبارك الحمد
الصباح رئيس مجلس الوزراء.

ويبحث ملوك وق��ادة ورؤس��اء
وفود الدول املشاركة خالل القمة
الشؤون التي تهم دول املنطقتني
بهدف تعزيز التنسيق السياسي
والتعاون االقتصادي.
وم ��ن امل �ق ��رر أن ي�س�ب��ق أع �م��ال
القمة اج�ت�م��اع ت �ش��اوري ملجلس
الجامعة العربية على مستوى
املندوبني الدائمني برئاسة دولة

اإلمارات ملناقشة مشروع (إعالن
ال � ��ري � ��اض) ال � � ��ذي س� �ي� �ص ��در ع��ن
القمة.
وتجمع قمة (أسبا) بني الدول
ال�ع��رب�ي��ة األع �ض��اء ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
العربية ودول أمريكا الالتينية
التي تضم  12دول��ة تمثل اتحاد
دول أم ��ري� �ك ��ا ال�ل�ات �ي �ن �ي ��ة وه ��ي
األرج�ن�ت�ين وبوليفيا وال�ب��رازي��ل

وتشيلي وكولومبيا واإلك��وادور
وغ� ��وي� ��ان� ��ا وب � � ��اراغ � � ��واي وب� �ي ��رو
وس � � ��وري� � � �ن � � ��ام واألوروغ � � � � � � � � � ��واي
وفنزويال.
ويتضمن جدول أعمال القمة
ع � ��ددا م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال�س�ي��اس�ي��ة
وف� � � � � ��ي ص� � � ��دارت � � � �ه� � � ��ا ال � �ق � �ض � �ي� ��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة إل� ��ى ج��ان��ب بحث
ت� �ط ��ورات األوض � � ��اع ف ��ي س��وري��ا

وال �ي �م��ن ول�ي�ب�ي��ا وه ��ي ال�ق�ض��اي��ا
التي يركز عليها الجانب العربي
إض��اف��ة إل��ى ق�ض��اي��ا دول أمريكا
ال �ج �ن��وب �ي��ة وم �ن �ه��ا ق �ض �ي��ة ج��زر
املالفينوس امل�ت�ن��ازع عليها بني
األرج �ن �ت�ي�ن وب��ري �ط��ان �ي��ا وع�لاق��ة
ه ��ذه ال� ��دول ب��امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
وقضية الديون السيادية.
وم��ن املنتظر أن تبحث القمة

ال�ع��دي��د م��ن ق�ض��اي��ا ال�ت�ع��اون في
املجاالت االقتصادية والتجارية
ف ��ي ظ ��ل وص � ��ول ح �ج��م ال �ت �ب��ادل
ال �ت �ج��اري ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين ن�ه��اي��ة
ع ��ام  2014إل ��ى  30م�ل�ي��ار دوالر
بعد أن كان حوالي ستة مليارات
ع��ام  2005عند ان�ط�لاق أول قمة
في البرازيل.
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االستجواب مدعم بالمستندات واألدلة وتخبطات الوزير في القطاع النفطي تهدد مصالح البالد

الصالح :الغطاء النيابي لمساءلة العمير
أوسع من أن تحتويه مناوراته
أع � �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح أن
اس �ت �ج��واب��ه امل ��زم ��ع ت�ق��دي�م��ه إل ��ى وزي ��ر
ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ي�ت�ع�ل��ق بملف
ال �ت �ج��اوزات ف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة لشؤون
ال��زراع��ة واي �ض��ا ب��امل�ل��ف النفطي الفتا
ال��ى أن دائ��رة ال��دع��م النيابي لصحيفة
االستجواب ال��ذي ب��ات مستحقا تتسع
ال سيما بعد التنسيق الذي جرى خالل
األي� ��ام ال�ف��ائ�ت��ة وال� ��ذي م��ا زال مستمرا
ب� �غ� �ي ��ة إن� � �ج � ��اح االس� � �ت� � �ج � ��واب م ��ؤك ��دا
أن ال �غ �ط��اء ال �ن �ي��اب��ي ل �ل �م �س��اء ل��ة ال �ت��ي
تحوي حزمة م��ن ال�ت�ج��اوزات املدعومة
ب��ال��وث��ائ��ق واملستندات أوس� ��ع م��ن أن
تحتويه مناورات الوزير.
وأوض� � � ��ح أن م �ل ��ف ال �ع �م �ي��ر ُم �ت �خ��م

ب ��ال � �ت � �ج ��اوزات وال �ت �خ �ب �ط ��ات وال أدل
ع �ل��ى ذل ��ك م��ن ال � �ق ��رارات األخ� �ي ��رة ال�ت��ي
أدخلت قطاع النفط في أتون الصراع
والتصدع وباتت تهدد مصالح البالد
ُ
ف ��ي ظ ��ل إص � � ��رار ال� ��وزي� ��ر ع �ل��ى إش �ب��اع
رغبته في فرض أجندة سطوته من دون
وج��ه ح��ق وم��ن دون اعتبار لحساسية
وحيوية قطاع النفط بالنسبة للكويت.
وق� � � ��ال ال � �ص ��ال ��ح إن ه� � ��ذا ال �ت �خ �ب��ط
سبقته تخبطات أخ��رى منها اإلض��رار
ب�م�ص��ال��ح ال �ب�لاد ب��وق��ف ع �ق��ود مصفاة
ال� ��زور ب��دع��وى دراس� ��ة س�لام��ة الصفقة
ق �ب��ل أن ي�ض�ط��ر إلى ت��وق �ي��ع الصفقة
بعد  48ساعة تحت وطأة بطالن حجج
تعطيلها.

واعتبر ال �ص��ال��ح أن ع ��دم ت �ج��اوب
الوزير م��ع ال�ت��وص�ي��ات اإلح ��دى عشرة
ال �ت��ي تضمنها ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة التحقيق
البرملانية في الحيازات الزراعية فضال
ع��ن تثبيت اللجنة ع��دم ت�ع��اون ال��وزي��ر
ف��ي ت�ق��ري��ره��ا ي��ؤك��د اس�ت�ح�ق��اق تحريك
املساءلة السياسية تجاه الوزير.
وكشف أن العمير لم يلتزم بتكليف
امل � �ج � �ل ��س ب� ��إح� ��ال� ��ة أس � � �م � ��اء أص � �ح ��اب
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة م �ن��ذ ال �ع��ام 2006
وح� �ت ��ى اآلن م �ك �ت �ف �ي��ا ب ��إح ��ال ��ة أس �م��اء
املتنازل لهم ع��ن تلك ال�ح�ي��ازات إضافة
إلى أنه فتح باب التنازل عن الحيازات
خ �ل��ال س� ��ري� ��ان ع �م ��ل ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي ع �م �ل �ي��ة أش �ب ��ه ب�غ�س�ي��ل

األم ��وال وف��ي ال��وق��ت ال��ذي ك��ان املجلس
ع �ل��ى أع �ت ��اب إق � ��رار ت �ع��دي�لات��ه ف ��ي ه��ذا
الخصوص.
وق��ال إن الوزير تجاهل تقرير لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ك �م��ا ت �ج��اه��ل ت �ق��ري��ر دي� ��وان
املحاسبة بشأن مدى استغالل القسائم
الزراعية وقسائم تربية املاشية والهجن
وغيرها والذي أنجزه الديوان منذ قرابة
العامني معتبرا أن ذلك التجاهل يشكل
ازدراء للمجلس وجناحه الرقابي.
وأض� � ��اف ال �ص��ال��ح «ك �م��ا ان اس �م��اء
املتنفذين ال��ذي��ن ُمنحت لهم الحيازات
ال��زراع�ي��ة وال�ق�س��ائ��م م��ن دون وج��ه حق
ي �ج��ب ال ��وق ��وف ع�ل�ي�ه��ا ول ��ن ت �م��ر م��رور
الكرام ناهيكم عن شركات حصلت على

حيازات زراعية من دون توافر الشروط
فيها واألدهى أن البعض منها شركات
وهمية ال وجود لها قانونا».
وش��دد على « أننا لم نعد نملك اي
خيار سوى املضي قدما في استجواب
ال �ع �م �ي��ر اداء ل �ل �م �س��ؤول �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة
وال��دس �ت��وري��ة واألخ�ل�اق �ي��ة وس�ن�ع��رض
ال �ت �ج��اوزات ال�خ�ط�ي��رة وال�ج�س�ي�م��ة في
ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ف��ي
جلسة علنية يشهد عليها ن��واب االم��ة
والشعب الكويتي».
خليل الصالح

ال مبرر لكل هذا التصعيد بعد قرار نقل مسؤولين من إدارة إلى أخرى باألهداف نفسها

نواب :نرفض الهجوم على وزير النفط بسبب تدوير
أع� ��رب ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان عن
اسفه ملا يحدث في القطاع النفطي من
م �ن ��اورات ل�ي�س��ت ف��ي مصلحة ال�ك��وي��ت
م ��ؤك ��دا ان ك ��ل االط� � ��راف إخ � ��وة ه��دف�ه��م
خ��دم��ة ال�ب�ل��د م��ن أي م�ك��ان ي��وك��ل إليهم
معتبرا ان املحك هو القدره اإلداري��ة في
النجاح وتحقيق األه��داف امل��رج��وة من
اي منصب او قطاع.
واك��د الحمدان في تصريح صحافي
ان منصب الرئيس التنفيذي ال يرتبط
نجاحه بشركة بعينها بل بقدرته على
اإلدارة والعمل في اي موقع الفتا الى انه
لنا في الشركات العاملية أكبر دليل اذ ان
تولي القياديني في إكسون موبيل وشل
و توتال ال يرتبط بالفهم الحرفي الفني
بل بالقيادة والنجاح بتحقيق األهداف
املرسومة للشركات.
واض� ��اف ال �ح �م��دان ان ��ه ل�ي��س ببعيد
ان �ت �ق��ال األخ س��ام��ي رش �ي��د م ��ن ش��رك��ة
البترول الوطنية وتنصيبه على شركة
نفط الكويت رغم االختالف الكبير بني
ال�ش��رك�ت�ين وك��ذل��ك األخ س�ع��د ال�ش��وي��ب
الذي انتقل من الصناعات الوطنية الى
مؤسسة البترول الكويتية التي تمثل
ق�م��ة ه��رم ال�ق�ط��اع النفطي واي �ض��ا األخ
أسعد السعد الذي انتقل من بيته الذي
تربى فيه بشركة البترول الوطنيه الى
ال�ك�ي�م��اوي��ات وك��ذل��ك األخ ف�ه��د ال �ع��دوة
ان �ت �ق ��ل م� ��ن ش ��رك ��ة ن �ف ��ط ال� �ك ��وي ��ت إل ��ى
البترول الوطنية.
وش��دد الحمدان على ان��ه ال يجد اي
م �ب ��رر ل �ك��ل ه� ��ذا ال �ص �خ��ب وال�ت�ص�ع�ي��د
الحاصل بعد قرار نقل اخوين فاضلني

حمود الحمدان

حمد الهرشاني

فيصل الكندري

م��ن ادارة لخدمة ال�ك��وي��ت إلدارة اخ��رى
ب �ن �ف��س األه � � ��داف م ��ؤك ��دا ان� ��ه ع �ل��ى ثقة
ب�ن�ج��اح ال�س�ي��د هاشم ه��اش��م والشيخ
نايف باملهمة الجديدة املوكلة اليهما.
واش��ار الحمدان الى انه دائما يغيب
ع �ن��ا ال �ه ��دف األس �م ��ى ف ��ي ع�م�ل�ن��ا وه��و
خدمة الكويت بغض النظر عن املناصب
الفتا الى اننا لم نتعاف بعد من مرض
ال��ري��اض��ة وع ��زل ال�ك��وي��ت دول �ي��ا بسبب
التسرع وغياب األهداف السامية.
واك��د اننا جميعا في خدمة الكويت
اوال وأخيرا من أي مكان نؤمر بالقيام
ب��ه وان ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع ادراك أن ش��ري��ان

ال�ب�ل��د ال �ن��اب��ض ب��االق �ت �ص��اد ه��و النفط
وال ي�ق�ب��ل ال�ك�ب�ي��ر وال ال�ص�غ�ي��ر ال�ع�ب��ث
بقوت أه��ل الكويت الرئيسي واختالق
أم � ��ور م�ع�ي�ن��ة ل�ل�ت�ص�ع�ي��د ل �ت��دم �ي��ر أه��م
رافد لديمومة هذا الوطن اآلمن بقيادة
صاحب السمو االمير حفظه الله.
واع��رب الحمدان ع��ن رج��ائ��ه لالخوة
االفاضل بأن يجتمعوا ويضعوا جميع
امل �ش��اك��ل ع �ل��ى ج �ن��ب وي� �ب ��دأوا ب��ال�ع�م��ل
كفريق عمل واح��د لحل جميع املشاكل
وتنفيذ األوامر ملصلحة الكويت مؤكدا
ان ال� �ك ��ل ي �ع �ل��م ب� �ن ��زاه ��ة وزي � � ��ر ال �ن �ف��ط
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وح �ب ��ه وإخ �ل�اص ��ه ل��دف��ع

ه ��ذا ال �ق �ط��اع لتحقيق األه � ��داف العليا
للكويت.
وق � ��ال إذا ك� ��ان ال� �ق ��رار ال � ��ذي ات �خ��ذه
الوزير علي العمير تم بناء على قاعدة
قانونية صادرة من املرجعية القانونية
للدولة فعلى الجميع تنفيذ القرارات ثم
التظلم ملن ال يشعر بصحتها أو اللجوء
ل �ل �ق �ض��اء م ��ؤك ��دا ان � ��ه ب ��إم �ك ��ان االخ � ��وة
ال�ج�ل��وس م��ع ال��وزي��ر وت��وض�ي��ح كيفية
االتفاق على جميع ما هو مختلف عليه.
واك � � ��د ال � �ح � �م� ��دان ان� � ��ه م � ��ن امل ��ؤس ��ف
معالجة األم��ور من خالل نشر الوثائق
وال � ��رس � ��ائ � ��ل امل � �ت � �ب ��ادل ��ة ب �ي��ن ال �ط ��رف�ي�ن

الحمدان  :الكل
الهرشاني :
الكندري  :وزير
يعلم بنزاهة الوزير إجراءات العمير في النفط يمارس
وحبه وإخالصه
القطاع النفطي
صالحياته وفقا
للبلد
حق أصيل له
للدستور

ب��وس��ائ��ل اإلع�ل��ام ك�م��ا أن ��ه م��ن امل��ؤس��ف
اي � �ض ��ا ات � �ه� ��ام ال � ��وزي � ��ر أو ال �ق �ي ��ادي�ي�ن
ووضعهم بدائرة الشبهات فقط بسبب
ت��دوي��ر أج ��راه الوزير وف��ق صالحياته
معتبرا ان ه��ذا ك�لام نرفضه و نطالب
من زعمه بالدليل أو الرجوع إلى الحق.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ث � �م� ��ن ال� � �ن � ��ائ � ��ب ح �م��د
ال �ه��رش��ان��ي االج � � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذه��ا
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ال��دك�ت��ور ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر في
القطاع النفطي وال��رام�ي��ة إل��ى تطويره
وخصوصا التدوير األخير الذي يعتبر
من صالحيات الوزير.
وقال الهرشاني في تصريح صحافي
نحن مع اإلجراءات االصالحية التي قام
ب�ه��ا ال�ع�م�ي��ر ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وه��ي
ح��ق اصيل ل��ه ون��دع��م خطواته التي لم
ت��رق للبعض ال ��ذي ه�ي�م��ن ع �ق��ودا على
ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وال ي��ري��د ال�ت�خ�ل��ي عن
هيمنته.
وذك � ��ر ال �ه��رش��ان��ي أن االب � �ت ��زاز ب��ات
سمة للسياسيني فكلما اعتزم مسؤول
االص� �ل� ��اح وأراد ال �س �ي ��ر ف� ��ي االت� �ج ��اه
الصحيح انبعث له املبتزون محاولني
عرقلته داعيا إلى التوقف عن هذا النهج
الذي بات مكشوفا وواضحا للعيان.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ج � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
الكندري التأكيد على حق وزير النفط د.
علي العمير باتخاذ القرارات التي يراها
م �ن��اس �ب��ة ع �ل��ى ط��ري��ق إص �ل��اح ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي م �ش �ي��را ال ��ى أن ق � ��راره األخ �ي��ر
املتعلق بتدوير قياديني في هذا القطاع
سليم ويدخل ضمن اختصاصات وزير
ال�ن�ف��ط وص�لاح�ي��ات��ه امل�ن�ص��وص عليها

ف��ي القانون وامل��ؤي��دة م��ن إدارة الفتوى
والتشريع.
وأض � � � ��اف ال � �ك � �ن� ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين أن ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ملؤسسة البترول ن��زار العدساني نشر
ف ��ي ال �ص �ح��ف ك �ت��اب��ا ي�ح�م��ل م�غ��ال�ط��ات
عدة وتناقضات وتساءل الكندري :هل
يعمل العدساني داخل نطاق الدولة أم
خارجه؟
وق � � ��ال :أض� �ع ��ت ب��وص �ل �ت��ك أخ ن ��زار
ف � �ق ��د ذك � � � ��رت ف � ��ي ك � �ت ��اب ��ك أن م �ج �ل��س
إدارة امل��ؤس�س��ة ه��و م��ن ي�ع�ين أع�ض��اءه
والرئيس ونائبه كما قلت في موضوع
آخ��ر ف��ي ال�ك�ت��اب ذات ��ه إن مجلس إدارة
ال �ش��رك��ة وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  214م��ن ق��ان��ون
ال � �ش� ��رك� ��ات ال � �ت � �ج ��اري ��ة ه � ��و م � ��ن ي �ع�ين
الرئيس التنفيذي!
وأكد الكندري أن وزير النفط بصفته
ه��و امل�س��ؤول أم��ام مجلس األم��ة مشيرا
الى أنه يمارس صالحياته وفقا ملا جاء
في الدستور والقانون.
ورأى أننا أمام مرحلة مفصلية وعلى
املحك فإما تسود الدولة وقوانينها وإما
س�ي��ادة األف ��راد وال�ع�ن�ت��ري��ات واملصالح
الشخصية على حساب مصلحة الدولة.
وق � � � � ��ال :ح � � � ��رام م � ��ا ي� �ح� �ص ��ل داخ � ��ل
القطاع النفطي بسبب بعض قيادييه
ال��ذي��ن يحتمون وي�ل��وح��ون باستقاالت
ف��ي واح� ��د م��ن أه ��م امل ��راف ��ق ف��ي ال��دول��ة
وتساءل :هل هذه األمانة التي اؤتمنتم
عليها؟ وهل تريدون تحدي الدولة؟
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عسكر يطالب بقبول أبناء البدون
العسكريين للعمل في الدفاع
دعا النائب عسكر العنزي نائب
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح ال��ى امل��واف�ق��ة
على قبول أبناء البدون العسكريني
ل�ل�ع�م��ل ف��ي وزارة ال ��دف ��اع ل�ي�ن��ال��وا
ش ��رف ال ��دف ��اع ع��ن ب �ل��ده��م ال�ك��وي��ت
وح �م��اي��ة أراض �ي �ه��ا وح �ف��ظ أم�ن�ه��ا
واستقرارها.
وق � � � � � ��ال ع � �س � �ك� ��ر ف� � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي :إن �ن��ا نتمنى ع�ل��ى نائب
رئ �ي��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال ��دف ��اع ان
ي� �ص ��در ق � � ��رارا ان �س��ان �ي��ا م�س�ت�ح�ق��ا
باملوافقة على التحاق أبناء البدون
ال � �ع � �س � �ك ��ري �ي�ن ل� �ل� �ع� �م ��ل ب��ال �ج �ي��ش
ال � �ك ��وي � �ت ��ي م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى ان آب � ��اء
وأجداد فئة البدون خدموا الكويت
وحافظوا على أمنها واستقرارها

aldostoor

عسكر العنزي

وقدموا الكثير من التضحيات لهذا
البلد ويجب فتح املجال أمام أبناء
العسكريني من هذه الفئة ومنحهم

شرف خدمة الكويت فهم ال يعرفون
وطنا غيرها منذ عقود طويلة.
واش � � � � ��ار ع� �س� �ك ��ر ال � � ��ى ض � � ��رورة
رف ��ع ال�ظ�ل��م ال��واق��ع ع�ل��ى أب �ن��اء فئة
ال �ب��دون والتخفيف م��ن معاناتهم
الف � � �ت � ��ا ال � � � ��ى ان � � �ه � ��م ي� � �ع � ��ان � ��ون م��ن
ح��رم��ان�ه��م م��ن ال�ك�ث�ي��ر م��ن الحقوق
االنسانية واملدنية رغ��م م��ا قدموه
م � ��ن ت� �ض� �ح� �ي ��ات ل� �ح� �م ��اي ��ة ال ��وط ��ن
وامل ��واط � �ن �ي�ن واك� � ��د ع �س �ك��ر أه �م �ي��ة
م �س��اع��دت �ه��م ع �ل��ى م��واج �ه��ة أع �ب��اء
امل �ع �ي �ش ��ة وال � �ح� ��د م� ��ن م �ع��ان��ات �ه��م
االنسانية واالجتماعية مذكرا بأن
أبناء البدون الذين ال يعرفون غير
الكويت وط�ن��ا وض�ح��وا بأرواحهم
في سبيل حماية حدودها وأمنها.

طنا :ال إلستثناء مستشفى
الجهراء من جدول األطباء الزوار
اس�ت�غ��رب ال�ن��ائ��ب محمد طنا
اس �ت �ث �ن��اء م �س �ت �ش �ف��ى ال �ج �ه��راء
م � � ��ن ج � � � � � ��دول ال� � � � ��زي� � � � ��ارة امل � �ع� ��د
ل�لأط �ب��اء االس �ت �ش��اري�ي�ن ال� ��زوار
مل �س �ت �ش �ف �ي��ات وزارة ال �ص �ح��ة
م �ت �س��ائ�ل�ا ه� ��ل أب � �ن� ��اء ال �ج �ه ��راء
ل �ي �س��وا م� ��ن ض �م ��ن اه �ت �م��ام��ات
قياديي وزارة الصحة.
وق � � � � � ��ال ط� � �ن � ��ا ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص� �ح ��اف ��ي أن � ��ه أم � ��ر ي ��دع ��و إل ��ى
االس� � � �ت� � � �غ � � ��راب وال � � ��ده � � �ش � � ��ة أن
ي �س �ت �ث �ن��ى م �س �ت �ش �ف��ى ال �ج �ه��راء
م � � ��ن االس � � �ت � � �ش� � ��اري �ي ��ن ال� � � � � ��زوار
مطالبا وزي ��ر ال�ص�ح��ة ال��دك�ت��ور
ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي ب� �ت ��دارك ال�خ�ط��أ
ال� �ف ��ادح ال � ��ذي ارت� �ك ��ب وإن ك��ان
األم � ��ر م �ت �ع �م��دا ف �ي �ج��ب تشكيل

محمد طنا

لجنة تحقيق وم�ع��اق�ب��ة ك��ل من
ي�ث�ب��ت ت�ع�م��ده ت�ج��اه��ل ال�ج�ه��راء
خ� �ص ��وص ��ا أن ع � � ��دد س �ك��ان �ه��ا

تجاوز نصف مليون نسمة.
وأك� � � � ��د ط � �ن� ��ا ن � �ح� ��ن أول م��ن
امتدح النهج الذي تتبعه وزارة
ال �ص� �ح ��ة ف� ��ي اس� �ت �ض ��اف ��ة ك �ب��ار
االس�ت�ش��اري�ين ك��ل شهر ملعاينة
ال� � � �ح � � ��االت امل � ��رض� � �ي � ��ة وإج� � � � ��راء
ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ج��راح �ي��ة ال� �ن ��ادرة
بمشاركة األط�ب��اء العاملني في
مستشفيات وزارة الصحة لكن
ف��وج�ئ�ن��ا ب��اس�ت�ث�ن��اء مستشفى
ال �ج �ه��راء م �ش��ددا ع�ل��ى أن األم��ر
ل��ن يمر م��رور ال �ك��رام إن ل��م يكن
هناك اجراء سريع يضع النقاط
ف��وق ال�ح��روف وي��وض��ح أسباب
ال� �ت� �ج ��اه ��ل ال � � ��ذي ت� �ع ��رض ��ت ل��ه
محافظة الجهراء.

استفسر عما إذا كانت هناك قرارات صرف بدل حضور جلسات اللجان بالمخالفة للنظام المعمول به في الخدمة المدنية

الجيران يسأل العيسى عن مآخذ شابت مناقصة
توريد وتركيب كاميرات المراقبة في المدارس
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .ع� �ب ��د ال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران س �ت��ة أس �ئ �ل��ة إل� � ��ى وزي ��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي د .بد
العيسى قال في مقدمة السؤال األول:
كاميرات المراقبة
ورد ف��ي تقرير دي ��وان املحاسبة
ومالحظاته على الحساب الختامي
ل � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/20014أن هناك مآخذ شابت
ع��دم ال�ت��زام ال ��وزارة بمتابعة أعمال
ال �ع �ق��د رق� ��م ( )314امل �ن��اق �ص��ة (م ع
 )2009-2008/64/ب �ش��أن م �ش��روع
ت��وري��د وت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات امل��راق�ب��ة
وم�ل�ح�ق��ات�ه��ا ب �م��دارس ال � ��وزارة وان
م� ��ن ض �م ��ن امل� ��آخ� ��ذ إس � �ن� ��اد ت�ن�ف�ي��ذ
ال�ع�ق��د إل��ى ال�ش��رك��ة امل�ت�ع�ه��دة  -قبل
إب � � ��رام م �ل �ح��ق ع �ق��د أو ع �ق��د ج��دي��د
ي�ح�ف��ظ ح �ق��وق ال � � ��وزارة ول �ق��د ردت
ال��وزارة على ه��ذه املالحظات بأنها
ق��د أحيلت إل��ى ال �ش��ؤون القانونية
إلجراء التحقيق الالزم.
وط��ال��ب ال�ج�ي��ران ط��ال��ب الجيران
إفادته باآلتي:
 - 1ه��ل أج ��رى ال�ت�ح�ق�ي��ق املعني
وه ��ل ص ��در ق ��رار ب��ذل��ك م��ن ال� ��وزارة
أرجو تزويدي بصورة من القرار.
 - 2إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة (بنعم) ما
ن �ت��ائ��ج ال�ت�ح�ق�ي��ق وه ��ل ت ��م ت�ح��دي��د
املسؤولية؟

 - 3ه � ��ل ق� ��ام� ��ت ال� � � � � ��وزارة وف ��ق
م�ل�اح �ظ��ة ال � ��دي � ��وان  -ب �خ �ص��وص
غ � � ��رام � � ��ات ال � �ت� ��أخ � �ي� ��ر ف� � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
املشروع والبالغة  1002300دينار
ك��وي �ت��ي؟ وإذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة (ال)
فما أس�ب��اب وم �ب��ررات ع��دم خصم
الغرامات؟
سرقة المدارس
وج��اء ف��ي مقدمة ال�س��ؤال الثاني
م� ��ا ي �ل ��ي  :ورد ف� ��ي ت �ق ��ري ��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ح ��ول ب �ي��ان��ات ال�ح�س��اب
الختامي ل��وزارة التربية عن السنة
امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014أن ال� � � ��وزارة
ل ��م ت �ل �ت��زم ب��أح �ك��ام امل � ��ادة ( )52من
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م ( )30ل �س �ن��ة 1964
(إن� �ش ��اء دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة) ف ��ي ما
يتصل باملخالفة املالية رق��م (-102
 )2015/2014امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��إت�ل�اف
وس��رق��ة امل ��دارس ال�ج��دي��دة بمنطقة
(ال �خ �ي��ران) السكنية بسبب إه�م��ال
ال� � � ��وزارة وق� ��د أف� � ��ادت ال� � � ��وزارة ب��أن
�ار في املخالفة من قبل
التحقيق ج� ٍ
القطاع القانوني بالوزارة.
وطالب تزويده باآلتي:
 - 1ن �س �خ��ة م ��ن ال � �ق� ��رار امل�ت�ع�ل��ق
بإجراء التحقيق.
 - 2ه��ل ان�ت�ه��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق ي��رج��ى
ت� � ��زوي� � ��دي ب� �ن� �س� �خ ��ة م � ��ن امل �ح �ض��ر
ونتائج التحقيق.

 - 3إذا ل ��م ي �ن �ت��ه ال �ت �ح �ق �ي��ق ف�م��ا
أسباب هذا التأخير؟
حسابات الوزارة
ون� ��ص ال� �س ��ؤال ال �ث��ال��ث ع �ل��ى ما
يلي:
ج��اء ف��ي تقرير دي ��وان املحاسبة
ح��ول بيانات الحسابات الختامية
ل � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014أن م��ن أه��م املالحظات
ال�ت��ي أس�ف��ر عنها فحص ومراجعة
ح �س��اب��ات وس� �ج�ل�ات ال � � ��وزارة ع��دم
م��واف��اة مدققي ال��دي��وان بالبيانات
وامل� �س� �ت� �ن ��دات امل �ط �ل��وب��ة وال �ل�ازم� ��ة
ألداء مهامهم ال��رق��اب�ي��ة وع ��دم ال��رد
على مالحظاتهم ما يشكل مخالفة
ل�ل�م��ادة ( )52م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ()30
لسنة  1964بإنشاء ديوان املحاسبة
ول�ق��د وردت ن�ف��س ه��ذه امل�لاح�ظ��ات
ف��ي السنتني املاليتني 2013/2012
و.2014/2013
وطالب إفادته باآلتي:
 - 1ما اسباب إصرار الوزارة على
م �خ��ال �ف��ة ق ��ان ��ون دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وع � ��دم ت �ق��دي��م ال �ب �ي��ان��ات امل �ط �ل��وب��ة
للديوان؟
 - 2هل قامت ال��وزارة بالتحقيق
ف��ي ه ��ذا األم ��ر ل�ت�ح��دي��د امل�س��ؤول�ي��ة
وما نتائج التحقيق؟
 - 3ما الضمانات اللتزام الوزارة

د .عبد الرحمن الجيران

�لا ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال ��دي ��وان
م �س �ت �ق �ب ً
وت� �ق ��دي ��م ال� �ب� �ي ��ان ��ات وامل� �س� �ت� �ن ��دات
الالزمة له لتأدية مهامه؟
بدل حضور اللجان
وج��اء ف��ي مقدمة ال �س��ؤال ال��راب��ع
ما يلي:
أش � ��ار ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب�ش��أن ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل �ل��وزارة
ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ()2015/2014
ضمن ما أشار إليه إلى املآخذ التي
ش��اب��ت ق ��رارات ص��رف ب��دل حضور
جلسات اللجان باملخالفة للنظام
امل� �ع� �م ��ول ب� �ه ��ا ب ��ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
وخ��اص��ة م��ا يتعلق بالتوقيع على
محاضر الجلسات إلثبات الحضور

الفعلي ل�لأع�ض��اء وت��وث�ي��ق م��ا يتم
في االجتماعات من ت��داول واتخاذ
ق� ��رارات وأوق� ��ات ان�ع�ق��اد الجلسات
وانتهائها والتقارير الختامية عن
أعمال اللجان كما ذكر تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة أن اف � ��ادة ال� � ��وزارة ح��ول
هذه املالحظات غير مقنعة وجاءت
م�خ��ال�ف��ة ل� �ق ��رارات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية خاصة القرار رقم ( )7لسنة
 2008وأن ج�م�ل��ة امل �ب��ال��غ ال �ت��ي تم
ح �ص��ره��ا ك� �ب ��دل ح� �ض ��ور ج�ل�س��ات
ال �ل �ج��ان ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي شملتها
امل��راج�ع��ة ه��ي  108850د.ك وطالب
إفادته باآلتي:
 - 1م� ��ا ال� �ت ��داب� �ي ��ر واإلج� � � � ��راءات
ال �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال ��وزي ��ر اذاء ه��ذه
املخالفات؟
 - 2م ��ا ال �ج �ه��ة امل �س ��ؤول ��ة داخ ��ل
ال��وزارة عن تطبيق ق��رارات الخدمة
املدنية الخاصة بأعمال اللجان؟
 - 3ه��ل ت��م اس�ت��رداد املبالغ التي
صرفت نتيجة لهذه املخالفات؟
ون��ص ال�س��ؤال الخامس على ما
يلي:
أش� � ��ار دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ض�م��ن
مالحظاته على الحساب الختامي
ل � ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة ع��ن ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014إلى عدم التزام الوزارة
بما وع��دت ب��ه م��ن قبل ف��ي معرض

رده ��ا ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات ال��دي��وان عن
ال �س �ن �ت�ي�ن امل ��ال �ي �ت�ي�ن 2010/2009
 2011/2010ف��ي ش��أن إدراج شرط
ج ��زائ ��ي (غ� ��رام� ��ة م ��ال �ي ��ة) ف ��ي ح��ال
ع��دم كفالة متعهدي عقود تجهيز
أع � � �م� � ��ال ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��ف وال� � �خ � ��دم � ��ات
مل� ��دارس وم �ب��ان��ي ال � ��وزارة للعمالة
ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��م إذ أب ��رم ��ت ال � � ��وزارة
العقد رق��م ( )181مع نفس املتعهد
ال�س��اب��ق للعقد األص�ل��ي رق��م ()315
وت ��م ت�م��دي��ده ل �ث�لاث س �ن��وات ب��ذات
الشروط واملواصفات دون تضمني
الشرط الجزائي املذكور األمر الذي
يؤدي إلى التفريط في الحق العام.
وطالب إفادته باآلتي:
 - 1ه� ��ل أح� ��ال� ��ت ال� � � � � ��وزارة ه ��ذه
امل� �ل ��اح� � � �ظ � � ��ات ل� � �ق� � �ط � ��اع ال � � �ش� � ��ؤون
القانونية إلجراء التحقيق وتحديد
املسؤولية؟
 - 2إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم فما
نتائج التحقيق وإذا كانت اإلجابة
ب�لا ف�م��ا أس �ب��اب ع��دم التحقيق في
هذه املخالفة؟
 - 3م��ا أس�ب��اب إغ�ف��ال مالحظات
الديوان في هذا الشأن والتي تكررت
في سنتني ماليتني متعاقبتني؟
 - 4م ��ا ح �ج��م ال� �غ ��رام ��ات امل��ال �ي��ة
امل�س�ت�ح�ق��ة ل� �ل ��وزارة م��ن املعتمدين
املخالفني؟
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أكد في برنامج «بال حصانة» على قناة المجلس أن انتقاداتهم ال تزعج النواب

الحمدان :تعارض إنجازات مجلس األمة
وأصحاب المصالح دفعهم لمهاجمته

مشاركة الجمهور في صناعة القوانين سابقة تاريخية للمجلس الحالي
قال النائب حمود
الحمدان ان االنتقادات
التي يتعرض لها
المجلس الحالي من
قبل البعض التقلق
النواب لتركيزهم على
تحقيق انجازات تساهم
عند تطبيقها على
أرض الواقع في خدمة
المواطنين وتحقيق
تطلعاتهم مشيرا الى ان
كل المجالس السابقة
تعرضت النتقادات.
واضاف الحمدان خالل
برنامج بال حصانة
على قناة المجلس ان
المجلس الحالي نجح
في تشريع العديد من
القوانين التي تعتبر
انجازات كبيرة ..ولكن
كل قانون يعارض
استفادة البعض
ومصالحهم يحولهم
الى معارضين للمجلس
ضاربا مثاال بقانون
( )b.o.tفضال عن توجه
من يرغب في الترشح
لالنتخابات القادمة الى
ارتداء ثوب المعارضة
للحفاظ على قاعدته
الجماهيرية.

وط� ��ال� ��ب ال� �ح� �م ��دان ب � ��أن ت �ق��وم
النخبة بدورها في قيادة املجتمع
وت ��وع� �ي� �ت ��ه ب � ��ال � ��دور ال �ت �ش��ري �ع��ي
مل�ج�ل��س االم ��ة وم ��دى ن�ج��اح��ه في
اداء دوره مشيرا في ه��ذا الصدد
ال��ى ان مجلس االم��ة ق��ام بسابقة
تاريخية ف��ي ال�ح�ي��اة التشريعية
وه� ��ي ف �ت��ح ال� �ب ��اب ل�ج�م�ي��ع اف� ��راد
املجتمع دون استثناء للمشاركة
في سن القوانني.
ون �ف��ى ال �ح �م��دان م��ا ي �ت��ردد عن
ت��أث�ي��ر رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة على
توجهات النواب وق��ال ان النواب
ي� �خ� �ت ��ارون م��واق �ف �ه��م ب� �ن ��اء ع�ل��ى
قناعاتهم وب�م��ا ي�خ��دم املواطنني
م ��ؤك ��دا ان� ��ه ال ت��أث �ي��ر الح� ��د ع�ل��ى
ق� �ن ��اع ��ات ال� � �ن � ��واب وان ال��رئ �ي��س
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ي�س�م��ع وي�ن��اق��ش
وي �ك��ون االق �ن��اع مل��ن يملك الحجة
االقوى.
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د ال � �ع�ل��اق� ��ة ب�ين
م�ج�ل��س األم ��ة وال�ح�ك��وم��ة اوض��ح
ال �ح �م��دان ان �ه��ا ع�لاق��ة ت �ق��وم على
االح� � �ت � ��رام امل� �ت� �ب ��ادل واس� �ت� �خ ��دام
ال �ط��رق ال �ق��ان��ون �ي��ة وال��دس �ت��وري��ة
ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � ��رق � ��اب � ��ة ع � �ل� ��ى ع �م��ل
الحكومة مشيرا ف��ي ه��ذا الصدد
ال� ��ى ان ت� �ع ��اون ال �س�ل �ط�ت�ين حقق
ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ن� �ق ��اط االي �ج��اب �ي��ة
م ��ن اب ��رزه ��ا ت �ق��دي��م خ �ط��ة تنمية
واض �ح ��ة امل �ع��ال��م وق �ب��ل م��وع��ده��ا
الول مرة في تاريخ مجلس االمة
ك �م��ا ان م�ن��اق�ش��ة امل �ي��زان �ي��ات تتم
ب��دق��ة واص ��رار دف��ع الحكومة الى
العمل الجاد لتالفي اكبر كم ممكن
من املالحظات الواردة عليها.
المادة 79
ومن جانب آخر كشف الحمدان
ان التشاور م��ازال جاريا مع عدد
م ��ن ال � �ن ��واب ح� ��ول ت �ع��دي��ل امل� ��ادة
 79م��ن ال��دس �ت��ور ب��اض��اف��ة جملة
ب�م��ا ي��واف��ق ال�ش��ري�ع��ة االس�لام�ي��ة
وق� ��ال ال �ح �م��دان ان االس �ل��ام دي��ن
متكامل يتناول تنظيم العبادات
وامل� � �ع � ��ام �ل��ات وف� � ��ي ه� � ��ذا االط� � ��ار
ن �ح��ن ن �ج �ت�ه��د الن ت �ك��ون االم� ��ور
موافقة للكتاب والسنة مع العلم
ان الكثير م��ن االم ��ور ال ��واردة في
الدستور توافق الشرع.
وفي رده على سؤال بخصوص
تركيزه على القطاعني التعليمي
وال�ص�ح��ي ف��ي اسئلته البرملانية
ق� � ��ال ان ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ال �ق �ط��اع

حمود الحمدان

ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ي��رج��ع ال ��ى تخصصه
في ه��ذا املجال والقطاع الصحي
ب��اع �ت �ب��اره م��ن ال �خ��دم��ات امل��ؤث��رة
في حياة املواطن والتي تستدعي
ال �ت��دخ��ل الص�ل��اح اي خ �ل��ل ي�ط��رأ
ونراه موجودا تلمسا الحتياجات
املواطنني.
وت ��اب ��ع ان ال �ق �ط��اع�ين ال�ص�ح��ي
وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ي ي � �ع ��ان � �ي ��ان ت ��ره�ل�ا
واض �ح��ا غ �ي��ر ان �ن��ا ن� ��درك ان تلك
االم� ��ور ال ت�ع��ال��ج ب�ي�ن ي ��وم وليلة
وتحتاج ال��ى خطة عمل واضحة
م �ع �ت �ب��را ان اداء وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
د.علي العبيدي جيد وان اسئلته
البرملانية في القطاع الصحي لن
ت�ن�ت�ه��ي اال ع �ن��د ش �ع��وره ب�ت��واف��ر
ال � �ع �ل�اج امل �ت �ك��ام��ل ل �ل �م��واط��ن ف��ي
ال� ��داخ� ��ل ب �ح �ي��ث ال ي ��وج ��د م �ج��ال
لسفر املرضى للخارج للعالج.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�خ�ل��ل العملية
التعليمية ق ��ال ال �ح �م��دان إن لها
أك� �ث ��ر م ��ن ج ��ان ��ب ي �ش �م��ل اإلدارة
امل� ��درس � �ي� ��ة وامل� �ع� �ل� �م�ي�ن وأول � �ي � ��اء
األم��ور وال�ط�لاب مشيرا ال��ى مدى
ال�ح��اج��ة ال��ى ال�ت��وع�ي��ة والتوجيه
لكل هؤالء.
منطقة الفنطاس
وفي الجزء الثاني من البرنامج
وال � � ��ذي ت ��م ت� �ص ��وي ��ره ب��دي��وان �ي��ة
ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان ت �ن��اول

خ �ل��ال � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب ال� � �ح � ��دي � ��ث ع��ن
موضوعات عدة فقال عن منطقة
ال �ف �ن �ط��اس م �س �ق��ط رأس� � ��ه ب��أن �ه��ا
م ��ن امل �ن ��اط ��ق ال� �ت ��ي ه �ض��م ح�ق�ه��ا
تاريخيا من حيث الخدمات فهي
م��ن آخ��ر املناطق ال�ت��ي أن�ش��ئ بها
ج �م �ع �ي��ة ت �ع��اون �ي��ة وم �س �ت��وص��ف
صحي.
وع � � � ��ن اخ� � � �ت� �ل ��اف اه � �ت � �م� ��ام� ��ات
ال �ش �ب��اب ب�ي�ن امل��اض��ي وال �ح��اض��ر
اوض� � � ��ح ال � �ح � �م� ��دان ان م �ك ��ون ��ات
ال�ش�ب��اب وانشطتهم تختلف عن
ال� �س ��اب ��ق وال � �ت� ��ي ك ��ان ��ت م�م�ت�ل�ئ��ة
ب ��أن � �ش � �ط ��ة ري � ��اض� � �ي � ��ة وث� �ق ��اف� �ي ��ة
وه ��واي ��ات م�ت�ن��وع��ة ب �خ�ل�اف اآلن
حيث تقلص اهتمام الشباب بها
مشيرا ال��ى ان االن�ش�ط��ة املتنوعة
ال �ث �ق��اف �ي��ة وال ��ري ��اض� �ي ��ة ت �س��اه��م
ف��ي ب�ن��اء االن �س��ان وت �ع��زز ق��درات��ه
العقلية والجسمية.
وت�ح��دث الحمدان ع��ن مقترحه
بإنشاء م��دن ح��دودي��ة قائال إنها
ت�ع�ط��ي س�ع��ة م�ك��ان�ي��ة ت�س��اه��م في
ح ��ل ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة وت��وف��ر
ف� � ��رص ع� �م ��ل وال� �ح� �ك ��وم ��ة ت�ت�س��م
بالبطء في هذا الجانب فإلى اآلن
ال نرى شيئا على أرض الواقع في
ال �ح��دود ال�ج�ن��وب�ي��ة أو الشمالية
معتبرا ان مشروع املدن الحدودية
ال ي�ق��ل أه�م�ي��ة ع��ن م�ش��اري��ع امل��دن
العمالية واملستشفيات الجديدة

ك ��اش� �ف ��ا ع � ��ن ان ه � � ��ذا امل� ��وض� ��وع
سيكون محور مساءلة للجهات
املعنية في األيام املقبلة.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ح��رك��ات
الشعبية ل��وق��ف ارت �ف��اع األس�ع��ار
وم �ن �ه��ا ح�م�ل��ة م�ق��اط�ع��ة األس �م��اك
ق� ��ال ال� �ح� �م ��دان إن ه� �ن ��اك ن �ظ��ري��ة
تحكم البيع والشراء وهي العرض
وال �ط �ل��ب م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال ��دول ��ة
تدعم االس�م��اك ف��ي ص��ورة اع�لاف
ل �ل �م��زارع ال�س�م�ك�ي��ة أم ��ا االس �ع��ار
فاملعني بها وزارة التجارة وان��ه
تحدث مع وزي��ر التجارة الحالي
حول جهاز حماية املستهلك وانه
ال ي�ق��وم ب ��دوره ك�م��ا ي�ج��ب معربا
ع��ن اع�ت�ق��اده ان قيام ه��ذا الجهاز
ب��دوره سيغني امل ��زارع ع��ن الدعم
ولن يكون في حاجة إليه.
ومن جانب آخر اوضح الحمدان
ان��ه طبق مفهوم مكافحة الفساد
عند ترؤسه ملجلس ادارة جمعية
الفنطاس التعاونية عندما رصد
م�ك��اف��أة ل�ل�م��وظ��ف ال ��ذي يبلغ عن
أي م �ظ �ه��ر م� ��ن م �ظ ��اه ��ر ال �ف �س��اد
داخل الجمعية وقال إن هذا سنة
شرعية تقضي بمكافأة املحسن
ومعاقبة املسيء.
وأك � � ��د ال � �ح � �م� ��دان اه� �م� �ي ��ة دور
ال ��دي ��وان� �ي ��ات ف ��ي ن �ج ��اح امل��رش��ح
ووص ��ول ��ه ال ��ى ع �ض��وي��ة امل�ج�ل��س
م� ��ن خ �ل��ال ال � �ت� ��واص� ��ل ب ��االه ��ال ��ي
ف ��ي امل� �ن ��اس� �ب ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ح�ي��ث
ت �ع �ط��ي ب� �ع ��دا اج �ت �م��اع �ي��ا ج �ي��دا
ل �ل �م��رش��ح ب��اع �ت �ب��اره��ا م�ن�ت��دي��ات
ت �ج �م��ع اله ��ال ��ي وت� �ن ��اول ال �ع��دي��د
م� � ��ن امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف� �ض�ل�ا ع � ��ن دور
امل �س �ج��د ف� ��ي ت �ح �س�ي�ن ال �ع�ل�اق��ات
االجتماعية بني الناس.

الحوار الديمقراطي
يحكم عالقتنا
برئيس المجلس
واالقناع لمن
يمتلك الحجة
القوية
عالقتنا بالحكومة
تقوم على
االحترام المتبادل
وتحقيق مصالح
المواطنين
مشاورات نيابية
لتعديل المادة 79
من الدستور
دستورنا الحالي
يوافق الشريعة
إلى درجة كبيرة
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قراءة في جلستي الثالثاء واألربعاء من قرارات ومناقشات وانتقادات نيابية لتأخر الوزراء في الرد على األسئلة

ديوان المحاسبة يشيد بحرص
مجلس األمة على حماية المال العام
إعداد :سامح محمد

حفلت جلسة مجلس األمة التي عقدت يومي الثالثاء
واألربعاء الماضيين بالعديد من األحداث والقرارات
المهمة من تصديق على المضابط وبعض الرسائل
الواردة والخطاب األميري وقضية الرياضة وتشكيل
لجنة مؤقتة تعنى بشؤون المرأة واألسرة فضال عن
مناقشة بعض األسئلة التي وصلها الدور في الجلسة
وفي السطور التالية نقدم قراءة لما حدث في الجلسة
األولى لمجلس األمة في دور االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الـ.14
بند التصديق على المضابط
ص ��ادق امل�ج�ل��س ع�ل��ى املضابط
ذات األرق� � � � � ��ام ال � �ت ��ال � �ي ��ة ب � �ع ��د أن
اع� �ت ��رض ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح�م��اد
ع � �ل� ��ى ك� �ل� �م ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � �ب� ��د ال� �ل ��ه
التميمي أثناء انتخابات منصب
امل� ��راق� ��ب ح �ي �ن �م��ا ق� ��ال (ح� ��ظ أوف ��ر
ل �ل �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح� �م ��اد) وات �ه��م
النائب س�ع��دون النائب التميمي
ب ��أن ��ه ي �ج �ع��ل ال� � �ن � ��واب ي �ق �س �م��ون
ل ��ه ب��أن �ه��م س �ي �ع �ط��ون أص��وات �ه��م
ل ��ه ف ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات األم� � ��ر ال ��ذي
ن�ف��اه التميمي وق ��ال م��ادل�ي�ل��ك أخ
سعدون؟.
 (/1335أ) بـتاريـــخ 2015/ 6/23م. (/1335ب) بـتاريخ 2015/ 6/24م. (/1335ج) بـتاريخ 2015/ 6/25م. (/1336أ) بـتاريـــخ 2015/ 6/30م. (/1336ب) بـتاريـــخ 2015/ 7/1م. ( )1337بـتاريـــــــــخ 2015/ 7/1م. ( )1338بـتاريــــخ 2015/ 10/27م.بند األوراق والرسائل الواردة
 - 1رس��ال��ة م��ن ص��اح��ب ال�س�م��و
األمير يشكر فيها رئيس وأعضاء
م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ع � �ل� ��ى ت �ه �ن �ئ �ت �ه��م
ب �م �ن��اس �ب��ة ع� �ي ��د ال� �ف� �ط ��ر ال �س �ع �ي��د
ورس ��ال ��ة س �م ��وه ب��ال �ت �ه �ن �ئ��ة ب�ع�ي��د
األض� � �ح � ��ى امل � � �ب� � ��ارك ورس� � ��ال� � ��ة م��ن
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م ��و األم� � �ي � ��ر ي �ش �ك��ر
ف�ي�ه��ا امل�ج�ل��س ع�ل��ى إه��دائ��ه ال ��درع
ال �ت��ذك��اري��ة ب�م�ن��اس�ب��ة اف �ت �ت��اح دور
االنعقاد العادي الرابع من الفصل
التشريعي الرابع عشر:
ن��اق��ش ال �ن��واب ال��رس��ائ��ل ال�ث�لاث
ال��واردة من حضرة صاحب السمو
أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ب�ه��ذه املناسبات

وس ��ط ث �ن��اء ع �ل��ى م��واق��ف ص��اح��ب
السمو مع أبنائه املواطنني وقالوا
إن ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ع � ��ودن � ��ا ف��ي
ك��ل م�ن��اس�ب��ة ان ي�ه�ن�ئ�ن��ا وال�ش�ع��ب
الكويتي على املناسبات اإلسالمية
ال� ��رائ � �ع� ��ة وك� ��ذل� ��ك ع� ��ودن� ��ا ف� ��ي ك��ل
اف �ت �ت��اح ان ي��أت�ي�ن��ا ب�خ��ري�ط��ة عمل
للسلطتني وأك � ��دوا أن األم �ي��ر بما
ل��دي��ه م��ن خ�ب��رة داخ�ل�ي��ة وخارجية
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
ل �ل �ك��وي��ت االس� �ت� �م ��رار م�س�ت��ذك��ري��ن
دوره الخارجي في حماية الكويت
وعدم إلقاء ثقل الكويت مع تحالف
ضد تحالف آخر ما ضمن سمعتها
واس �ت �ق�ل�ال �ي �ت �ه ��ا وأك� � � � ��دوا أن «ي ��ا
ص��اح��ب السمو مهما نهديك فهو
أق��ل م��ن ق ��درك ألن��ك رب ��ان السفينة
ال��ذي استطعت ان توصلنا الى بر
األمان وسط تحديات خطيرة».
 - 3رس��ال��ة م��ن وزي��ر امل��واص�لات
وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة
ي �ح �ي��ط ف �ي �ه��ا امل �ج �ل��س ع �ل �م��ا ب��أن��ه
ق��د أج��اب ع��ن جميع األس�ئ�ل��ة التي
وجهت اليه والتي بلغ عددها 121
س��ؤاال ترسيخا ملبدأ التعاون بني
السلطتني:
ان�ت�ق��د غ�ي��ر ن��ائ��ب ت��أخ��ر ال ��وزراء
ف��ي ال� ��رد ع�ل��ى األس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى أن ب �ع��ض األس �ئ �ل��ة
ت �ت ��أخ ��ر ألك� �ث ��ر م� ��ن  6أش� �ه ��ر وم ��ن
ث ��م ت ��أت ��ي األج� ��وب� ��ة غ �ي��ر واض �ح��ة
م � �ط ��ال � �ب �ي�ن ال� � � � � � � ��وزراء ب� � � ��أن ت� �ك ��ون
إج��اب��ات�ه��م واض �ح��ة وف��ي رده على
ان �ت �ق��ادات ال �ن��واب ل�ت��أخ��ر األس�ئ�ل��ة
ق��ال ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س ال ��وزراء

الحكومة
تؤكد التزامها
وحرصها
على الالئحة
والدستور

جانب من الجلسة السابقة ملجلس األمة

وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د م ��ؤك ��دا ح� ��رص ال �ح �ك��وم��ة
على تطبيق ال�لائ�ح��ة كما أن عدد
األس �ئ �ل ��ة ال� �ت ��ي وردت إل� ��ى وزارة
الخارجية  68س��ؤاال تمت اإلجابة
عن  66سؤاال بنسبة .97%
 - 4رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
شؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
يطلب فيها إحالة االق�ت��راح برغبة
امل �ق��دم م��ن ع�ب��د ال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ال��ى
اللجنة اإلسكانية طبقا لنص املادة
 58من الالئحة الداخلية:
أشاد النواب بهذه الرسالة التي
تتعلق بمنح  150دينارا بدل ايجار
للمعلمات الكويتيات امل�ت��زوج��ات
من غير كويتي واملطلقات واألرامل
مشيرين إلى أن املعلمة تقدم أثمن
أوق��ات �ه��ا لتعليم أب�ن��ائ�ن��ا وبناتنا
ليكونوا جيل املستقبل متمنني من
اللجنة التعليمية أن ت�ق��دم م��ا هو
مستحق ل�ل�م��رأة املعلمة الكويتية
ف�ه��م ي�س�ت�ح�ق��ون ال�ت �ق��دي��ر وال �ث�ن��اء
واملكافأة على رسالتهم اإلنسانية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة .وق ��د واف ��ق امل�ج�ل��س(
موافقة عامة ) على إحالة الرسالة
إلى اللجنة التعليمية.
 - 5رس��ال��ة م��ن دي ��وان املحاسبة
ب��اإلن��اب��ة ب �ع��دم ت�م�ك��ن ال ��دي��وان من
إن �ج��از ال�ت�ك�ل�ي��ف ال ��ذي واف ��ق عليه
امل�ج�ل��س ف��ي جلسته امل �ع �ق��ودة في
 2015 /2/ 17وذلك نظرا لعدم قيام
الحكومة بتقديم تقريرها للديوان
ع��ن ال��دراس��ة ال�ت��ي أع��ده��ا ال��دي��وان
وأرسلت للحكومة من 2010/ 1/ 1
وح�ت��ى ت��اري�خ��ه (م��رف��ق نسخة من
تقرير ديوان املحاسبة املشار إليه):
ش � ��ن ال � � �ن� � ��واب ه� �ج ��وم ��ا ع �ن �ي �ف��ا
ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة وه �ي �ئ��ات �ه��ا غ�ي��ر

امل� �ت� �ع ��اون ��ة م ��ع دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
موجهني سؤالهم إلى وزي��ر املالية
عن أسباب ع��دم ال��رد على الديوان
مؤكدين أن طلبات الديوان ينبغي
أن تلبى أوال بأول فهو أداة املجلس
ف ��ي م�ح��اس �ب��ة ك ��ل امل �س��ؤول�ي�ن لكن
ينبغي على الحكومة وعلى جميع
ال ��وزراء االل �ت��زام بما يقره ال��دي��وان
م ��ن ب ��رام ��ج م �ح��اس �ب �ي��ة ص�ح�ي�ح��ة
ح �ت��ى ن �خ��رج ب �ش��يء ج �ي��د إلب �ع��اد
الفساد عن البالد مطالبني أن يكون
ه�ن��اك دور ملجلس األم ��ة وي��وص��ي
املجلس بأن ترد الحكومة على هذا
التقرير قبل نهاية  2015رافضني
ت �ج��اه��ل م�ج�ل��س األم� ��ة او ت�ج��اه��ل
ت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة وطلباته
م �ن��ذ ع� ��ام  2010م �ش �ي��ري��ن إل� ��ى أن
م�ل�اح �ظ��ات��ه 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 ان
ت �ك ��ون ردود ال �ح �ك��وم��ة ه �ن ��اك 45
ت�ق��ري��را م��ن ال��دي��وان هدفها تقويم
العمل الحكومي لكن الحكومة لم
ترد على اي منها.
وك��ان ال��دي��وان ف��ي رسالته التي
ب �ع ��ث ب �ه ��ا إل � ��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة ق��د
أشاد بجدية املجلس وحرصه على
املحافظة على امل��ال العام وجديته
ال� �ت ��ي ت �ظ �ه��ر م ��ن خ �ل��ال ت�ك�ل�ي�ف��ات
الديوان بهذا الشأن.
وف � � ��ي ه � � ��ذا اإلط� � � � ��ار ف� �ق ��د واف � ��ق
املجلس على إمهال الحكومة مدة
ش �ه��ري��ن ت�ن�ت�ه��ي ف ��ي  31دي�س�م�ب��ر
 2015لتقدم تقاريرها الكاملة إلى
ال� ��دي� ��وان م ��ع إح ��ال ��ة ال ��رس ��ال ��ة إل��ى
لجنة امليزانيات الحساب الختامي
البرملانية الستكمال الدراسة.
 6رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
ال� �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
وامل�ك��ات��ب الخارجية األخ ��رى حول
ال �ع��ال��م ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت �م��دي��د ع�م��ل
اللجنة مل��دة  6أش�ه��ر ح�ت��ى تتمكن
م ��ن إت� �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:
اختلفت وجهات النظر النيابية
ح� � ��ول ه� � ��ذه ال� ��رس� ��ال� ��ة ب �ي��ن م��ؤي��د
لتمديد عمل اللجنة وبني معارض
ف�ب�ي�ن�م��ا اس �ت �ن��د امل� �ع ��ارض ��ون إل��ى
أن ال �ل �ج �ن ��ة أخ � � ��ذت وق � �ت ��ا ط��وي�ل�ا
ول� ��م ت �ن �ج��ز ش �ي �ئ��ا م �ت �ه �م�ين ه�ي�ئ��ة
االس� �ت� �ث� �م ��ار ب� ��إرس� ��ال امل �س �ت �ن��دات
باللغة اإلنجليزية وهناك مماطلة
م� ��ن ال �ح �ك ��وم ��ة م �ط��ال �ب�ي�ن ب��إح��ال��ة
امللف إل��ى لجنة حماية امل��ال العام
أو ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق أخ ��رى
فيما ق��ال امل��ؤي��دون إن املستندات
وص�ل��ت ف��ي العطلة البرملانية ولم
يتسن ترجمة املستندات مطالبني
ال�ح�ك��وم��ة ب�س��رع��ة ال�ت��رج�م��ة إال أن
أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة أك� ��دوا أن ال�ت�ق��ري��ر
ب��اإلح��ال��ة إل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال ي�م�ك��ن أن
ي �ت��م إال ب �ع��د اس �ت �ك �م��ال إج� � ��راءات
ال �ت �ح �ق �ي��ق ع �ل��ى أن ت� �ك ��ون م��وث �ق��ة
بأدلة دامغة.
وظهر رأي بني معارض ومؤيد
اقترح تمديد عمل اللجنة  3أشهر
ف�ق��ط م��ع االس�ت�ع��ان��ة بمستشارين
وم �ت ��رج �م�ي�ن م� ��ن األم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ج�ل��س األم ��ة وه ��و م��ا واف ��ق عليه
مجلس األمة.
 7رسالة من العضو د.عبداللهال �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 ل � � ��دع � � ��وة م� �ق ��اط� �ع ��ة
امل� � � � �ب � � � ��اري � � � ��ات ووق � � � � � � ��ف ال� � �ن� � �ش � ��اط
ال � ��ري � ��اض � ��ي:واف � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
طلب تخصيص ساعتني ملناقشة
الوضع الرياضي بعد االنتهاء من
مناقشة الخطاب األميري.
بند ما يستجد من أعمال
ب�ن��اء على اق �ت��راح رئ�ي��س لجنة
األول� � � ��وي� � � ��ات ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ي� ��وس� ��ف
الزلزلة بأن تكلف اللجنة بمتابعة
تنفيذ ال�ح�ك��وم��ة ل�ب��رن��ام��ج العمل
م�ط��ال�ب��ا م��واف �ق��ة امل�ج�ل��س ع�ل��ى ان
يكلف امل�ج�ل��س اللجنة بالتمديد
الس �ت �ك �م ��ال ع �م �ل �ه��ا ف� ��ي م �ت��اب �ع��ة
ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة بالنسبة
ف �ق��د واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�م��دي��د
عمل اللجنة.
لجنة األسرة واملرأة
أع� � �ل � ��ن رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع ��ن ط �ل��ب م �ق��دم
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج� �ن ��ة م ��ؤق� �ت ��ة ت �ع �ن��ى
ب� �ش ��ؤون األس � � ��رة وامل� � � ��رأة وواف� ��ق
امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا وزك� ��ى
امل �ج �ل��س ال� �ن ��واب ص��ال��ح ع��اش��ور
ومحمد طنا وعبد الله التميمي
وع � �ب � ��دال � �ل � ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف وح � �م� ��ود
الحمدان لعضوية اللجنة.
بند اإلحاالت
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ج �م �ي��ع
اإلح� � � � � ��االت ال� � � � � � ��واردة ف � ��ي ج � ��دول
األعمال.
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المجلس وافق على إمهالها  3أشهر واالستعانة بمترجمين من األمانة العامة

تباين نيابي حول التمديد لعمل لجنة
التحقيق في تجاوزات استثمارات لندن
تتمة المنشور ص06
بند األسئلة
 92س� ��ؤاال ك��ان��ت م ��درج ��ة على
جدول األعمال وكان من املتوقع أن
يأتيها الدور في الجلسة وقد أثار
ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع م��وض��وع
ن�ق��ص ال �ت�ش��ري�ع��ات ف��ي م��وض��وع
اإليداعات وقد طالب الشايع وزير
ال �ع��دل ب��ال��رد ع�ل��ى ه��ذا امل��وض��وع
وإال س � � ��وف ي� �س� �ت� �خ ��دم أدوات � � � ��ه
ال��دس �ت��وري��ة .وق ��د رد ع�ل�ي��ه وزي��ر
ال �ع��دل وزي� ��ر األوق� � ��اف وال �ش��ؤون
اإلس�لام�ي��ة ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع بأنه
ق ��د ت ��م ال � ��رد ع �ل��ى ه� ��ذا امل ��وض ��وع
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س ��اد وه� �ن ��اك م� �ش ��روع ج��دي��د
خاصة بمكافحة الفساد وقانون
الجزاء سوف يقدم خالل  3أشهر.
وق ��د أث� ��ار ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان عبد
ال �ص �م��د م ��وض ��وع ن� �ف ��وق امل �ح��ار
وأشار إلى ان هناك تدخال بشريا
في هذا النفوق وأجوبة الوزراء لم
تكن واضحة.
وأث� � � ��ار ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م��ر
م�ل�اح �ظ��ات ح� ��ول إي� � ��داع األم � ��وال
ف��ي ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة م�ت�م�ن�ي��ا من
ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
إي � �ج� ��اد آل � �ي� ��ة م� ��ن ع �م �ل �ي��ة إي� � ��داع
األموال في البنوك سواء الداخلية
أو ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة أس� � � � ��وة ب �ه �ي �ئ��ة
االستثمار.
وتحفظ النائب محمد طنا على
موضوع املساكن الخاصة بوزارة
ال�ن�ف��ط متمنيا ع�ل��ى وزي ��ر النفط
االسراع في حل هذه املشكلة وقال
النائب فيصل الدويسان إنه وجه
أس �ئ �ل��ة ح � ��ول م �س �ل �س��ل ال �ع��اف��ور
وح��ذف مشهد ع��ن قضية البدون
ف��ي ه ��ذا امل�س�ل�س��ل م�ش�ي��را ال ��ى ان
ذلك دليل على تراجع الحريات.
وقد أثار النائب د .عبد الرحمن
الجيران قضية استضافة املشايخ
وال ��دع ��اة وع �ل �م��اء ال��دي��ن م�ط��ال�ب��ا
وزارة األوق � � � ��اف م� �ع ��رف ��ة ال �س �ي��ر
ال��ذات�ي��ة ال�خ��اص��ة بالشخص قبل
دع��وت��ه إل��ى الكويت وق��د رد عليه
وزي��ر ال�ع��دل يعقوب الصانع بأن
ه �ن��اك ل�ج�ن��ة م�خ�ت�ص��ة ب�م��وض��وع
االستضافة بالتعاون مع وزارتي
ال��داخ �ل �ي��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة وف� ��ق م��ا
ينتهجه املجتمع الكويتي ووفق
الشريعة اإلسالمية.
بند الخطاب األميري
استعرض أعضاء مجلس األمة

مطالب نيابية
بعدم التراضي
مع من تسبب
في األزمة
الرياضية

متابعة نيابية

ال�ع��دي��د م��ن القضايا املهمة التي
أش��ار لها الخطاب األم�ي��ري ال��ذي
اف �ت �ت��ح ب��ه دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي
الرابع من الفصل التشريعي الرابع
عشر وأبدى  28نائبا مالحظاتهم
على الخطاب األميري ال��ذي حفل
ب��ال�ع��دي��د م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تهم
ال� �ك ��وي ��ت وك � � ��ان ع� �ل ��ى رأس ت�ل��ك
القضايا التي استعرضها النواب
القضية األمنية والوحدة الوطنية
واالش � ��ادة ب��رج��ال األم ��ن وت�ع��زي��ز
التعاون األمني واالقتصادي بني
م �ن �ظ��وم��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي واالص�ل�اح االقتصادي
والقطاع النفطي ال سيما تعيني
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع وت �ن��وي��ع
م �ص��ادر ال��دخ��ل وت��رش�ي��د اإلن�ف��اق
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال� �ص� �ح ��ة وال � �ب� ��دون
وغيرها إال أن ال�ع�ن��وان العريض
لكل مالحظات النواب على كل تلك
القضايا ك��ان ( أم��ن ال�ك��وي��ت خط
أح �م��ر) .وق ��رر امل�ج�ل��س ف��ي نهاية
امل� �ن ��اق� �ش ��ة إح ��ال� �ت ��ه وم�ل�اح� �ظ ��ات
النواب إلى لجنة إع��داد ال��رد على
الخطاب.
بند طلب المناقشة
األزمة الرياضية
ن � ��اق � ��ش م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ق � ��رار
ال� �ل� �ج� �ن ��ة األول� �ي� �م� �ب� �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة
إي� � � �ق � � ��اف ال� � �ن� � �ش � ��اط ال � ��ري � ��اض � ��ي
الكويتي وقد خصصت ساعتان
ل� � �ه � ��ذا ال � �خ � �ص� ��وص وق� � � ��د أل� �ق ��ى
وزي��ر الشباب والرياضة الشيخ
س �ل �م��ان ال �ح �م��ود ب �ي��ان��ا أوض ��ح
ف �ي��ه اه �ت �م��ام ال ��دول ��ة وال�ح�ك��وم��ة
ب��رع��اي��ة ال�ش�ب��اب ودع�م�ه��ا لكافة
األن��دي��ة واالت� �ح ��ادات ال��ري��اض�ي��ة

وج �ه��وده��ا ف��ي ت��وف�ي��ر االراض ��ي
وامل � �ي� ��زان � �ي� ��ات ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال �ع �م��ل
ال��ري��اض��ي وأض � ��اف أن امل��رس��وم
رق ��م  26ل�س�ن��ة  2012ك ��ان ب��داي��ة
األزم� � ��ة ألن� ��ه ت �ض �م��ن ث� �غ ��رات في
ال �ت �ط �ب �ي��ق وع� �ج ��ز ال� �ق ��ان ��ون ع��ن
تعديل أوضاع األندية.
وأكد الحمود أن الكويت دولة
ذات س�ي��ادة ول��ن نقبل أن يطبق
ع �ل �ي �ه��ا أم� ��ر اس �ت �ث �ن��ائ��ي ك �م��ا أن
التشريعات الكويتية ال تشوبها
ما يتعارض مع املواثيق الدولية
وم � � ��ن س� �ع ��ى إلي� � �ق � ��اف ال� �ن� �ش ��اط
ال ��ري ��اض ��ي ال �ك��وي �ت��ي ه ��م ب�ع��ض
أبناء الكويت.
ب � � � � � � ��دوره اس � � �ت � � �ع� � ��رض م� ��دي� ��ر
ع� ��ام ه �ي �ئ��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ال� �ش� �ي ��خ أح � �م� ��د امل � �ن � �ص� ��ور دع ��م
ال� ��دول� ��ة ل ��رع ��اي ��ة ال ��ري ��اض ��ة وأن
 400م�ل�ي��ون دي �ن��ار خ�ل�ال خمس
سنوات لدعم الحركة الرياضية
ف ��ي ال �ك��وي��ت ف ��ي ظ ��ل ع� ��دم ق �ي��ام
ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة ب��دوره��ا
وغياب الخطط والبرامج للجنة
االول �ي �م �ب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وض�ع��ف
معظم ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة على
امل � �س � �ت� ��وي �ي�ن ال � �ف � �ن� ��ي واإلداري
وت ��راج ��ع ن�ت��ائ��ج م�ع�ظ��م األل �ع��اب
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ع � �ل ��ى امل� �س� �ت ��وي ��ات
الخليجية والعربية واآلسيوية
وال� �ع ��امل� �ي ��ة م �ش �ي ��را إل � ��ى ت ��راج ��ع
م �س �ت��وى دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع��امل �ي��ا
ف��ي ك��رة ال�ق��دم والسلة والطائرة
ومعظم االتحادات.
وأك��د امل�ن�ص��ور اح �ت��رام ال��دول��ة
ل �ل �م��واث �ي��ق ال ��دول� �ي ��ة وال ي��وج��د
أي ت��دخ��ل ح �ك��وم��ي ف��ي ال�ح��رك��ة
الرياضية وإنما تعاون مشترك

وك � � ��اف � � ��ة ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات � �ن� ��ا ت �س �ع��ى
لحماية ودعم حقوق الرياضيني
الكويتيني في الداخل والخارج.
وت �ح��دث  9ن ��واب ح��ول األزم��ة
وأك � � � � ��دوا م� �ح ��اس� �ب ��ة امل �ت �س �ب �ب�ين
ف ��ي اإلي� �ق ��اف ودم � � ��روا ال��ري��اض��ة
وأق�ص��وا الشرفاء مشددين على
أن �ه��م س ��وف ي �ت �ص��دون مل��ن يريد
اإلضرار بمصلحة الكويت الفتني
إل��ى ض��رورة اب�ع��اد ال��ري��اض��ة عن
ال �س �ي��اس��ة وم ��ن ال �خ�ط��أ ال�س�م��اح
للسياسيني الدخول بالرياضة.
وط � ��ال� � �ب � ��وا ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� �ع ��دم
ال� � �ت � ��راخ � ��ي ف� �ي� �م ��ن ي� �ت� �س� �ب ��ب ف��ي
دم� � ��ار أن �ش �ط��ة ال� �ش� �ب ��اب وه �ن��اك
م��ن ال ي��ري��د رق��اب��ة ع�ل��ى النشاط
ال��ري��اض��ي وب�ع��د ان�ت�ه��اء النقاش
ت �ل ��ا األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ت ��وص� �ي ��ات
ح��ال ع��دم اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب دون
التصويت عليها وهي تتركز في
أربعة محاور رئيسية وهي :
أوال :ال �ب��دء ال �ف��وري للتحقيق
في أسباب اإليقاف:
اح� ��ال� ��ة امل � ��وض � ��وع ال � ��ى ل�ج�ن��ة
ال � �ش � �ب� ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة ل �ت �ت��ول��ى
التحقيق في ضوء كل ما جاء او
اثير بالجلسة ويتصل بصدور
ق� ��رار اي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
وتحديد كل من ساهم او شارك
او س �ع ��ى داخ� �ل� �ي ��ا او خ��ارج �ي��ا
ب�ط��ري��ق م�ب��اش��ر او غ�ي��ر مباشر
وادى م��ا ق ��ام ب��ه م��ن اع �م��ال ال��ى
ص� ��دور ق� ��رار االي� �ق ��اف اي ��ا ك��ان��ت
صفته او موقعه وعلى ان تقدم
ال �ل �ج �ن��ة ت �ق��ري��ره��ا ال� ��ى امل�ج�ل��س
خالل ثالثة اشهر متضمنا:
أ -م��ا ان�ت�ه��ت ال�ي��ه التحقيقات

مشفوعا برأيها وتوصياتها.
ب -اق � � � � � � � � �ت� � � � � � � � ��راح م � � ��اه� � � �ي � � ��ة
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات وال �س �ي��اس��ات
ووض� � � � ��ع امل � �ق � �ت� ��رح� ��ات ال �ل��ازم � ��ة
الع ��ادة ب�ن��اء ال��ري��اض��ة الكويتية
وان�ت�ش��ال�ه��ا م��ن ال�ح��ال��ة امل�ت��ردي��ة
ال�ت��ي وص�ل��ت اليها خ�لال اآلون��ة
االخيرة وتراها اللجنة معالجة
ل�ل��وض��ع وم��وص �ل��ة ال ��ى معالجة
األع� �م ��ال ال �ت��ي أدت ال� ��ى ح ��دوث
امل �ش �ك �ل��ة ت��أك �ي��دا ل �ع��دم ت �ك��راره��ا
مستقبال وللجنة ف��ي ذل��ك كافة
ال �ص�لاح �ي��ات ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��ا من
ان �ج��از اع �م��ال �ه��ا ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن
وذلك وفقا الحكام املادة  114من
الدستور واملادة  147من الالئحة
الداخلية للمجلس.
ث��ان�ي��ا :ق�ي��ام وزارة الخارجية
م ��ن خ �ل��ال م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ال �ع �م��ل
على تنسيق السياسة الخارجية
للدولة وعالقاتها مع الحكومات
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ورع� ��اي� ��ة
م� �ص ��ال ��ح ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��ال� �ت ��واص ��ل
ال � �ف� ��وري وم �خ ��اط �ب ��ة ك� ��ل ال � ��دول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة ف ��ي دع ��وة
واضحة للوقوف امام القرار غير
املسؤول واملخالفة لكل القوانني
واالت�ف��اق��ات وامل�ع��اه��دات املنظمة
ل �ل �ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن ال � � � ��دول االع � �ض ��اء
وال � �ل � �ج � �ن ��ة االومل� � �ب� � �ي � ��ة ال ��دول � �ي ��ة
واالت � �ح � ��اد ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال �ق��دم
«فيفا» وغيرهما من االت�ح��ادات
وامل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة وال�ع�م��ل
على التصدي والوقوف امام مثل
هذه االجراءات التعسفية.
ث� � ��ال � � �ث� � ��ا :ت � �ك � �ل � �ي� ��ف ال� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية بالقيام وفقا مليثاقها
امل � � �ب� � ��ادرة ال� � ��ى ت �ص �ع �ي��د م��وق��ف

االت �ح��اد ال��دول��ي ب�م��ا ي�م�ث�ل��ه من
مخالفة لكل املبادئ والقيم التي
تحكم ممارسته الختصاصاته
ودع� � ��وة ال� � ��دول اع� �ض ��اء ال�ش�ع��ب
البرملانية في البرملانات املختلفة
ال� ��ى ال ��وق ��وف ال� ��ى ج��ان��ب ال�ح��ق
ال �ك��وي �ت��ي ال �ث��اب��ت ف ��ي م��واج �ه��ة
االجراءات غير املشروعة لالتحاد
ال� ��دول� ��ي وال � �ح� ��د م� ��ن ت �ص��رف��ات��ه
الخاطئة والتي تستهدف تحقيق
بعض امل�ص��ال��ح الشخصية غير
املسؤولة او املقدر عواقبها.
راب � �ع� ��ا :ق� �ي ��ام وزارة ال �ش �ب��اب
وال � ��ري � ��اض � ��ة وس � ��ائ � ��ر ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية ذات الصلة العمل فورا
على اتخاذ االج��راءات القانونية
حيال كل من تورط بشكل مباشر
أو غير مباشر عن طريق االتصال
او ال �ع �م��ل م�س�ت�غ�لا ش �خ �ص��ه او
م �ن �ص �ب��ه واي� � ��ا ك � ��ان م��وق �ع��ه ف��ي
التواصل مع املنظمات الرياضية
ال ��دول� �ي ��ة او االق �ل �ي �م �ي��ة اض � ��رارا
بمصلحة ال�ش�ب��اب الكويتي عن
طريق السعي الى ايقاف النشاط
ال��ري��اض��ي بتضليل وم�ع�ل��وم��ات
غ �ي��ر ص�ح�ي�ح��ة م ��ن خ �ل�ال تبني
اذاع��ة اخبار وبيانات واشاعات
ك ��اذب ��ة وم �غ��رض��ة ح ��ول اوض ��اع
النشاط الرياضي بالبالد األم��ر
ال� ��ذي ن ��ال م��ن ال ��دول ��ة وهيبتها
وأضر بمصالحها القومية على
الرغم من توافق قوانني الرياضة
الكويتية مع نظم اللجنة األوملبية
ال��دول �ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي لكرة
ال� � �ق � ��دم (ف � �ي � �ف� ��ا) وغ� �ي ��ره� �م ��ا م��ن
االتحادات واملنظمات الرياضية
مما ينفي اي ادع��اء بوجود مثل
ه� ��ذا ال �ت �ع ��ارض م �م��ا ي�س�ت��وج��ب
اخ � � �ط� � ��ار ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة
املختصة بالتحقيق وفقا الحكام
املادة  15من قانون الجزاء رقم 16
لسنة .1960
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 28نائبا استعرضوا مالحظاتهم وأشادوا برجال الداخلية في جعل الكويت واحة أمن وأمان

الوحدة الوطنية واألمن واالقتصاد وترشيد

وضع أمن الوطن نصب األعين حتى يكون واحة أمن وأمان ورخاء واستقرار
إعداد سامح محمد
وأيمن عبداهلل

استعرض أعضاء مجلس
األمة العديد من القضايا
المهمة التي أشار لها
الخطاب األميري الذي افتتح
به دور االنعقاد العادي
الرابع من الفصل التشريعي
الرابع عشر ،وأبدى 28
نائبا مالحظاتهم على
الخطاب األميري الذي
حفل بالعديد من القضايا
التي تهم الكويت ،وكان
على رأس تلك القضايا
التي استعرضها النواب
القضية األمنية والوحدة
الوطنية ،واالشادة برجال
األمن وتعزيز التعاون
األمني واالقتصادي بين
منظومة دول مجلس
التعاون الخليجي واالصالح
االقتصادي والقطاع
النفطي ال سيما تعيين
القياديين في القطاع
وتنويع مصادر الدخل
وترشيد اإلنفاق والتعليم
والصحة والبدون وغيرها،
إال أن العنوان العريض لكل
مالحظات النواب على كل
تلك القضايا كان «أمن
الكويت خط أحمر».
وفيما يلي سنتناول قراءة
تفصيلية للمالحظات
والمطالبات النيابية
العديدة بترجمة الخطاب
األميري على أرض الواقع،
الذي قرر المجلس في
نهاية المناقشة إحالته
ومالحظات النواب إلى لجنة
إعداد الرد على الخطاب.

الوحدة الوطنية
دعا عدد من النواب إلى ضرورة
التمسك وتعزيز الوحدة الوطنية
ون� �ب ��ذ ال� �ف ��رق ��ة وال �ط ��ائ �ف �ي ��ة ال �ت��ي
ت�ش�ت��ت وت� �ف ��رق ،وض� � ��رورة وض��ع
أم� ��ن ال ��وط ��ن ن �ص��ب األع �ي��ن ح�ت��ى
ي �ك��ون واح � ��ة أم� ��ن وأم� � ��ان ورخ� ��اء
واس �ت �ق��رار ل�ي�ن�ع��م أه �ل��ه ب��ال�ح��ري��ة
والتراحم والتالحم ،مشيرين إلى
أه�م�ي��ة وع��ي األخ �ط��ار ال�ت��ي تهدد
وطننا وس��ط محيط تستعر فيه
ن �ي ��ران ال� �ح ��روب ال �ت��ي ت�خ��وض�ه��ا
جماعات مسلحة تسعى إلى نشر
الخراب والدمار.
وق��ال النائب فيصل الدويسان
إن ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ق ��وام� �ه ��ا
امل�س��اواة وتكافؤ الفرص ،مطالبا
ب� �ت� �ج� �ن� �ي ��س زوج � � � � � ��ات ال� �ط ��ائ� �ف ��ة
املسيحية في الكويت.
وأك � ��د ال � �ن� ��واب أن أب� �ه ��ى ص��ور
ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة وال �ت�ل�اح��م بني
أب�ن��اء الشعب الكويتي تجلت في
املشهد التاريخي املتمثل بحضور
س �م��و األم� �ي ��ر ال � �ف ��وري وال �ع �ف��وي
وسط املخاطر في الجمعة الدامية
يوم تفجير مسجد اإلمام الصادق
وق � ��ول س� �م ��وه ( ه � ��ذوال ع �ي��ال��ي)،
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب أح � �م ��د م �ط �ي��ع إن
ت�لاح��م ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ه��ذه
ال �ح��ادث��ة ف ��وت ال �ف��رص��ة ع �ل��ى من
ك� ��ان ي��ري��د ب��وط �ن �ن��ا ال� �س ��وء وأي ��د
مطيع ال�ن��ائ��ب س�ع��دون ح�م��اد في
اقرار االتفاقية األمنية الخليجية.
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م ��دان
إن م �ح��ارب��ة اإلره� � ��اب ت�ت�م�ث��ل في
ال� �ح ��وار وال �خ �ط��اب امل �ن �ي��ر ب�ع�ي��دا
عن الطائفية والعصبية والفئوية
م� ��ؤك� ��دا أن ال� �ك ��وي ��ت م��رج�ع�ي�ت�ه��ا
خليجية ع��رب�ي��ة اس�لام�ي��ة دول�ي��ة.
وقال النائب عبد الله املعيوف إن
ح��ادث مسجد اإلم��ام الصادق أثر
ف��ي جميع أب�ن��اء الشعب الكويتي
وجعل قلبنا على قلب رجل واحد.
وق��ال النائب د .يوسف الزلزلة
إن سمو األم�ي��ر رس��م لنا الطريق
لحماية وحدتنا الوطنية والوالء
ل �ل��وط��ن ف ��وق ك ��ل والء ف�ل�ن�ح��رص
ع �ل��ى أم� ��ن ال ��وط� ��ن .وق � ��ال ال �ن��ائ��ب
م�ح�م��د ال �ج �ب��ري إن س �م��و األم �ي��ر
س �ط��ر أروع األم �ث �ل��ة ف��ي ال�ح�ف��اظ
على الوحدة الوطنية عندما نزل
ف��ي ال�ل�ح�ظ��ات األول� ��ى ف��ي تفجير
مسجد اإلمام الصادق واإلرهاب ال
يعرف سنة وال شيعة وال حضرا
وال ب� ��دوا .وأي��ده��م ال �ن��ائ��ب راك ��ان
ال�ن�ص��ف ب�ق��ول��ه خ�ل�ال ال� �ـ  4اش�ه��ر
املاضية كانت الكويت في اختبار

الوحدة الوطنية
قوامها المساواة
وتكافؤ الفرص
مطالبات نيابية
بإقرار االتفاقية
األمنية الخليجية
للحفاظ على وحدة
الصف الخليجي
نواب يتابعون الخطاب األميري

ل �ن �س �ي �ج �ه��ا االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ول �ك ��ن
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ف� ��وت ال �ف��رص��ة
على كل من استهدف هذا النسيج
االج �ت �م��اع��ي ف��ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
مستهدفة هويته .والشعب فوت
ال �ف��رص��ة ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي �ح ��اول أن
يؤجج الفتنة الطائفية.
أمن الكويت
«أم��ن الكويت ..خط أحمر» هذا
ه ��و ال� �ع� �ن ��وان ال� �ع ��ري ��ض ل�ج�ل�س��ة
مناقشة ال�خ�ط��اب األم �ي��ري يومي
الثالثاء واألربعاء املاضيني ،حيث
أج� �م ��ع ال � �ن� ��واب ع �ل��ى ض � � ��رورة أن
يتحمل ك��ل م��ن موقعه مسؤولية
ح �م��اي��ة أم� ��ن ال� �ك ��وي ��ت ،س � ��واء م��ن
خ�ل�ال ن�ب��ذ الطائفية أو م��ن خ�لال
دع��م املنظومة األم�ن�ي��ة الداخلية،
مشيدين في نفس الوقت بجهود
وق � � ��درة رج� � ��ال األم� � ��ن ع �ل��ى ح�ف��ظ
األم��ن داخليا وعلى رأسهم نائب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د.
ول�ي��س أدل ع�ل��ى ذل��ك ق��ول سموه
( وان� �ن ��ي ك ��وال ��د ل �ل �ج �م �ي��ع ،ادع ��و
ب��ل اط �ل��ب م�ن�ك��م وس��ائ��ر اخ��وان��ي
وابنائي املواطنني ان يعوا دائما،
أب�ع��اد االخ�ط��ار التي تهدد امننا،
ووج � ��وب ال �ح��رص ع �ل��ى وح��دت�ن��ا
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ،وامل � �ش� ��ارك� ��ة ب ��دوره ��م
امل� �س ��ؤول ف��ي ح�م��اي��ة ام ��ن ال��وط��ن
ألن � ��ه ام �ن �ه ��م وح� �م ��اي ��ة الن �ف �س �ه��م
واه� �ل� �ه ��م وام� ��وال � �ه� ��م ،ول � ��ن ن��دخ��ر
وس�ع��ا ،ول��ن نضن بجهد او م��ال،
ف��ي سبيل حماية امننا الوطني،
وت �ع ��زي ��ز اج� �ه ��زة االم � � ��ن ،وزي � ��ادة
قدراتها وكفاءتها).
وق��ال النائب ص��ال��ح ع��اش��ور ال

ش��ك أن ال�ج��ان��ب األم �ن��ي ال ب��د من
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل �ي��ه ألن� ��ه ال اس �ت �ق��رار
سياسيا وال تنمية سياسية من
دون أمن مستتب وهذه مسؤولية
الجميع ،مطالبا بمنع التبرعات
خ ��ارج ال�ض��واب��ط القانونية التي
وضعتها الدولة حتى ال تستخدم
ل��دع��م وتسليح اإلره ��اب والرقابة
ع�ل��ى ال �ج �م��اع��ات اإلره��اب �ي��ة ،لكن
م � ��ع م� � ��راع� � ��اة ال � �ح� ��ري� ��ات ال� �ع ��ام ��ة
وال �ش �خ �ص �ي��ة .إال أن ال� �ن ��ائ ��ب د.
عبد الرحمن الجيران طالب وزير
ال �ش��ؤون ب�ع��دم إغ�ل�اق الجمعيات
ال �خ �ي��ري��ة ال �ت��ي ش �ي��دت امل �س��اج��د
وكفلت األيتام واملحتاجني.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع � �ب� ��د ال� �ل ��ه
ال �ط ��ري �ج ��ي إن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ل �ي �س��ت امل� �س ��ؤول ��ة ال ��وح� �ي ��دة ع��ن
ض� �ب ��ط األم � � ��ن ،ب � ��ل إن ال �ح �ك��وم��ة
عليها أن تقف وقفة جادة وحازمة
ت � �ج ��اه ال� �ع� �ب ��ث ب � �ح� ��دود ال �ك��وي��ت
مشددا على ضرورة رقابة اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك وال �ت��ي ه��ي بني
ف� �ت ��رة وف � �ت� ��رة ي �ض �ب��ط أش� �خ ��اص
يمررون األسلحة.
وب �ي �ن �م ��ا ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
ال �ع �ن ��زي ال ن �ق �ب��ل امل� �س ��اس ب��أم��ن
ال �ك ��وي ��ت أك� ��د رف� �ض ��ه مل ��ن ي �ض��رب
ع � �ل ��ى وت � � ��ر ال� �ط ��ائ� �ف� �ي ��ة م � ��ن أج ��ل
االنتخابات .وقال النائب عبد الله
املعيوف يجب دعم رجال الشرطة
ب�ك��ل ال �ط��رق وق ��ال ال �ن��ائ��ب سعود
الحريجي إنه ال يمكن أن يتحقق
اس � �ت � �ق � ��رار ال � �ك� ��وي� ��ت اق� �ت� �ص ��ادي ��ا
وس�ي��اس�ي��ا إال ب��اس�ت�ت�ب��اب األم ��ن.
ب �ي �ن �م��ا ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع�ب��د
ال�ص�م��د إن م��ا ي�م��س أم��ن الكويت
يمس الجميع من دون استثناء.

منظومة األمن الخليجية
أش��اد ع��دد م��ن ال �ن��واب بحرص
سمو األم�ي��ر على ض ��رورة تعزيز
منظومة األمن الخليجية وبإشارة
سموه إلى أن أمن الخليج من أمن
ال �ك��وي��ت وأم� ��ن ال �ك��وي��ت ج ��زء من
أم� ��ن دول ال �خ �ل �ي��ج وذل � ��ك حينما
ق � � ��ال س � �م � ��وه (ان ام � � ��ن ال� �ك ��وي ��ت
ج ��زء ال ي �ت �ج��زأ م��ن ام ��ن منظومة
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
ال �ع��رب �ي��ة ،وك ��ل ت �ه��دي��د يستهدف
ام��ن اح��دى دول املجلس ،انما هو
تهديد ألم��ن الكويت وس��ائ��ر دول
املجلس ،نرفضه ،ونتداعى لدفعه،
ونتعاون لدحره).
وقد شدد النواب على الحكومة
ب� �ض ��رورة إم �ع��ان ال �ن �ظ��ر ف��ي ه��ذه
املقولة السامية ،وب�ن��اء على ذلك
ط� ��ال� ��ب ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
ب� �ض ��رورة االس �ت �ع �ج��ال ف ��ي إق ��رار
االت�ف��اق�ي��ة األم�ن�ي��ة الخليجية ألن
املستفيد األول منها هو الكويت،
ف � ��ي ظ � ��ل ال� �ت� �ح ��دي ��ات واألخ � �ط � ��ار
املحيطة .وقال النائب د .عبد الله
ال �ط��ري �ج��ي ال اح � ��د ي �ن �ك��ر م��وق��ف
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة معنا
أي��ام ال�غ��زو ال�ع��راق��ي الغاشم فهي
اح �ت �ض �ن �ت �ن��ا ج �م �ي �ع��ا وع �ل �ي �ن��ا أن
ن� �ق ��ف م �ع �ه��ا ف� ��ي م �ع��رك �ت �ه��ا ض��د
اإلره ��اب ف��ي ال�ي�م��ن .وق ��ال النائب
محمد ط�ن��ا إن دول الخليج خط
أحمر وخاصة السعودية لدورها
ف� ��ي خ ��دم ��ة االس� �ل ��ام وامل �س �ل �م�ي�ن،
وق ��ال ال �ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة

التتمة ص09

األمير سطر أروع
األمثلة في الحفاظ
على الوحدة
الوطنية في تفجير
مسجد الصادق
على الشعب
الكويتي تفويت
الفرصة على كل
من يستهدف
نسيجه االجتماعي
ال استقرار سياسيا
وال تنمية من دون
أمن مستتب
منع التبرعات خارج
الضوابط القانونية
التي وضعتها
الدولة

aldostoor

األحد  26محرم  08 . 1437نوفمبر 2015

متابعات

09

اإلنفاق ركائز أساسية من الخطاب األميري

تالحم الشعب في تفجير الصادق فوت الفرصة على من كان يريد بوطننا السوء
تتمة المنشور ص08

م �ل�اح � �ظ� ��ات � �ه� ��م ح � � � ��ول ال � �خ � �ط� ��اب
األم �ي��ري إل��ى ط��ي صفحة ال�ب��دون
التي من املمكن أن تكون سببا في
تشويه صورة الكويت في املحافل
الدولية ،مناشدين بالحفاظ على
اإلن �س��ان وح�ق��وق��ه ل�ت�ظ��ل ال�ك��وي��ت
دول� � ��ة م ��ؤس� �س ��ات ،وق� � ��ال ال �ن��ائ��ب
د .ع�ب��د ال�ح�م�ي��د دش �ت��ي  :نناشد
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر اإلن�س��ان�ي��ة
أن ي �ط��وي ص �ف �ح��ة غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة وي ��وج ��ه ب�ت�ج�ن�ي�س�ه��م
وم��ن ث��م امل ��رأة غير العاملة .وق��ال
النائب محمد طنا إن ملف البدون
ي �ج��ب أن ي�ح�س��م ف ��ي أس� ��رع وق��ت
وت��رك��ه ب�ه��ذه ال �ص��ورة أم��ر يسيء
للكويت في املحافل الدولية.

إن ال� �س� �ع ��ودي ��ة ت �ع �ت �ب��ر االم� �ت ��داد
التاريخي الخليجي لدول مجلس
التعاون العربية.
ترشيد االنفاق
أش� � � � � � � ��اد ع � � � � � ��دد م� � � � ��ن ال � � � �ن� � � ��واب
بتوجيهات سمو األمير وتحذيره
م��ن خ �ط��ورة ال�ن�م��ط االس�ت�ه�لاك��ي
وض� � � ��رورة ت �غ �ي �ي��ر ه� ��ذا ال �س �ل��وك،
وف ��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق ق ��ال ال�ن��ائ��ب د.
ع �ب ��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي إن ت ��زاي ��د
االس �ت �ه�ل�اك ال �ح �ك��وم��ي ب�ع�ي��د عن
التنمية ،والسفه يؤدي إلى الفقر،
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور إن
الحكومة ال تفكر في ترشيد النمط
االس�ت�ه�لاك��ي واالن �ف ��اق ل��دي�ه��ا بل
ت �ض �ي��ق ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وف ��رض
ال��رس��وم ع�ل�ي�ه��م ،م�ط��ال�ب��ا بتقليل
انشاء الهيئات الحكومية ،وكذلك
ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ص �ف �ق��ات ال�ت�س�ل�ي��ح
املليارية وصرفها على الجامعات
واملستشفيات واملدارس لتنعكس
ع �ل ��ى م �ع �ي �ش��ة امل � ��واط � ��ن ،وط ��ال ��ب
ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح ف ��ي ه��ذا
الصدد بمراقبة التحويالت املالية
ل �ل��واف��دي��ن ،وب� � ��دوره ق� ��ال ال �ن��ائ��ب
ح�م��دان ال�ع��ازم��ي إننا ل��م ن��ر يوما
من األي��ام أح��دا حاسب الفاسدين
ال ��ذي ��ن ي �ع �ب �ث��ون ب� �م� �ق ��درات ال�ب�ل��د
وي �ف �س��د ف �ي �ه��ا ،م �ط��ال �ب��ا ب�ت��رش�ي��د
ب��اب العالج بالخارج ال��ذي يكلف
ال��دول��ة امل�ل�ي��ارات .وق��ال ال�ن��ائ��ب د.
عبد الرحمن ال�ج�ي��ران يجب على
ن� � ��واب األم� � ��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه�ي�ئ��ة
م �ك ��اف �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد ب��امل �س��ؤول �ي��ة
ول � �ي� ��س ب ��ال� �ب� �ح ��ث ع � ��ن امل� �ك ��اس ��ب
االنتخابية وعلى الحكومة البدء
بنفسها ق�ب��ل أب �ن��اء ال�ش�ع��ب وق��ال
ال �ن��ائ��ب ع�ب��د ال �ل��ه امل �ع �ي��وف يجب
ترشيد الهبات التي تعطى يمنة
وي� �س ��رى وف� ��ي ال ��داخ ��ل وال� �خ ��ارج
فالشعب الكويتي أولى ،أما النائب
د .يوسف الزلزلة فقد قال إنه على
ال�ح�ك��وم��ة ت�ق�ل�ي��ل ال��دع��وم��ات وأال
ي �م��س ج �ي��ب امل� ��واط� ��ن ،وم �ش��ارك��ة
ال � �ق � �ط ��اع ال � �خ � ��اص ف � ��ي م �ش ��اري ��ع
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ك �ب��رى وع � ��دم ت��دم �ي��ره
كما تم في السابق ،وأيده في ذلك
النائب فيصل الشايع حيث قال إن
مخاطر االستهالك ال طائل منها
في مجال التنمية ،فهناك أكثر من
 6مليارات للدعومات واملساعدات
ي �ج��ب وق �ف �ه��ا أو ت��رش �ي��ده��ا لسد
العجز في امليزانية .وق��ال النائب
م�ح�م��د ال �ج �ب��ري إن ال �ح �ك��وم��ة لم
ت �ت �خ ��ذ إج � ��راءات� � �ه � ��ا ض � ��د اح � ��دى

النواب أشادوا بمضامني النطق السامي

ال � �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت �س �ت��ول��ي ع�ل��ى
أراض ��ي ال��دول��ة قيمتها باملاليني
ول�ه��ا ارت�ب��اط��ات بخاليا خارجية
وال ي � ��زال ال �ع �ق��د ج ��اري ��ا ول� ��م يتم
إنهاؤه.
اإلصالح االقتصادي
ش ��دد ع ��دد م��ن أع �ض��اء مجلس
األم � � � � � � ��ة ع � � �ل� � ��ى ض� � � � � � � � ��رورة وض� � ��ع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع��اج �ل��ة وواض �ح��ة
وح � ��زم � ��ة اص �ل ��اح� � ��ات ل �ل �ن �ه��وض
ب��ال �ق �ط��اع االق �ت �ص��ادي وم�ع��ال�ج��ة
االختالالت في االقتصاد الوطني
،وق � � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد

إن��ه يتعني أن ت ��دار االس�ت�ث�م��ارات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب��ال �ش �ك��ل ال �ص �ح �ي��ح
ح �ت��ى ت��رت �ف��ع ال �ع��وائ��د م ��ن  9إل��ى
 20م� ��ن إي � � � � ��رادات االس� �ت� �ث� �م ��ارات
ال �خ��ارج �ي��ة ،وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ج�م��ال
ال �ع �م��ر إن ال �ح �ك��وم��ة ل �ي��س ل��دي�ه��ا
أدوات ل�س��د ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ال��ذي
بلغ قيمته  ،٪ 60مطالبا رئيس
ال ��وزراء بتعديل حكومته وإذا لم
يتم ذل��ك ف��ال��دور على املجلس من
خ�ل�ال امل �س��اء ل��ة ال�س�ي��اس�ي��ة ،الفتا
إل��ى أن نسبة ال�ت�ض�خ��م ت ��زداد ما
يعكس انخفاض القيمة الشرائية
ل�ل��دي �ن��ار ال �ك��وي �ت��ي ،وق� ��ال ال�ن��ائ��ب

جانب من مناقشات النواب على هامش الجلسة السابقة

مبارك الحريص على وزير املالية
أن ي��أخ��ذ م�ل�ي��اري��ن م��ن احتياطي
األج� �ي ��ال وم�ث�ل�ه�م��ا م ��ن ال �ق��روض
وم� �ث� �ل� �ه� �م ��ا م � ��ن ال� � �س� � �ن � ��دات ل �س��د
العجز ف��ي امل��وازن��ة .وق��ال النائب
راك � � ��ان ال �ن �ص��ف إن االص �ل�اح ��ات
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ال ت � ��أت � ��ي ب �ك �ب��ح
املصروفات لكن تأتي بخلق فرص
وظيفية وتوفير أراض للحرفيني
ودع � � ��م ال� �خ ��ري� �ج�ي�ن ون �ق �ل �ه ��م م��ن
الحكومة إلى القطاع الخاص.
البدون
دع � ��ا ال� � �ن � ��واب ف� ��ي اس� �ت� �ع ��راض

القطاع النفطي
ش ��دد ال� �ن ��واب ع �ل��ى أن ال�ق�ط��اع
النفطي هو شريان البلد واملصدر
الوحيد للدخل ويجب إبعاده عن
السياسة والنهوض به وتطويره
و ،وت� �ط ��رق ��وا إل� ��ى ق� � � ��رارات وزي ��ر
ال� �ن� �ف ��ط األخ� � �ي � ��رة ب � �ش� ��أن ت ��دوي ��ر
قيادييه واختلفت وجهات نظرهم
ح��ول ص�لاح�ي��ات ال��وزي��ر ف��ي ذل��ك
ال� � �ق � ��رار األخ� � �ي � ��ر ف �م �ج �م��وع��ة م��ن
ال �ن��واب أك ��دوا أن ال��وزي��ر ل��ه كامل
الحق في قرارات التدوير وأن ذلك
م� ��ن ص �م �ي��م اخ �ت �ص��اص��ات��ه وف��ق
كتاب الفتوى والتشريع وأن ذلك
ي�ص��ب ف��ي مصلحة ال�ق�ط��اع فيما
رأى آخ � ��رون أن ق� ��رار ال ��وزي ��ر هو
إق �ص��اء ل�ل�ك�ف��اءات وال �ق �ي��ادات وأن
كتاب الفتوى والتشريع ليس إال
مجرد رأي وليس م��ن صالحيات
الوزير اتخاذ هذه القرارات ،وفيما
يتعلق ب��ال�ق�ط��اع ف�ق��د ق��ال النائب
سعدون حماد :إن الوزير العمير
رج� ��ل ن �ظ �ي��ف وي ��واج ��ه م�ج�م��وع��ة
م��ن التجار مخاطبا إي��اه بقوله :
إم��ا أن ت�ص��ر ع�ل��ى ق ��رارك أو تقدم
اس�ت�ق��ال�ت��ك وت �ع��ود ن��ائ�ب��ا وزم�ي�لا
ل�ن��ا .وق ��ال ال�ن��ائ��ب فيصل الشايع
إن ق��رار ال��وزي��ر العمير بنقل أحد
ق�ي��ادي��ي النفط يضع ب��ذل��ك نفسه
ف��ي الشبهات ومخالفة للدستور
والقانون واللوائح .إال أن النائب
فيصل الكندري أشاد بهذا القرار
االص� �ل��اح� � ��ي ل � �ل� ��وزي� ��ر وق� � � ��ال ه��ل
ت� ��ري� ��دون وزي � � ��را ب �ل�ا وزارة؟ ه��ل
يعقل وزير ال يستطيع اتخاذ قرار
ملصلحة القطاع النفطي؟
أم � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � � � ��ان ال �ن �ص��ف
ف�ق��د ان�ت�ق��د ال �ق��رار ال �ف��ردي للوزير

التتمة ص10

وزارة الداخلية
ليست المسؤولة
الوحيدة عن ضبط
األمن بل هو
مسؤولية الجميع
ضرورة رقابة
اإلدارة العامة
للجمارك وتكثيف
التفتيش على
حدود الكويت
رفض نيابي لمن
يضرب على وتر
الطائفية من أجل
االنتخابات
ما يمس أمن
الكويت يمس
الجميع من دون
استثناء
ال أحد ينكر موقف
السعودية مع
الكويت أيام الغزو
العراقي الغاشم
دول الخليج خط
أحمر وخاصة
السعودية لدورها
في خدمة اإلسالم
والمسلمين
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اختالف وجهات النظر النيابية حول اختصاصات العمير بتدوير قياديي القطاع النفطي

مطالب بإنشاء العديد من مصافي البترول
وزيادة إيرادات محطات البنزين في الخارج
مطالب نيابية
بترشيد االستهالك
الحكومي الذي يضر
التنمية
دعوات بالتقليل
من إنشاء الهيئات
الحكومية
وصفقات التسليح
المليارية

حوار نيابي حول قرار وزير النفط

تتمة المنشور ص09
العمير في أهم مرفق وهو املصدر
الوحيد للنفط عندما قام بتدوير
أح ��د ال �ق �ي��ادي�ين وت �س ��اءل إن ك��ان
عليه مخالفات أو مدانا فلماذا ال
يتم فصله نهائيا؟
تنويع مصادر الدخل
حاز هذا املحور الوارد صراحة
ف ��ي ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري ت�ع�ل�ي�ق��ات
ال� �ن ��واب ،م��ؤك��دي��ن ع ��دم االع �ت �م��اد
ع�ل��ى م �ص��در وح �ي��د وه ��و ال�ن�ف��ط،
ال س �ي �م��ا أن أس � �ع � ��اره ت ��زي ��د ف��ي
االن �خ �ف ��اض م ��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى عجز
مخيف في امليزانية العامة للدولة
وقد طالب النواب بتنويع مصادر
الدخل من خالل التوسع في إنشاء
م�ص��اف��ي ال�ب�ت��رول م�ث�لا ف��ي الهند
وال �ف �ل �ب�ين وب �ن �غ�ل�ادي��ش ،وزي � ��ادة
اي� � � � ��رادات م �ح �ط ��ات ال �ب �ن ��زي ��ن ف��ي
الخارج ،وقال النائب الجيران على
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وض ��ع اصبعها
وع � �م� ��ل دراس� � � � ��ات وب � �ح� ��وث ل�ح��ل
ه ��ذه امل�ع�ض�ل��ة .ف�ي�م��ا ق ��ال ال�ن��ائ��ب
ح �م ��ود ال� �ح� �م ��دان ي �ن �ب �غ��ي إن �ش��اء
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش ��اري ��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
ال �ك �ب��رى وم �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد .وق��ال
ال �ح��وي �ل��ة إن ��ه ي�ن�ب�غ��ي اس�ت�ق�ط��اب
رؤوس األموال الخارجية وإيقاف
الهدر الحكومي من خالل سياسة
الترشيد بشرط أال تمس املواطن.
التعليم
أش� � ��اد ع � ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب ب ��دور
وزير التربية وزير التعليم العالي
د .ب��در العيسى في كشف العديد

م� �م ��ن ق� � ��ام ب � �ت� ��زوي� ��ر ش� �ه ��ادات� �ه ��م
ال�ج��ام�ع�ي��ة ،م�ع��ول�ين ع�ل��ى ال��وزي��ر
ب � ��ات� � �خ � ��اذ خ� � � �ط � � ��وات اص �ل�اح � �ي� ��ة
ل �ل �ن �ه��وض ب��ال �ت �ع �ل �ي��م وم ��واك� �ب ��ة
م�خ��رج��ات التعليم ل�س��وق العمل.
وطالب غير نائب بإيقاف املعلمة
ال� �ت ��ي خ ��اض ��ت ف ��ي ع� ��رض ال�ن�ب��ي
عليه الصالة والسالم.
اإلعالم االلكتروني
طالب عدد من النواب بضرورة
إق ��رار ق��ان��ون اإلع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي
ال� � ��ذي ي �ن �ظ��م ال �ع �م��ل ف ��ي وس��ائ��ل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي ب � ��دال م��ن
الفوضى التي تحدث والتجاوزات
ب �ح ��ق األش � �خ� ��اص وامل� �س ��ؤول�ي�ن،
م� �ط ��ال� �ب�ي�ن ب� �ت� �ش ��ري ��ع ي � ��أت � ��ي م��ن
الدستور ينظم وسائل التواصل
االل �ك �ت ��رون ��ي  ,وأي � ��د ه� ��ذا ال �ط��رح
النائب فيصل الكندري ال��ذي قال
ال ي�ن�ب�غ��ي أن ن �ت��رك ال �ح �ب��ل على
ال� � �غ � ��ارب ف� ��ي وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع ��ي وال ب ��د م ��ن ت�ش��ري��ع
ي �ن �ظ��م ه� ��ذه ال �ع �م �ل �ي��ة م ��ع م��راع��اة
الحرية املسؤولة لألشخاص.

انتقادات للحكومة
بسبب عدم
امتالكها أدوات
لسد عجز الميزانية
اإلصالحات
االقتصادية ال تأتي
بكبح المصروفات
بل بخلق فرص
وظيفية
دعوات نيابية
لتوفير أراض
للحرفيين ودعم
الخريجين ونقلهم
من الحكومة إلى
القطاع الخاص
حسم ملف البدون
في أسرع وقت
حتى ال يسيء
للكويت في
المحافل الدولية

مالحظات النواب علي الخطاب االميري
النائب

املالحظات

د.عبدالحميد
دشتي

الوحدة الوطنية ،معالجة االختالالت في االقصاد الوطني ،التصدي ملظاهر الفساد ،قضية البدون،
املرأة غير العاملة ،استثمارالشباب

فيصل الدويسان

الوحدة الوطنية ،السياسة الخارجية ،قضية خلية العبدلي

صالح عاشور

مواجهة االره��اب ،االص�لاح االقتصادي ،قضية خلية العبدلي ،االستقرار السياسي ،تنويع مصادر
الدخل ،تطوير التعليم ،بناء مستشفيات جديدة ،االرتقاء باملستوي املعيشي

خليل الصالح

الوحدة الوطنية ،التحويالت الخارجية للوافدين

حمدان العازمي

محاربة الفساد في الوزارات ،العالج بالخارج ،عدم تطبيق القوانني،

د.عبدالله الطريجي مواجهة االره��اب ،الحفاظ علي االم��ن الخليجي ،السياسة الخارجية ،مالحظات دي��وان املحاسبة،
معايير اختيار القيادات ،إيجاد مصادر بديلة لعوائد النفط
عسكر العنزي

الوحدة الوطنية ،مواجهة االرهاب ،امللف الصحي

جمال العمر

تنويع مصادر الدخل ،معايير اختيار القيادات ،تفعيل الرقابة على أداء األجهزة الحكومية،تطبيق
القوانني

د.احمد مطيع

مواجهة االرهاب ،االتفاقية االمنية

محمد طنا
د.عبدالرحمن
الجيران

مواجهة االرهاب ،الوحدة الوطنية ،تطبيق القوانني ،قضية البدون ،مراقبة ارتفاع االسعار
تنويع مصادر الدخل ،الجعيات الخيرية ،رعاية االسرة ،محاربة الفساد ،تفعيل دور وزارة التربية

حمود الحمدان

محاربة الفساد ،الوحدة الوطنية ،تنويع مصادر الدخل ،محاربة الفساد ،دفع عجلة التنمية

عبدالله املعيوف

مواجهة االره ��اب ،قضية خلية العبدلي ،تطبيق ال�ق��وان�ين ،تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل ،معايير اختيار
القيادات ،اصدار اللوائح الداخلية للقوانني وتنفيذها

د.يوسف الزلزلة

حماية الوحدة الوطنية ،االصالح االقتصادي ،التعاون بني السلطتني ،عدم الرد على االسئلة ،تطوير
القطاع الخاص

فيصل الشايع

االصالح االقتصادي ،تطوير التعليم ،تنويع مصادر الدخل

فيصل الكندري

مواجهة االرهاب قضية خلية العبدلي ،االعالم االلكتروني ،تنويع مصادر الدخل ،فيصل الكندري

أحمد القضيبي

تنويع مصادر الدخل ،الحفاظ على املال العام ،القطاع النفطي

سعود الحريجي

مواجهة االرهاب ،قضية خلية العبدلي ،الوحدة الوطنية

مبارك الحريص

الخلية االرهابية ،تطوير التعليم ،تطوير الخدمات الصحية ،الرعاية السكنية ،تنويع مصادر الدخل،
الحفاظ على املال العام ،االهتمام بالتنمية االقتصادية

طالل الجالل

التعاون بني السلطتني ،تفعيل القوانني املنجزة

محمد الجبري

الوحدة الوطنية ،محاربة االرهاب ،معالجة االختالالت االقتصادية ،الحفاظ علي املال العام ،االعالم
االلكتروني

د.محمد الحويلة

الوحدة الوطنية ،الخلية االرهابية ،التعاون بني السلطتني ،الرد على االسئلة ،تنويع مصادر الدخل،
ايقاف الهدر الحكومي ،استقطاب روؤس االموال الخارجية ،القضية الصحية ،تطوير التعليم

عدنان عبدالصمد

مواجهة االرهاب الفكري ،الخلية االرهابية ،تطبيق القوانني

سعدون حماد

تطبيق القوانني ،تنويع مصادر ال��دخ��ل ،املجامالت في بعض املشاريع ،االتفاقية االمنية ،القطاع
النفطي

راكان النصف

الوحدة الوطنية ،مواجهة االرهاب ،االصالح االقتصادي ،دعم الخريجني ونقلهم من القطاع الحكومي
الي الخاص ،تنويع مصادر الدخل ،تجاوزات في وزارة الصحة ،عدم الرد على االسئلة ،القطاع النفطي

عادل الخرافي

الوحدة الوطنية ،استقالل القضاء ،تحديث وتطوير البنية التحتية

سعد الخنفور

الوحدة الوطنية ،الخلية االرهابية ،العمالة السائبة ،استقالل القضاء

مبارك الخرينج

التعاون بني السلطتني ،قضية البدون ،التركيبة السكانية
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أشادوا بما جاء فيه من قضايا وأكدوا ضرورة تنفيذ ما ورد فيه من توجيهات

نواب :خطاب سمو األمير وثيقة تاريخية
ومنهاج عمل جاد للبناء والتنمية
أك � ��د ن� � ��واب ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ة
ان خ �ط��اب ص��اح��ب ال�س�م��و امير
ال �ب�ل�اد ف ��ي ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق��اد
ال�ج��اري تعتبر وثيقة دستورية
ت��اري�خ�ي��ة ي�ج��ب ان ت�ت��رج��م على
ارض ال��واق��ع وق��ال��وا ان م��ا ورد
في الخطاب السامي يعد خارطة
ط ��ري ��ق ل �ف �ص��ل ت �ش��ري �ع��ي ك��ام��ل
وان � ��ه رص� ��د واخ � �ت� ��زل امل �ش �ك�لات
وال�ت�ح��دي��ات املحلية واالقليمية
وال � ��دول� � �ي � ��ة ف � ��ي رؤي� � � ��ة واض� �ح ��ة
ودق�ي�ق��ة وت��وص�ي��ف ل�ل��واق��ع ال��ذي
نعيشه ويبقى ان تسجل وتدرس
بعناية.
ك � �م� ��ا ان ال � �خ � �ط� ��اب ال� �س ��ام ��ي
رص ��د ون �ب��ه مل��ا م ��رت ب��ه ال�ك��وي��ت
م��ن م�ح��اول��ة سحبها ال��ى ساحة
التوتر وعدم االستقرار.
وق � ��ال � ��وا ان ح �ك �م��ة وم � �ب� ��ادرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
جنبت البالد الفتنة حيث جاءت
م �ب��ادرت��ه زي � ��ارة م��وق��ع التفجير
الجبان الذي تم في مسجد االمام
ال�ص��ادق وتعبيره العفوي ال��ذي
م ��س ش �غ��اف ال �ق �ل��وب ح�ي�ن ق ��ال:
«ه � ��ذوال ع �ي��ال��ي» وق ��د اع� ��اد ه��ذا
امل��وق��ف ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ارق��ى
مما كانت وأفشل خطط من اراد
بالبالد سوءا.
وأش � � ��اروا ال� ��ى ان م ��ا ورد في
الخطاب السامي يجب ان يكون
أسسا ومرتكزات لعمل الحكومة
ومجلس االم��ة في املرحلة املقبل
خصوصا اننا نعيش في اجواء
اق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة م � �ت� ��وت� ��رة وي � �ج� ��ب ان
نحافظ على وحدتنا الوطنية.
خارطة طريق
م� � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق � � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب
ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي ك �م��ا ع��ودن��ا
ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ف��ي
ب ��داي ��ة ك ��ل دور ان �ع �ق��اد ي�ش��رف�ن��ا
بحضوره وافتتاح دور االنعقاد
وال� �ق ��اء ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي ال ��ذي
دائ� � �م � ��ا ي� �ح� �م ��ل ه � �م� ��وم ال� �ك ��وي ��ت
واملنطقة واالستحقاقات املحلية
واالق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة واالم � ��ور
التي يجب اال نتجاهلها ودائما
ي� � ��رس� � ��م ل� � �ن � ��ا خ� � ��رط� � ��ة ال � �ط� ��ري� ��ق
باعتباره ابا السلطات.
وق � � ��ال :ن �ح��ن دائ � �م ��ا ن�س�ت�ق�ب��ل
ن� ��ص خ� �ط ��اب ��ه ون �ت �ف �ه��م م� ��ا ف�ي��ه
م��ن ت��وج�ي�ه��ات وارش� � ��ادات تنير
ل�ن��ا ال�ط��ري��ق وق��د تابعنا ورأي�ن��ا
ان س� �م ��وه رك � ��ز ع� �ل ��ى ال �ق �ض��اي��ا

عبدالله التميمي

أحمد الري

د.يوسف الزلزلة

االمنية وقضية الوحدة الوطنية
وال�ق�ض��اي��ا االق�ت�ص��ادي��ة وت��راج��ع
اسعار النفط.
وك� � ��ل ه� � ��ذه االم � � � ��ور وق �ض ��اي ��ا
اخ � � � ��رى اش � � � ��ار ال� �ي� �ه ��ا ال� �خ� �ط ��اب
السامي يجب ان تكون في مقدمة
االولويات التي يهتم بها املجلس
وال �ح �ك��وم��ة .وي �ج��ب ان ن��أخ��ذه��ا
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ل �ك��ي ن �ت��رج��م ما
ت �ض �م �ن��ه ال �خ �ط��اب ال �س ��ام ��ي م��ن
أقوال الى افعال.
واضاف :شرفنا بلقاء صاحب
ال� � �س� � �م � ��و م � �ن � �ت � �ص ��ف االس � � �ب� � ��وع
امل��اض��ي ووج��دن��ا ل��دي��ه ارت�ي��اح��ا
ك ��ام�ل�ا م ��ن اداء امل �ج �ل��س وش �ك��ر
رئ �ي��س امل �ج �ل��س وب ��اق ��ي اع �ض��اء
م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س ال ��ذي ��ن ت �ش��رف��وا
ب� �ل� �ق ��اء س� �م ��وه ون� �ح ��ن ن� �ق ��ول ل��ه
ي ��ا ص��اح��ب ال �س �م��و ك ��ل ه� ��ذا من
ت��وج �ي �ه��ات س �م��وك��م وال�س�ي��اس��ة
التي ترسمونها لنا والنهج الذي
تنتهجونه وان ش��اء الله نحقق
امل��زي��د م��ن توجيهاتكم السامية
ال� �ت ��ي ت �ح �ق��ق م �ص �ل �ح��ة ال �ش �ع��ب
الكويتي.
واع ��رب التميمي ع��ن تمنياته
ب� � ��أن ت� �ظ ��ل ال � �ك ��وي ��ت ك� �م ��ا اش � ��ار
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ف� � ��ي خ� �ط ��اب ��ه
ال� �س ��ام ��ي ك �م��ا ك ��ان ��ت دائ� �م ��ا دار
ام � ��ن وأم � � ��ان ورخ � � ��اء واس� �ت� �ق ��رار
وق ��ال ستظل كويتنا ك�م��ا كانت
دائ �م��ا ت�ن�ع��م ب �م��زي��د م��ن ال�ح��ري��ة
والديموقراطية على ال��رغ��م مما
ي�ح�ي��ط ب �ه��ا م ��ن ن �ي ��ران م�س�ت�ق��رة
ك� ��ان ي �م �ك��ن ان ي �ح��رق �ن��ا ش��رره��ا
امل� �ت� �ط ��اي ��ر ل � ��وال ح �ك �م��ة ص��اح��ب
السمو وحنكته كربان للسفينة
ي �ع��رف ك�ي��ف ي�ج�ن��ب ال �ك��وي��ت كل
هذه العواصف واالعاصير التي
اط��اح��ت ب��دول وان�ظ�م��ة وشعوب
ودمرت مقدراتهم وثرواتهم .
واوض��ح ان��ه على الرغم من ان

وب��اء االره��اب كما اش��ار صاحب
ال �س �م��و ف��ي خ �ط��اب��ه ال �س��ام��ي قد
ت �س �ل��ل ال �ي �ن��ا واق � �ت� ��رف ج��ري�م�ت��ه
الشنعاء بتفجير مسجد االم��ام
الصادق رضي الله عنه وارضاه
ف��ي ش�ه��ر ال�ص�ي��ام وال�ق�ي��ام اال ان
ح�ك�م��ة ص��اح��ب ال �س �م��و وم��وق�ف��ه
ال� �ت ��اري� �خ ��ي ق� ��د اف� �س ��د ع� �ل ��ى م��ن
اراد بنا س��وءا خطته ف��ي ضرب
الوحدة الوطنية فعادت وحدتنا
اكثر قوة ومتانة من قبل.

 ٪ 60وه� � ��و امل � � � ��ورد االس� ��اس� ��ي
ورب �م��ا ال��وح �ي��د ل�ل��دخ��ل ال�ق��وم��ي
ل �ل �ب�ل�اد وان� �ع� �ك ��اس ��ات ذل � ��ك ع�ل��ى
مشروعاتنا وخططنا التنموية.
كما شدد صاحب السمو على
اه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن السلطتني
مل ��ا ف �ي��ه ص ��ال ��ح ال� �ب�ل�اد وال �ع �ب��اد
مبينا ال�ت��زام الكويت بانتمائها
االقليمي والعاملي وتأكيد سموه
ان ال� �ك ��وي ��ت دول� � ��ة ذات س �ي ��ادة
خليجية املرجع عربية االنتماء.
وت �ش��دي��د س �م��وه ع �ل��ى ح��رص
الكويت على انتمائها الخليجي
ال ��ذي ه��و ال�ع�م��ق االس�ت��رات�ي�ج��ي
االقليمي الذي كان درعا واقيا لها
وسيفا للدفاع عنها في مواجهة
الغزو الصدامي عام  90مؤكدا ان
الكويت ينبغي ان تكون حريصة
على ه��ذا االنتماء ووفية لكل ما
ي�ت�ط�ل�ب��ه م ��ن ال� �ت ��زام ��ات دف��اع �ي��ة
واص �ط �ف��اف م ��ع االش� �ق ��اء اذا ما
ت �ع��رض ام ��ن أي دول� ��ة خليجية
ش �ق �ي �ق��ة ألي ت �ه��دي��د وي� �ج ��ب ان
نكون سباقني في الدفاع والردع
ووج��دن��ا ذل��ك يتجلى ف��ي اوض��ح
ص � ��ورة واش� � ��رف م��وق��ف حينما
دع� ��ا خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال�ش��ري�ف�ين
ملا ع��رف بعاصفة الحزم ومثلما
ح� ��دث ذل� ��ك ال� �ت ��داع ��ي وال ��وق ��وف
بقوة مع البحرين الشقيقة.
وأض � � ��اف ص ��اح ��ب ال �س �م��و ان
كل ما حولنا يدق عاليا ناقوس
الخطر تحذيرا وان ��ذارا ويوجب
علينا املزيد من اليقظة والحذر
وتأكيد سموه ان هذا ما ينبغي
ان ي �ك��ون ه �م �ن��ا االول وش�غ�ل�ن��ا
ال �ش��اغ��ل ال� ��ذي ي �ج��ب أال يبعدنا
عنه أي شيء.

خطة عمل
واك ��د ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان
ان ك �ل �م��ة ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
الجابر الصباح كانت خطة عمل
وخ��ارط��ة طريق لفصل تشريعي
ك��ام��ل ورص ��د وت�ن�ب�ي��ه وت��وص�ي��ة
مل��ا م��رت ب��ه ال�ك��وي��ت م��ن محاولة
س �ح �ب �ه��ا ال� � ��ى س� ��اح� ��ة ال � �ص� ��راع
العاملي والتوتر وعدم االستقرار
ولكن بفضل الله عز وجل اوال ثم
بحكمة صاحب السمو الذي نزع
الفتيل م��ن ب��داي��ة تفجير مسجد
االمام الصادق.
ث� ��م ب� �ع ��د ذل � ��ك ت �م �ك �ن��ت وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب� �م ��ا ت� ��م ض �ب �ط��ه م��ن
اس � �ل � �ح ��ة م � ��ع م � ��ا ع � � ��رف ب �خ �ل �ي��ة
ال � �ع � �ب ��دل ��ي وذل � � � ��ك ف � ��ي ش �ج��اع��ة
وي �ق �ظ��ة رج � ��ال وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
بقيادة نائب رئيس الوزراء وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمد الخالد
ال ��ذي ��ن ح �ي��اه��م ص ��اح ��ب ال�س�م��و
االم�ي��ر ف��ي خطابه إي��اه��م ورج��ال
وزارة ال��دف��اع ف�ك��ان��وا ب�ح��ق نعم
ال ��رج ��ال ال ��ذي ��ن ي �ع �ت �ب��رون ال�ع�ين
ال� �س ��اه ��رة ل �ح �م��اي��ة ام � ��ن ال��وط��ن
واملواطن.
وق � � � � ��ال ان ص� � ��اح� � ��ب ال� �س� �م ��و
ت � �ط ��رق ف� ��ي خ� �ط ��اب ��ه اي � �ض ��ا ال ��ى
انخفاض سعر النفط الى حوالي

رؤية دقيقة
وق ��ال ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح:
كعادته صاحب السمو استطاع

أن يختزل مشاكل واقعنا املحلي
واإلق �ل �ي �م��ي وال� ��دول� ��ي ف ��ي رؤي ��ة
تأملية دق�ي�ق��ة وت��وص�ي��ف ل��واق��ع
الحال الذي تعيشه دولة الكويت
وس��ط ه��ذا الخضم ال��ذي تستعر
فيه نيران خطيرة تريد أن تلتهم
كل مقدرات وثروات أبناء املنطقة.
وأوضح أن خطاب سموه يعد
وثيقة يجب أن تسجل وأن تدرس
ب�ع�ن��اي��ة ف ��ي ج��ان�ب�ه��ا ال�س�ي��اس��ي
واالقتصادي واالجتماعي.
وق� ��د ع ��ودن ��ا ص ��اح ��ب ال�س�م��و
ف ��ي ك ��ل خ �ط ��اب أن �ن ��ا أم � ��ام ق��ائ��د
م� �ح� �ن ��ك وزع� � �ي � ��م ح� �ك� �ي ��م ورب � � ��ان
م ��اه ��ر وي� �ع ��رف ك �ي��ف ي ��دي ��ر دف��ة
السفينة مهما ك��ان��ت العواصف
واألعاصير.
وق ��ال ال�ص��ال��ح :علينا جميعا
مجلسا وح�ك��وم��ة أن ن��رت�ف��ع ال��ى
مستوى الفهم ال��واع��ي وال��رص��د
ال ��دق� �ي ��ق مل� ��ا ت �ض �م �ن��ه ال �خ �ط��اب
ال� �س ��ام ��ي خ �ص��وص��ا م� ��ا ي�ت�ص��ل
ب��االس �ت �ق��رار داخ �ل �ي��ا وخ��ارج �ي��ا
وما يتصل بالوضع االقتصادي
ف ��ي ظ ��ل ان �خ �ف��اض س �ع��ر ال�ن�ف��ط
وف��ي ظ��ل ال �ت �ط��ورات ال�ع��امل�ي��ة في
هذا املجال.
ول �ف��ت ال ��ى أن ��ه اذا ل��م نستطع
ان ن�س�ت��وع��ب م��ا ج��اء بالخطاب
ون� �ك ��ون ع �ل��ى م �س �ت��وى األح� ��داث
وف � � � ��ي ق � �م � ��ة ال � �ي � �ق � �ظ� ��ة وال � � �ح� � ��ذر
خصوصا اشارة صاحب السمو
ال ��ى م��وض��وع ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
ف��إن�ن��ا ب��ذل��ك ن�ك��ون مقصرين ألن
ال�ع��واق��ب س�ت�ك��ون وخ�ي�م��ة اذا لم
نأخذ الدروس والعبر مما مر بنا
وبغيرنا من حولنا.
وش� � � � � ��دد ال � � �ص� � ��ال� � ��ح ع� � �ل � ��ى أن
ال �خ �ط��اب ي�ع��د وث�ي�ق��ة دس�ت��وري��ة
تاريخية يجب ان نترجمها الى
اف �ع��ال ع �ل��ى ارض ال ��واق ��ع وه��ذه
ال �ت��رج �م��ة ال ت �ت��م اال ب��ال �ت �ع��اون
وال � �ت � �ع ��اض ��د واالخ� � �ل � ��اص ل �ه��ذا
ال ��وط ��ن خ �ص��وص��ا وأن ص��اح��ب
ال � �س � �م� ��و وض � � � ��ع ال� � �ن� � �ق � ��اط ع �ل��ى
ال �ح��روف حينما ط��ال��ب ص��راح��ة
وب� �ك ��ل وض � � ��وح ان ن� �ع ��ي دائ� �م ��ا
األخ� � � �ط � � ��ار ال� � �ت � ��ي ت� � �ه � ��دد أم �ن �ن ��ا
ووج ��وب ال �ح��رص ع�ل��ى وحدتنا
الوطنية واملشاركة بدور مسؤول
في حماية أمن الوطن ألن في ذلك
حماية للوطن وألهلنا وأنفسنا
وصيانة ألموالنا وحرياتنا.
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مطالبات نيابية بالتركيز على معالجة التركيبة
السكانية والقضاء على العمالة الهامشية
تتمة المنشور ص 11
أسعار النفط
أم� ��ا ال �ن��ائ��ب أح �م ��د الري ف�ق��د
رك� ��ز ع �ل��ى م ��ا ج� ��اء ف ��ي ال �خ �ط��اب
السامي لصاحب السمو متصال
ب��ال �ج��ان��ب األم � �ن ��ي وال �س �ي��اس��ي
ف�ق��ال إن ال�خ�ط��اب تضمن نقاطا
م �ه �م��ة ت �ت �ع �ل��ق ب� �م� �ح ��وري األم ��ن
وال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة وم �ح��ور
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
وم�ح��ور اس�ع��ار النفط وبالتالي
ض� � � � � � � � ��رورة ت� � ��رش � � �ي� � ��د االن � � � �ف� � � ��اق
خ �ص��وص��ا أن ه �ن ��اك ان �خ �ف��اض��ا
ف��ي اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ت�ص��ل ال ��ى 60
 ٪وه � ��ذا ت �ح��د واض � ��ح ي �ج��ب ان
نقبل به ونواجهه .ويجب علينا
ان نتعاون مجلسا وحكومة في
معالجة االم��ر وس�ب��ق ان طالبت
ب � � ��إدارة ج � ��ادة ص ��ادق ��ة وع�م�ل�ي��ة
إلدارة العجز املتوقع في امليزانية
لسنوات قادمة.
وق � � ��ال :ف ��ي م �س �ت �ه��ل ال �خ �ط��اب
اش ��ار ص��اح��ب ال�س�م��و ال��ى نقطة
األمن وطبعا كلنا مع أمن الكويت
وال � � �ق� � ��ان� � ��ون واالل � � �ت � � �ف� � ��اف ح� ��ول
ال��دس�ت��ور كما ورد ف��ي الخطاب.
وإذا ك��ان��ت ه �ن��اك أي اخ �ت�ل�االت
في تطبيق القانون فإن املحسن
ي�ج��ب ان ي�ك��اف��أ وامل �س �ي��ىء يجب
ان يحاسب ويعاقب س��واء أك��ان
مسؤوال أم في أي موقع كان.
وبالنسبة للسياسة الخارجية
فليس لنا إال أن نشيد بالسياسة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب �ح �ك��م ان ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و ه � ��و ال� � � ��ذي أس� � ��س ه ��ذه
السياسة وكلنا األن نستفيد من
هذا اإلرث ونتعلم منه.
وق��ال إن هذه السياسة بمنأى
ع � ��ن امل � �خ� ��اط� ��ر ل � �ك� ��ن ف � ��ي ب �ع��ض
األح � � �ي� � ��ان ت � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك ب �ع��ض
التداعيات واالس�ق��اط��ات وعلينا
جميعا ان ن�ل�ت��ف ح ��ول ال�ق��ان��ون
وح��ول الدستور وح��ول وحدتنا
ال��وط �ن �ي��ة وال ي�ن�ب�غ��ي ان نسمح
ألي ك � ��ان أن ي � �ح� ��اول اس �ت �غ�ل�ال
األح� � � ��داث ل� �ض ��رب ه� ��ذه ال ��وح ��دة
وهذا االنسجام ألن ذلك ال يخدم
أبدا أهل الكويت.
وأض� � � � � ��اف الري ان ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و أش � � � � ��ار ال � � � ��ى ع�ل�اق� �ت� �ن ��ا
ب�م�ج�ل��س ال �ت �ع ��اون وه� ��ي ع�لاق��ة
ع �ض��وي��ة ألن �ن��ا ج �س��د واح � ��د اذا
اش� �ت �ك ��ى م� �ن ��ه ع� �ض ��و ت� ��داع� ��ى ل��ه
سائر األعضاء بالحمى والسهر
وعلينا ان ن�ع��زز ال�ت�ع��اون بيننا
وب �ي��ن دول امل �ج �ل��س خ �ص��وص��ا
م � ��ا ي �ت �ص ��ل ب��ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
م �ث��ل م �ش��روع��ي ال �س �ك��ة ال �ح��دي��د

الحويلة:
ضرورة ان ترد
الحكومة على
مالحظات ديوان
المحاسبة
د.محمد الحويلة

د.عبدالله الطريجي

كامل العوضي

عبدالله املعيوف

وال ��رب ��ط ال �ك �ه��رب��ائ��ي وغ �ي��ر ذل��ك
م ��ن امل �ش ��روع ��ات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال� �ت ��ي ي �ن �ب �غ��ي ع �ل��ى ال �ص �ن��ادي��ق
السيادية ان تخصص ج��زءا من
استثماراتها لهذا الجانب.
وأض� ��اف :تكلم اي�ض��ا صاحب
ال� �س� �م ��و ع� ��ن ان� �خ� �ف ��اض اس� �ع ��ار
ال� �ن� �ف ��ط وان � �خ � �ف� ��اض االي � � � � ��رادات
ال��وط �ن �ي��ة ول��ذل��ك ي �ج��ب ان ن��رك��ز
على معالجة ثالثة امور هيكلية
اول �ه��ا ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة فهي
ت �ع ��ان ��ي م� ��ن خ �ل ��ل ك �ب �ي��ر وي �ج��ب
اص �ل ��اح ه � ��ذا ال �خ �ل��ل ألن ل��دي �ن��ا
ع �م��ال��ة ه��ام �ش �ي��ة ك �ب �ي��رة فنسبة
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال ��ى ال��واف��دي��ن  1ال��ى
 3وه��ذا االم��ر يحتاج ال��ى إع��ادة
ال� � �ت � ��وازن ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج � ��ال .ك�م��ا
ان ن�س�ب��ة ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��ى
العمالة االجنبية منخفضة.
والخلل الثالث هو اننا نعتمد
على النفط كمصدر وحيد للدخل
وه ��ذا االم ��ر ي�ح�ت��اج ال ��ى اص�ل�اح
وعلى ال��دول��ة ان تكون ج��ادة في
اي � �ج� ��اد م � �ص� ��ادر ب ��دي �ل��ة ل �ل��دخ��ل
وعلى االقل مصادر اضافية.

ي �ج��ب ان ن �ح��اف��ظ ع �ل��ى وح��دت�ن��ا
ال��وط�ن�ي��ة وم�ن�ه��ا ننطلق ال��ى كل
ما نصبو اليه من اكمال ملسيرة
ال �ت �ن �م��وي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت واع �ت �ق��د
ان� �ن ��ا ن �ن �ظ��ر ال � ��ى دور االن �ع �ق ��اد
االخير من هذا الفصل التشريعي
باعتباره موسم الحصاد لكل ما
ف�ك��رن��ا ف�ي��ه ون��اق�ش�ن��اه ووضعنا
ل ��ه م� �ش ��روع ��ات ق ��وان�ي�ن آم �ل�ا في
تحقيق مزيد من االنجاز.
وق� � � ��ال :ال ب� ��د ان ن ��أخ ��ذ ب�ع�ين
االع �ت �ب��ار ج �ي��دا م��ا ق��ال��ه ح�ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
بشأن األمن واالستقرار وسيادة
ال�ق��ان��ون وامل �ب��ادئ ال�ت��ي جسدها
ال ��دس� �ت ��ور ب��اع �ت �ب��اره��ا األس� ��س
وال � �ق ��واع ��د ال� �ت ��ي ن��رت �ك��ز ع�ل�ي�ه��ا
الن� �ط�ل�اق ع�ج�ل��ة ال �ح �ي��اة ال�ع��ام��ة
واستمرارها.

وج� ��اءت ال �ح��ادث��ة ال�ج�ب��ان��ة بأثر
ع� �ك� �س ��ي ف � �ل� ��م ت� � � ��زد ال � �ش � �ع� ��ب اال
ت�م��اس�ك��ا وال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة اال
قوة وتراحما.
واض��اف د .الحويلة ان خطاب
ص��اح��ب ال �س �م��و ت �ض �م��ن اش� ��ادة
ب��رج��ال االم��ن ودوره ��م ف��ي حفظ
االم � � � ��ن وال� � �ن� � �ظ � ��ام واالس� � �ت� � �ق � ��رار
ل �ق �ي��ام �ه��م ب��واج �ب �ه��م ع �ل��ى اك �م��ل
وج��ه وك��ذل��ك على دوره ��م ال��رائ��ع
وامل� � �خ� � �ل � ��ص ف � � ��ي ض � �ب� ��ط خ �ل �ي��ة
ال�ع�ب��دل��ي واالس �ل �ح��ة امل�ض�ب��وط��ة
معهم وه��ذا ب�لا ش��ك ي�ع��زز الثقة
ب �م �ن �ت �س �ب��ي امل ��ؤس� �س ��ة االم �ن �ي��ة
وع� � �ل � ��ى رأس � � �ه� � ��م ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
الشيخ محمد الخالد.
ولفت الحويلة ال��ى ماجاء في
الخطاب السامي بشأن املنظومة
الخليجية وت��أك�ي��د س�م��و االم�ي��ر
على ان منظومة مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ه��ي ال �ح �ص��ن واالم ��ن
وال �ع �م��ق االس �ت��رات �ي �ج��ي وامل �ل�اذ
وتأكيد سموه على ان اي تهديد
الي جزء من دول مجلس التعاون
ه� � ��و ت � �ه� ��دي� ��د ألم� � � ��ن واس � �ت � �ق� ��رار
ال �ك��وي��ت وه ��ذا م��ا ج�ع��ل ال�ك��وي��ت
ت�ش��ارك ف��ي عاصفة ال�ح��زم س��واء
ل �ح �ف ��ظ وص � �ي ��ان ��ة ام� � ��ن امل �م �ل �ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة او للحفاظ
على امن واستقرار اليمن ونحن
نغتنم ه��ذه الفرصة لكي نحمي
ك � ��ل م �ن �ت �س �ب��ي ال� �ج� �ي ��ش وع �ل ��ى
رأس � �ه� ��م ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
وزير الدفاع وايضا كل منتسبي
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وقبلها
نحيي ايضا نائب رئيس الوزراء
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى السياسة
ال�ك��وي�ت�ي��ة الحكيمة ال�ت��ي تتميز
بالرزانة واملصداقية.
وش��دد د .الحويلة على أهمية
ما تضمنه الخطاب السامي على
اه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن السلطتني
التنفيذية والتشريعية ملا له من
عائد طيب في تحقيق االنجازات
العديدة في كافة املجاالت.

ول �ف��ت د .ال�ح��وي�ل��ة ال ��ى اهمية
ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وم� � �ح � ��ارب � ��ة ال� �ف� �س ��اد
بأنواعه واشكاله املختلفة وكذلك
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وض � ��رورة ان
ت �ت �ع��ام��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب��اي �ج��اب �ي��ة
وال� ��رد ع��ى ك��ل م��ا ج��اء ب��ه تقرير
ديوان املحاسبة وما تضمنه من
م�لاح�ظ��ات ف��ي اط ��ار امل�ه�ل��ة التي
منحها املجلس للحكومة حتى
نهاية العام الحالي

الوحدة الوطنية
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ان خ �ط ��اب ص ��اح ��ب ال �س �م��و ه��و
خ ��ارط ��ة ال �ط��ري��ق ل �ع �م��ل مجلس
األم � � ��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ح� �ي ��ث ش�م��ل
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ق �ض��اي��ا امل��رت �ب �ط��ة
ب��األم��ور التي يجب ان يقوم بها
مجلس األمة والحكومة ايضا.
وق� � ��د اول � � ��ى ال� �خ� �ط ��اب اه �م �ي��ة
ق� � � �ص � � ��وى مل� � � ��وض� � � ��وع ال � � ��وح � � ��دة
ال��وط�ن�ي��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا االص ��ل في
ت �ج �س �ي��د ال �ع �م��ل وال� �ت� �ع ��اون ب�ين
الحكومة واملجلس.
واض��اف د .الزلزلة ان صاحب
السمو اشار الى ان هناك اساسا
ومرتكزات يجب ان ينطلق منها
املجلس والحكومة لألداء املتميز
لكال السلطتني في املرحلة املقبلة
خصوصا وأننا نعيش في اجواء
اق �ل �ي �م �ي��ة م� �س� �ع ��ورة وب ��ال �ت ��ال ��ي

موقف تاريخي
واش��اد النائب الدكتور محمد
ال�ح��وي�ل��ة ب�م��ا ت�ض�م�ن��ه ال�خ�ط��اب
االميري وما تضمنه من قضايا
وعلى رأسها قضية االمن وكانت
اش � � � � ��ادة ك � �ب � �ي ��رة ب � ��رج � ��ال االم � ��ن
وال ��دور ال�ب�ط��ول��ي ال ��ذي يقومون
به لتحقيق االمن واالستقرار في
ال�ك��وي��ت منذ التفجير االره��اب��ي
ملسجد االمام الصادق رضي الله
ع �ن��ه وال � ��ذي ي �ع��د ع �م�لا اره��اب �ي��ا
ج �ب ��ان ��ا اودى ب �ح �ي ��اة ع � ��دد م��ن
امل��واط �ن�ي�ن االب ��ري ��اء وع� ��دد كبير
م��ن امل �ص��اب�ين م�س�ت�ه��دف�ين ب��ذل��ك
زع� ��زع� ��ة االم� � ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار ف��ي
البالد وضرب الوحدة الوطنية.
ل �ك��ن ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
االم� �ي ��ر ط� ��وق ك ��ل ه� ��ذه امل �ق��اص��د
ال� � �ش � ��ري � ��رة ب �ح �ك �م �ت ��ه وح �ن �ك �ت��ه
وموقفه التاريخي باملبادرة الى
ال��ذه��اب ال��ى م��وق��ع ال �ح��ادث بعد
وق��ت قصير م��ن وق ��وع التفجير
وت �ع �ب �ي��ره ال� �ع� �ف ��وي ال� � ��ذي اش ��ار
فيه الى الضحايا بقوله« :هذوال
عيالي».
وان�ق�ل��ب ال�س�ح��ر ع�ل��ى الساحر

منهاج عمل
وث � �م� ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب ��دال �ل ��ه
ال �ط��ري �ج��ي م� ��ا ج � ��اء ف� ��ي ال �ن �ط��ق
السامي لحضرة صاحب السمو
ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب �ش ��أن ال �ع��دي��د م��ن
ال� �ق� �ض ��اي ��ا وامل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
جعلت من الخطاب خارطة طريق
ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة وم �ن �ه��اج عمل
ي�ج��ب ان تسير عليه السلطتان
من حيث االهتمام والرعاية.
وق � ��ال ال �ط��ري �ج��ي ان ال �خ �ط��اب
ح �م��ل ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ت��وج �ي �ه��ات
ال �ت��ي ت�ح�ف��ظ وح��دت �ن��ا ال��وط�ن�ي��ة
وت� ��ؤك� ��د ع� �ل ��ى ت� �م ��اس ��ك ال �ج �ب �ه��ة
ال��داخ �ل �ي��ة وال �ت��أك �ي��د ع�ل��ى وح��دة
ال� �ص ��ف وال �ك �ل �م��ة ب�ي�ن ك ��ل اب �ن��اء
ال � �ك ��وي ��ت .وت � �ح� ��ذي� ��رات ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و ل� �ن ��ا م � ��ن ت� �ل ��ك ال� �خ�ل�اي ��ا
االره ��اب� �ي ��ة ال� �ت ��ي ك �ش �ف �ه��ا رج ��ال
وزارة الداخلية ما هي اال اجراس
ان��ذار وتحذير توجب علينا قمة
ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح ��ذر ك �م��ا ج� ��اء ف��ي
النطق السامي لسموه.
كما دعانا صاحب السمو الى
ان ن �ج �ع��ل ام� ��ن ال ��وط ��ن وس�لام��ة
م��واط �ن �ي��ه ه�م�ن��ا االول وش�غ�ل�ن��ا
ال�ش��اغ��ل ال ��ذي ينبغي ان نضعه
في مقدمة االولويات.
ون � �ب� ��ه ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و ال ��ى
توثيق عرى املحبة بني اشقائنا
اب� � �ن � ��اء دول م� �ج� �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي واالع �ت��زاز بما حققته
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سلمان الحمود لـ «الدستور» :الخطاب السامي
حدد التحديات التي تهدد مسيرتنا
تتمة المنشور ص 12
م � �س � �ي� ��رة امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى م� ��دى
ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة وال�ع�م��ل على
تعزيزها ودفعها قدما الى االمام.
واش � � � � ��اد ال � �ن� ��ائ� ��ب ال� �ط ��ري� �ج ��ي
ب �ت �ح��ذي��رات ص��اح��ب ال �س �م��و من
مخاطر النمط االستهالكي على
حساب التنمية واالستثمار.
شمولية الخطاب
واش��اد النائب كامل العوضي
ب� �ش� �م ��ول� �ي ��ة ال � �خ � �ط� ��اب ال� �س ��ام ��ي
ل�ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و حفظه
الله ورع��اه م��ن حيث تطرقه الى
العديد من املوضوعات والقضايا
التي تهم الكويت والكويتيني في
املرحلة املقبلة حتى ان��ه ينطبق
ع �ل �ي��ه ب �ح��ق ان ن �ع �ت �ب��ره خ��ارط��ة
ط��ري��ق ومنهج عمل ج��اد للبناء
والتنمية ب�ن��اء االن �س��ان وتنمية
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وم�ش��روع��ات�ه��ا
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة.
واض � � ��اف ان ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ع ��ودن ��ا دائ� �م ��ا ع �ل��ى ه� ��ذا ال�ن�ه��ج
ال � � ��ذي ي� �ض ��ع ف� �ي ��ه ال� �ن� �ق ��اط ع�ل��ى
الحروف في تناوله ملا ينبغي ان
نسير عليه نوابا كنا او اعضاء
في السلطة التنفيذية.
وذك� � � ��ر ان ال � �خ � �ط� ��اب اس �ت �ه��ل
ب��ال �ت��ذك �ي��ر ب��أه �م �ي��ة ن�ع�م��ة االم ��ن
واالم� � � ��ان ال� �ت ��ي ظ �ل��ت ت �ن �ع��م ب�ه��ا
الكويت منذ نشأتها كدولة ذات
س�ي��ادة ف��ي انسجام وتناغم بني
الحاكم واملحكوم وعالقات وثيقة
ال ت�ت�م�ت��ع ب�ه��ا ك�ث�ي��ر م��ن ش�ع��وب
ال �ع��ال��م ال� ��ى ان اب�ت�ل�ي�ن��ا ب��ال �غ��زو
ال�ص��دام��ي ال��ذي داهمنا مدفوعا
بالحقد والحسد لكن ما ربط بني
الحاكم واملحكومني ف��ي الكويت
آنذاك وما كان منهم مجتمعا من
اي��اد ببناء وم�س��اع��دات انسانية
كانت رصيدا من شعوب االرض
ق��اط �ب��ة ل �ك��ي ي �ق �ف��وا م ��ع ال �ك��وي��ت
وي�ت�ع��اط�ف��وا م�ع�ه��ا وي�ش��ارك��وه��ا
العمل العسكري ال�ح��اس��م لدحر
الغازي وطرده من الكويت وحتى
اس� �ت� �ع ��ادت ال� �ك ��وي ��ت ش��رع�ي�ت�ه��ا
وارض� �ه ��ا وان �ط �ل �ق��ت ت �ع �ي��د ب�ن��اء
نهضتها وك��ان سالحها املاضي
في مسيرتها هو وحدة شعبها.
اال ان املنطقة من حولها عادت
م � ��رة اخ � � ��رى ال � ��ى ح ��ال ��ة ال �ت��وت��ر
والغليان ما سمي ثورات الربيع
ال� �ع ��رب ��ي وم � ��ا ص ��اح ��ب ذل � ��ك م��ن
تحديات وازم��ات سالحها االول
هو اعمال العنف واالرهاب الذي
وجد طريقه الينا على حد تعبير
ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي ف �ك��ان تفجير
مسجد االمام الصادق رضي الله

عنه وبعده كانت خلية العبدلي
واالسلحة التي كشف عنها رجال
وزارة الداخلية االبطال.
ورغ � � � � ��م ان ت� �ف� �ج� �ي ��ر م �س �ج��د
الصادق كان وحده كافيا باشعال
ف�ت�ن��ة ط��ائ�ف�ي��ة ال ت�ح�م��د عقباها
والنيل م��ن وحدتنا الوطنية اال
ان حكمة صاحب السمو وحنكته
ف ��وت� ��ت ع� �ل ��ى ال� �ب ��اغ�ي�ن ال �ف��رص��ة
وقطعت عليهم الطريق في النيل
من وحدتنا الوطنية.
م� � ��ن ه � �ن� ��ا ك � ��ان � ��ت ت � �ح� ��ذي� ��رات
ص��اح��ب ال �س �م��و ل�ل�ج�م�ي��ع ب��أخ��ذ
ال�ح�ي�ط��ة وال �ح��ذر وادراك اهمية
ح� �ف ��ظ ام � ��ن ال� �ك ��وي ��ت ووح ��دت� �ن ��ا
الوطنية.
ونبه سموه في خطابه السامي
ال� ��ى ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال �ه��ام��ة
م�ن�ه��ا ع�ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال ان�ت�م��اء
الكويت الخليجي والحرص على
تعزيز هذا االنتماء واعتبار امن
ال �ك��وي��ت م ��ن ام ��ن م �ن �ظ��وم��ة دول
مجلس التعاون.
وكذلك تحذير صاحب السمو
م��ن م�خ��اط��ر ال�ن�م��ط االستهالكي
خاصة ف��ي ظ��ل انخفاض اسعار
ال � �ن � �ف � ��ط م� � �ص � ��درن � ��ا االس� � ��اس� � ��ي
وال ��وح� �ي ��د ف� ��ي ال� ��دخ� ��ل ال �ق��وم��ي
ال��ى  % 60وكذلك مطالبة سموه
ب � ��ات� � �خ � ��اذ اج� � � � � � � ��راءات وت� ��داب � �ي� ��ر
اص�ل�اح� �ي ��ة ع ��اج� �ل ��ة ش ��ري� �ط ��ة اال
ت� �م ��س اس � �ب� ��اب ال� �ع� �ي ��ش ال �ك��ري��م
للمواطنني.
ام ��ا ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
ف��أع��رب ع��ن ت �ق��دي��ره مل��ا ج ��اء في
الخطاب السامي لصاحب السمو
م �ث �م �ن��ا ت ��رك� �ي ��ز ال � �خ � �ط� ��اب ع �ل��ى
قضية االمن واالم��ان الذي عاشه
اه��ل ال�ك��وي��ت قديما والتحديات
ال� � �ت � ��ي واج � � �ه� � ��ت وت � � ��واج � � ��ه ه� ��ذا
االم ��ن مستهدفة ض ��رب ال��وح��دة
الوطنية.
وثمن ايضا تحذيرات صاحب
ال� � �س� � �م � ��و م � � ��ن ت � �س � �ل� ��ل االع � � �م� � ��ال
االره��اب�ي��ة ال��ى بلدنا وان كنا قد
نجحنا حتى اآلن في عدم تمكني
االره ��اب �ي�ي�ن م ��ن اس �ت �ق��رار ام�ن�ن��ا
وتماسك وحدتنا الوطنية.
واش��ار ال��ى ان ص��اح��ب السمو
اعطى في خطابه السامي اهمية
كبيرة النتماء الكويت ملحيطها
االق� �ل� �ي� �م ��ي وخ� ��اص� ��ة ارت �ب��اط �ه��ا
بمنظومة دول مجلس التعاون
الخليجي.

أك��د وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
الحمود الصباح ان كلمة صاحب
ال�س�م��و خ��ارط��ة ط��ري��ق للمرحلة
ال� � �ق � ��ادم � ��ة س � � � ��واء ل �ل �م �ج �ل��س او
ل �ل �ح �ك��وم��ة وق � ��د ج� � ��اءت ال �ك �ل �م��ة
مشتملة على توجيهات سموه
ل�ل�س�ل�ط�ت�ين ف �ي �م��ا ي �ت �ص��ل ب��أك�ب��ر
ه�م��وم�ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة وال�ت�ح��دي��ات
واألخ�ط��ار الخارجية التي تهدد
مسيرتنا ومستقبل وطننا.
وق � � � � � ��ال ف� � � ��ي ت� � �ص � ��ري� � �ح � ��ات ل �ـ
«الدستور» ذكرنا سموه بجهود
اآلباء واالجداد الذين حفظوا لنا
ال �ك��وي��ت دار أم ��ن وأم � ��ان وواح ��ة
رخ ��اء واس �ت �ق��رار ي�ن�ع��م اب�ن��اؤه��ا
ب� �م� �ن ��اخ ال � �ح� ��ري� ��ة وي �س �ت �ظ �ل��ون
ب ��روح ال��دي�م��وق��راط�ي��ة الحقيقية
ع �ل��ى ال��رغ��م م �م��ا ي�ح�ي��ط ب �ن��ا من
نيران مستعرة من ح��روب اهلية
وص � � ��راع � � ��ات ط ��ائ� �ف� �ي ��ة وع ��رق� �ي ��ة
تخوضها ج�م��اع��ات وتنظيمات
مسلحة ن�ش��رت ال�خ��راب وال��دم��اء
وأدت ب�ح�ي��اة ك�ث�ي��ر م��ن االب��ري��اء
وم� � �ئ � ��ات اآلالف م � ��ن امل� �ص ��اب�ي�ن
وامل �ش��ردي��ن ف��ي دول ع�ل��ى مقربة
منا.
وال يسعنا اال ان نثمن عاليا
ج� �ه ��ود ه � ��ؤالء اآلب � � ��اء واالج � � ��داد
ال��ذي��ن ح�ف�ظ��وا ل�ن��ا ال�ك��وي��ت ح��رة
اب � �ي� ��ة وح � �ت� ��ى ع� �ن ��دم ��ا داه� �م� �ه ��ا
ال � �ع� ��دوان ال� �ص ��دام ��ي ع� ��ام 1990
ف �ق��د ب ��ذل رج � ��االت ال �ك��وي��ت على
اخ�ت�لاف انتماءاتهم ومشاربهم
الغالي والنفيس من اجل الحفاظ
ع�ل��ى راي ��ة ال�ك��وي��ت ع��ال�ي��ة خفاقة
ووف� ��ق ال �ل��ه ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
آنذاك وكان من عمدها االساسية
وقتها سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص�ب��اح االح �م��د ال ��ذي ك��ان وزي��را
ل �ل �خ��ارج �ي��ة ووف � ��ق ال �ل ��ه ق��ادت �ن��ا
ب �م �ع��اون��ة االش � �ق� ��اء واالص� ��دق� ��اء
ال��ى تحرير الكويت وال يمكن ان
ننسى ال�ت�ف��اف الشعب الكويتي
ح��ول ق�ي��ادت��ه الشرعية وتمسكه
بها.
واض � � ��اف ان ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ح � ��ذر ف� ��ي خ �ط��اب��ه
م��ن خ�ط��ر االره� ��اب ال ��ذي يجتاح
ام��اك��ن ك�ث�ي��رة م��ن ح��ول�ن��ا وال��ذي
اس �ت �ط��اع اخ �ي��را ان ي�ج��د طريقه
الينا ويرتكب جريمته الشنعاء
بتفجير مسجد االم ��ام ال�ص��ادق
رض ��ي ال �ل��ه ع �ن��ه وه ��ي ال�ج��ري�م��ة
ال �ب �ش �ع��ة ال �ت ��ي ج � ��اءت ف ��ي ش�ه��ر
الصيام والقيام وفي يوم جمعة
واملصلون ساجدون متسببا في
سقوط عدد غير قليل من القتلى
وامل �ص��اب�ي�ن م�س�ت�ه��دف��ا م ��ن وراء

ذل��ك النيل م��ن وحدتنا الوطنية
واش� ��اع� ��ة ال� �ف ��وض ��ى ف� ��ي وط �ن �ن��ا
الحبيب اال ان املوقف التاريخي
الشجاع لحضرة صاحب السمو
وم �ب��ادرت��ه ال �ف��ذة ب ��أن ي �ك��ون في
م � �ق ��دم ��ة م � ��ن وص � � ��ل ال � � ��ى م� �ك ��ان
ال� �ح ��ادث وق� ��ال ق��ول �ت��ه ال�ش�ه�ي��رة
هذوال عيالي قطعت الطريق على
كل من كان يريد ان يصيد في املاء
ال�ع�ك��ر فتجلت ب��ذل��ك اروع ص��ور
وح��دت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي جعلت
رأس ال� ��دول� ��ة اول امل �س �ت �ن �ف��ري��ن
لالطمئنان على شعبه دون ادنى
ت�ف��رق��ة او وق ��وف ع�ن��د انتمائهم
ال�ط��ائ�ف��ي او امل��ذه�ب��ي وال اعتقد
ان اح � ��دا س �ي �ن �س��ى ل �س �م��وه ه��ذا
املوقف االب��وي البالغ الحنو كما
ان ال �ت ��اري ��خ س�ي�س�ج�ل��ه ب��اح��رف
م� ��ن ن � ��ور وف � ��ي م� �ع ��رض ت �ح��ذي��ر
س� �م ��وه م ��ن ال� �خ�ل�اي ��ا االره ��اب� �ي ��ة
ال �ت��ي ضبطتها م��ؤخ��را ال�ع�ي��ون
الساهرة على امن البالد والعباد
وك � �ش � �ف � �ه ��م مل � � �خ� � ��ازن ل�ل�أس �ل �ح ��ة
وامل �ع��دات االره��اب�ي��ة وج��ه سموه
ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر ل ��رج ��ال االم ��ن
االف��ذاذ الذين تمكنوا في البداية
م��ن ال�ق�ب��ض ع�ل��ى امل �ت��ورط�ين في
ح � � ��ادث ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د االم� � ��ام
ال �ص��ادق بسرعة فائقة وبعدها
ال � �ك � �ش� ��ف ع� � ��ن خ� �ل� �ي ��ة ال� �ع� �ب ��دل ��ي
االره ��اب� �ي ��ة واس �ل �ح �ت �ه��ا ال �ت ��ي ال
يعلم مدى ما كان يمكن ان تحدثه
ه ��ذه االس �ل �ح��ة اذا ل��م ت�ض�ب��ط اال
ال�ل��ه وت��م اس�ت�خ��دام�ه��ا ف��ي القتل
والتدمير.
وم��ن اج��ل ذل��ك اعتبر صاحب
ال� �س� �م ��و ف � ��ي خ� �ط ��اب ��ه ال� �س ��ام ��ي
ه��ذه الضبطية الثمينة بمثابة
اج � � � � ��راس خ � �ط� ��ر ت � �ح � ��ذر وت � �ن� ��ذر
وتوجب علينا املزيد من اليقظة
واالنتباه وان نجعل ام��ن الوطن
وس�ل�ام��ة امل��واط �ن�ي�ن ه�م�ن��ا األول
وشغلنا الشاغل الذي يتقدم على
كل ما سواه.
ك�م��ا ن�ب��ه س �م��وه إل ��ى ع ��دد من
ال� �ث ��واب ��ت ال��وط �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت��زي��د
م��ن لحمتنا وتماسكنا وتحمي
دولتنا بدءا من االمن واالستقرار
وس�ي��ادة ال�ق��ان��ون وامل �ب��ادئ التي
جسدها الدستور النطالق عجلة
التنمية والبناء في جو من االلفة
واالخ��اء ،مشددا في نفس الوقت
بان الدولة لن تسمح ابدا باثارة
ال �ف �ت �ن��ة وال� �ب� �غ� �ض ��اء او ال� �ع ��زف
ع�ل��ى اوت� ��ار ال�ط��ائ�ف�ي��ة البغيضة
او اس �ت �غ�ل�ال ال �ن ��زاع ��ات ال�ق�ب�ل�ي��ة
والفئوية والعرقية والطبقية.
وقال الشيخ سلمان الحمود ان
صاحب السمو طالب في خطابه

الشيخ سلمان الحمود

السامي الجميع بان يعوا دائما
ابعاد االخ�ط��ار التي تهدد امننا
ووج ��وب ال �ح��رص ع�ل��ى وحدتنا
الوطنية واملشاركة بدور مسؤول
ف��ي حماية ام��ن ال��وط��ن ال��ذي هو
امننا واساسنا وعزتنا.
وان �ت �ق��ل ص��اح��ب ال �س �م��و ال��ى
ان �ت �م��اء ال �ك��وي��ت االق �ل �ي �م��ي ال��ذي
يجعل امنها ج��زءا ال يتجزأ من
منظومة مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية م�ش��ددا على ان
اي تهديد يستهدف اح��دى دول
امل �ج �ل��س ان �م ��ا ه ��و ت �ه��دي��د الم��ن
ال �ك ��وي ��ت وس ��ائ ��ر دول � ��ه ت��رف�ض��ه
الكويت وتتداعى لدفعه وتتعاون
لصده وهو ما ظهر جليا وعمليا
خ�ل�ال ال �غ��زو ال �ص��دام��ي للكويت
ع ��ام  90وه ��و م ��ا ت �ج��دد م��ؤخ��را
ح�ين ت�ه��دد أم��ن اململكة العربية
السعودية الشقيقة أكبر دولة في
منظومة مجلس التعاون فهمت
دول امل �ج �ل��س ب �م �ش��ارك��ة ف�ع��ال��ة
في عاصفة الحزم لصده بقيادة
خ� ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
س �ل �م��ان ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ودف��اع��ا
ع��ن الشرعية ف��ي اليمن الشقيق
م� �ط ��ال� �ب ��ا ب ��ال� �ت� �م� �س ��ك ب �م �س �ي��رة
امل � �ج � �ل� ��س ان � �ط�ل��اق� ��ا م� � ��ن وح� � ��دة
الهدف واملصير بني دول املجلس
والعمل على تعزيز الترابط بني
دول املجلس.
ون �ب ��ه ص ��اح ��ب ال �س �م��و اي �ض��ا
ال � ��ى ض� � � ��رورة ات � �خ� ��اذ اج� � � ��راءات
جادة الستكمال جهود االصالح
االق� � �ت� � �ص � ��ادي وان � � �ج � ��از أه� ��داف� ��ه
ل� �ت ��رش� �ي ��د وت� �خ� �ف� �ي ��ض االن � �ف� ��اق
ال� � �ع � ��ام وال� � �ت� � �ص � ��دي ع � �ل ��ى ن �ح��و
ف �ع��ال مل �ظ��اه��ر ال �ف �س��اد واس �ب��اب��ه
وم � �ع� ��ال � �ج� ��ة االخ � � � �ت � �ل ��االت ال� �ت ��ي
تشوب اقتصادنا الوطني محذرا
م��ن م�خ��اط��ر ال�ن�م��ط االستهالكي
وزي � � � � � � ��ادة االن� � � �ف � � ��اق ال� �ح� �ك ��وم ��ي
االستهالكي على حساب مجاالت

التنمية واالستثمار في االنسان
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي خ � �ص� ��وص� ��ا ف � ��ي ظ��ل
تراجع اسعار النفط ال��ى حوالي
 60ف��ي امل �ئ��ة م��ا س�ب��ب ع �ج��زا في
م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة ي �ث �ق��ل ك��اه�ل�ه��ا
ويحد م��ن طموحاتها التنموية
م� �ط ��ال� �ب ��ا امل� �ج� �ل ��س وال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب��ال�ق��دوة الحسنة واالخ ��ذ بزمام
امل �ب��ادرة ف��ي تجسيد االن�ض�ب��اط
وااللتزام.
ودع � ��ا س� �م ��وه امل ��واط� �ن�ي�ن ال��ى
ت �ف �ه��م اه �م �ي��ة وج � � ��دوى ت��داب �ي��ر
االص �ل��اح االق �ت �ص��ادي وت�ب�ع��ات��ه
والتعامل املسؤول مع متطلباته
م ��ؤك ��دا ع � ��دم امل � �س ��اس ب��اس �ب��اب
ال �ع �ي��ش ال �ك ��ري ��م ل �ل �م��واط �ن�ين او
دخ��ل ال�ف�ئ��ات امل�ح�ت��اج��ة وتجنب
امل � � �س� � ��اس ب � �ص � �ن � ��دوق االج� � �ي � ��ال
القادمة.
وكان آخر ما نبه اليه صاحب
ال�س�م��و ف��ي خ�ط��اب��ه ال�س��ام��ي هو
ت �ج �س �ي��د ال� �ت� �ع ��اون امل� ��أم� ��ول ب�ين
امل� �ج� �ل ��س وال� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ن اج ��ل
زي� � ��ادة االن � �ج� ��از وح� ��ل م�ش�ك�لات
امل��واط �ن�ي�ن وم�ع��ال�ج��ة ق�ض��اي��اه��م
وتسهيل مصالحهم ال سيما ان
حجم ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي تواجهنا
واالخطار التي تحيط بنا كثيرة
وخطيرة.
واختتم وزي��ر االع�لام اضاءته
ع �ل��ى ال �ن �ط��ق ال �س ��ام ��ي ل �ح�ض��رة
ص��اح��ب ال �س�م��و ب �ق��ول��ه :ان اب�ل��غ
م��ا ج ��اء ف��ي ه ��ذا ال �خ �ط��اب ال��ذي
ي �م �ث��ل خ ��ارط ��ة ال� �ط ��ري ��ق ه ��و م��ا
اختتم به صاحب السمو خطابه
م� � ��ن ك � �ل � �م� ��ات دق � �ي � �ق� ��ة وم� �ع� �ب ��رة
وم�ل�خ�ص��ة م��ا ت�ف�ض��ل ب��ه س�م��وه:
ان ال � ��والء ل �ل��وط��ن ف ��وق ك ��ل والء
وم �ص �ل �ح ��ة ال � ��وط � ��ن ت � �ق� ��دم ع�ل��ى
ك��ل مصلحة واالن �ت �م��اء للكويت
يعلو ك��ل انتماء فاحرصوا على
ح� �م ��اي ��ة أم � ��ن ال� ��وط� ��ن وص ��ون ��وا
وحدتنا الوطنية وافتحوا ابواب
املستقبل بالعمل الجاد املخلص
واطلقوا مسيرة البناء والتنمية
وال �ت �ق ��دم وص � ��وال ال� ��ى غ ��د زاه ��ر
مشرق باذن الله.
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تنسيق مع االنتربول لمالحقة الجرائم البيئية

العجمي:خالص الشكر للغانم وجميع النواب
على تشريع قانون البيئة
ق��ال م��دي��ر إدارة ال�ش��رط��ة البيئية
امل �ق��دم ح�س�ين ال�ع�ج�م��ي ان �ط�لاق��ا من
ال �ت��وج �ي �ه��ات ال �ك��ري �م��ة ل �س �م��و أم�ي��ر
ال�ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د (ق��ائ��د
العمل اإلنساني) التي تعزز املبادئ
اإلن �س��ان �ي��ة واألم � ��ن اإلن �س ��ان ��ي وم��ن
ضمنه حق العيش في بيئة سليمة
ش � ��رع م �ج �ل��س األم � � ��ة ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
( )2014/42وامل �ع��دل ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )2015/99ب ��إن �ش��اء إدارة ش��رط��ة
ال �ب �ي �ئ��ة وح � � ��دد م �ه��ام �ه��ا ف� ��ي م� ��واد
القانون  113و 114و.115
وأع � � � ��رب ال �ع �ج �م ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ـ (ك ��ون ��ا) أم ��س ع ��ن ال �ش �ك��ر ل��رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م
وأم� �ي��ن س ��ر امل �ج �ل��س ال �ن ��ائ ��ب ع ��ادل
ال �خ��راف��ي وج �م �ي��ع أع �ض ��اء امل�ج�ل��س
على تشريع هذا القانون.
وأض��اف العجمي أن نائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ
م �ح �م��د ال �خ ��ال ��د ت �ف��اع��ل س��ري �ع��ا م��ع
القانون تلبية للرغبة السامية لسمو
أمير البالد حيث سخر كل اإلمكانات
ل �ت��رج �م��ة ال� �ق ��ان ��ون وإن � �ج ��از اإلدارة
مشيدا ب��دور وكيل ال ��وزارة سليمان
الفهد ورئيس لجنة إعداد الضوابط
ال� �خ ��اص ��ة ب ��إن� �ش ��اء اإلدارة ال��وك �ي��ل
امل�س��اع��د ل �ش��ؤون األم ��ن ال �ع��ام ال�ل��واء
عبدالفتاح العلي في هذا الشأن.
وذك��ر العجمي أن وزارة الداخلية
أع � ��دت خ �ط��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت��رت �ك��ز ع�ل��ى
ال � �ح � �م�ل��ات اإلع �ل��ام� � �ي � ��ة وال� � �ج � ��والت
الثقافية للتوعية بأهمية دور شرطة
البيئة ف��ي ح�م��اي��ة البيئة والتنمية
املستدامة وتعزيز األمن البيئي.
وب�ي��ن أن ال �ش ��رط ��ة ت �ن �ف��ذ ج ��والت
ت��وع��وي��ة ف ��ي امل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة
وامل� � �ع � ��ارض ال� �ت ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب��ال �ش��أن
ال �ب �ي �ئ��ي وم � �ط� ��ار ال� �ك ��وي ��ت ال ��دول ��ي
واملستشفيات وال� ��وزارت كما تعمل
اإلدارة على منع التدخني باألماكن
العامة املغلقة والرقابة على النفايات
وات �ب��اع األس��ال�ي��ب البيئية ف��ي إدارة
املرافق.
وأش� � � ��ار إل � ��ى س �ع ��ي ال � � � � ��وزارة م��ن
خ �ل��ال ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ب ��رن ��ام ��ج األم ��م
امل �ت �ح��دة اإلن �م ��ائ ��ي إل� ��ى االس �ت �ع��ان��ة
ب �خ �ب��راء ع��امل �ي�ين إلع � ��داد خ �ط��ة عمل
إدارة الشرطة والتعاون مع الشرطة
الجنائية الدولية (اإلنتربول) لتبادل
الخبرات واملعرفة البيئية ومالحقة
الجرائم البيئية.
ولفت إل��ى أن إدارة شرطة البيئة
ستشارك خالل شهر نوفمبر الجاري
من خالل عدد من الضباط في مؤتمر
بمدينة (نيم) الفرنسية لالطالع على
آخ��ر امل�س�ت�ج��دات وال�ت�ع��اون املشترك

النادي العلمي:
إعداد جيل
من الغواصين
المحترفين
الجزاف:الشرطة
الذراع اليمنى
للمؤسسات البيئية
فريق الغوص:
حملة بيئية
لتنظيف الشواطئ

احدى الجوالت التفتيشية لشرطة البيئة على الشواطئ

ال �ب �ن��اء ف��ي م �ج��ال م�ك��اف�ح��ة ال�ج��رائ��م
البيئية.
وق ��ال ال�ع�ج�م��ي إن ش��رط��ة البيئة
ت� �ت ��ول ��ى ال� ��رق� ��اب� ��ة وامل � �ت ��اب � �ع ��ة ع �ل��ى
االش � �ت� ��راط� ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة
وت� �ت ��ول ��ى إس� �ن ��اد س �ل �ط��ات ال �ض �ب��ط
القضائية إلى الهيئة العامة للبيئة
أو أي ج � �ه� ��ات ض� �ب ��ط أخ � � ��رى ي ��رى
املجلس األعلى للبيئة إسنادها.
وع��ن اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة تجاه
امل �خ��ال �ف��ات أوض � ��ح أن ��ه ت �م��ت إح��ال��ة
ال �ع��دي��د م �ن �ه��ا إل� ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
سواء في الجنح أو الجنايات البيئية
م �ش �ي��را إل� ��ى أن دور ش��رط��ة ال�ب�ي�ئ��ة
يتمثل في إج��راءات الضبط اإلداري
وامل� �ن ��ع امل ��ؤق ��ت وال �ض �ب��ط واإلح ��ال ��ة
وال�ت��دق�ي��ق وال��رق��اب��ة البيئية .وش��دد
ع �ل��ى ض � ��رورة االم �ت �ن��اع ع��ن ال�ص�ي��د
في جون الكويت وإلقاء املخلفات في
غير أماكنها امل�ح��ددة وج��رف التربة
ف��ي املخيمات وال�ت��أث�ي��ر على البيئة
الصحراوية بقطع النباتات الفطرية.
ولفت الى استعداد شرطة البيئة
ل �ل� �ت ��واص ��ل ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن وال �ج� �ه ��ات
املختلفة في االبالغ عن اي مخالفات
للبيئة م��ن خ�لال امل��وق��ع االلكتروني
الدارة ش ��رط ��ة ال �ب �ي �ئ��ة ورق � ��م وزارة
الداخلية للعمليات .112
جيل من الغواصين
م ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال � �ن� ��ادي ال�ع�ل�م��ي
استمراره في نشر ثقافة الغوص من
خالل دوراته املتخصصة وصوال إلى
جيل جديد من املدربني والغواصني
القادرين على ممارسة هذه الهواية
بحرفية فنية ومهارية عالية.

وق � � ��ال م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال � �غ� ��وص ف��ي
ال� �ن ��ادي ك��اب�ت�ن م �ش ��اري ال �خ �ب��ار في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أم � ��س إن إدارة
فريق الغوص بالنادي حريصة على
أن يكون ذلك أيضا من خالل التدريب
ت� �ح ��ت إش� � � � ��راف وم� �ت ��اب� �ع ��ة م �ن �ظ �م��ة
(ب � � � ��ادي) ال �ع ��امل �ي ��ة ل �ل �غ ��وص ب �ه��دف
املحافظة على مركز الكويت املتقدم
بهذا املجال.
ول �ف��ت ال �خ �ب��از إل ��ى ت�ن�ظ�ي��م دورة
إلع ��داد امل��درب�ين ت�ق��ام ل�ل�م��رة الثانية
خالل هذا العام بمقر النادي إذ كانت
ت �ق��ام ع �ل��ى م��راح��ل زم �ن �ي��ة م�ت�ب��اع��دة
م ��ا ي��ؤك��د ق� ��درة ال� �ن ��ادي ع �ل��ى وض��ع
الكويت ضمن خارطة وجدول أعمال
منظمة عريقة في مجال الغوص مثل
(بادي).
وأض � � ��اف أن ال� � � ��دورة ه ��دف ��ت إل��ى
ت �خ ��ري ��ج م� ��درب �ي�ن م �ع �ت �م��دي��ن ت�ح��ت
إش � ��راف ه� ��ذه امل �ن �ظ �م��ة وه� ��ي ال �ق �ن��اة
الشرعية األول ��ى ال�ت��ي تصب ناحية
االحترافية والعاملية في ه��ذا املجال
وال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ض� ��خ م� ��درب�ي��ن ج ��دد
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل ��ى ج� � ��ودة ال �ت ��دري ��ب
محليا سواء في مركز الغوص التابع
ل�ل�ن��ادي أو م��راك��ز ال�غ��وص املنتشرة
في الكويت.
وأوض� ��ح أن ال � ��دورة ل�ي�س��ت ح�ك��را
على أعضاء النادي بل هي مفتوحة
أم ��ام ك��ل م��راك��ز ال �غ��وص والحاصلة
ع �ل��ى رخ� �ص ��ة م ��رك ��ز خ �م �س��ة ن �ج��وم
إع� ��داد م��درب�ي�ن ي�ح��ق ل�ه��ا أن تعتمد
دورة ي �س �ب �ق �ه��ا ف �ق ��ط اخ� �ت� �ب ��ار مل ��دة
اس � �ب � ��وع .وب �ي��ن أن ال � �ن � ��ادي ك �م��رك��ز
غ � ��وص ي �ع �ط��ي ت �س �ه �ي�ل�ات مل�ن�ظ�م��ة
(ب ��ادي) لتعقد ه��ذه االخ �ت �ب��ارات من

خ�لال توفير حمام سباحة وقاعات
لالختبارات في مركز الغوص التابع
للنادي.
الشرطة البيئية
م��ن ج��ان��ب آخ��ر أك ��دت الجمعية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة أه�م�ي��ة
تقديم الدعم الفني لجهاز الشرطة
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �م��ا ي �ش �م��ل كل
أبعاد ومكونات البيئة ألنه يشكل
ح ��ام ��ي ال �ب �ي �ئ��ة وال � � � ��ذراع ال�ي�م�ن��ى
للمؤسسات البيئية في البالد.
وق � � ��ال األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ج�م�ع�ي��ة
امل� �ه� �ن ��دس ع �ب ��داألم �ي ��ر ال � �ج� ��زاف ل�ـ
(ك ��ون ��ا) أم ��س إن ال�ج�م�ع�ي��ة تضع
خبرات فرقها ولجانها وباحثيها
أم��ام شرطة البيئة مساهمة منها
ف ��ي ال� ��وص� ��ول إل� ��ى أع� �ل ��ى درج� ��ات
ال �ك �ف��اءة وتحقيقا لنشر التوعية
ب� �ي��ن أف � � � � ��راد امل� �ج� �ت� �م ��ع ب � � � � ��األدوار
الوطنية لهؤالء الشرطة.
وأض � � � � ��اف ال� � � �ج � � ��زاف أن إدارة
ال� �ب ��رام ��ج واألن� �ش� �ط ��ة ب��ال�ج�م�ع�ي��ة
نظمت ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ن��دوة حول
(التخييم وآثاره على البيئة البرية
ف ��ي دول� ��ة ال �ك��وي��ت) ق��دم �ه��ا عضو
ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة ال� �ح� �ي ��اة ال �ف �ط��ري��ة
بالجمعية وعضو اللجنة الوطنية
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ت �ص �ح��ر
ال��دك�ت��ور رأف ��ت م�ي�س��اك ش ��ارك بها
العديد من قيادات وأف��راد الشرطة
البيئية الكويتية.
وأوض � � � � ��ح أن ال � � �ن� � ��دوة ش �م �ل��ت
محاضرة وحلقة نقاشية وعرضا
م��رئ �ي��ا ت � �ن� ��اول خ�ل�ال �ه��ا ال��دك �ت��ور
م �ي �س��اك م � ��دى م� �ع ��ان ��اة امل �ك��ون��ات

ال �ط �ب �ي �ع �ي ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ال � �ب� ��ري� ��ة ف��ي
الكويت الفتا إلى تدهورها البيئي
وف� �ق ��دان� �ه ��ا ق� ��درات � �ه� ��ا اإلن �ت ��اج �ي ��ة
املتضمنة ف �ق��دان ال�غ�ط��اء النباتي
وان � � �خ � � �ف� � ��اض خ � �ص� ��وب� ��ة ال � �ت� ��رب� ��ة
وت� �م� �ل� �ح� �ه ��ا وت� �ص� �ل� �ب� �ه ��ا وزي � � � ��ادة
معدالت انجرافها وانتشار زحف
الرمال.
وذك� � ��ر أن ال � �ن� ��دوة اس �ت �ع��رض��ت
أي �ض��ا أس �ب��اب وم �ظ��اه��ر ال�ت��ده��ور
ال� �ب� �ي� �ئ ��ي ب ��ال �ب �ي �ئ ��ة ال� �ص� �ح ��راوي ��ة
امل �ح �ي �ط��ة ب��امل �خ �ي �م��ات ال��رب �ي �ع �ي��ة
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ال� �ت ��أث� �ي ��رات ال �س �ل �ب �ي��ة
مل �خ��ال �ف��ات م ��وس ��م ال �ت �خ �ي �ي��م ع�ل��ى
ال� �ت ��رب ��ة وم� � ��ا ي� �ت ��رت ��ب ع �ل �ي �ه��ا م��ن
ت � ��ده � ��ور ك� �م ��ي ون � ��وع � ��ي ل �ل �غ �ط��اء
النباتي وتدهور التربة وتعرضها
للتعرية ال�ه��وائ�ي��ة وازدي� ��اد حركة
ال� ��رم� ��ال وان �ت �ش ��اره ��ا إض ��اف ��ة إل��ى
انضغاط التربة وان �ق��راض بعض
أنواع الحياة البرية.
وب�ين أن ال�ن��دوة تناولت عرضا
ل�خ��ري�ط��ة ال��رع��ي ف��ي ال �ب�لاد وأب ��رز
املخالفات بهذا الخصوص فضال
عن إلقاء ميساك الضوء على أهم
ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �ش��ري �ع��ات ال�خ��اص��ة
بعملية التخييم وامل��واد املشمولة
بالبيئة ال�ب��ري��ة ف��ي ق��ان��ون حماية
البيئة الجديد رقم ( )42والصادر
العام املاضي.
تنظيف الشواطئ
ف� ��ي غ� �ض ��ون ذل � ��ك أط� �ل ��ق ف��ري��ق
الغوص الكويتي باملبرة التطوعية
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ف��ي س��اح��ل ش ��رق بجانب
مقهى ال�ش�م�ي�م��ري الشعبي حملة

بيئية تطوعية لتنظيف ش��واط��ئ
ال � �ب�ل��اد م� ��ن امل� �خ� �ل� �ف ��ات ب �م �ش��ارك��ة
م��ؤس �س��ات ت��رب��وي��ة وأه �ل �ي��ة ودع��م
من جهات حكومية.
وقال رئيس فريق الغوص وليد
ال �ف��اض��ل ل� �ـ (ك ��ون ��ا) أم� ��س إن ه��ذه
الحملة ت�ه��دف إل��ى ح�م��اي��ة البيئة
ال �ب �ح��ري��ة وزي� � ��ادة ال ��وع ��ي ال�ب�ي�ئ��ي
وتشجيع العمل التطوعي.
وأوض � � ��ح أن ال �ح �م �ل��ة ت�ت�ض�م��ن
أي �ض��ا س� �ي ��ارة ن �ق��ل ك �ب �ي��رة تحمل
رس � � � ��وم � � � ��ات خ � � ��اص � � ��ة ل� �ت� �ش� �ج� �ي ��ع
األطفال على التنظيف وتحوي كل
مستلزمات املشروع وستجول في
ب�ع��ض س��واح��ل ال�ك��وي��ت بمشاركة
ط�ل��اب وط ��ال� �ب ��ات امل � � ��دارس ب �ه��دف
زي � ��ادة ال ��وع ��ي ال �ب �ي �ئ��ي ل ��دى ف�ئ��ات
املجتمع وت�ب�ي��ان أهمية املحافظة
ع � �ل ��ى ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وخ � � �ط� � ��ورة وج � ��ود
املخلفات على البيئة الساحلية.
وذك ��ر أن امل �ب��رة خصصت لهذه
ال� �ح� �م� �ل ��ة ص� �ف� �ح ��ة ع� �ل ��ى م��وق �ع �ه��ا
اإلل �ك �ت��رون��ي ل �ل��راغ �ب�ين ب��امل�ش��ارك��ة
ف� �ي� �ه ��ا م� �ب� �ي� �ن ��ا أن � �ه� ��ا ت� �ش� �م ��ل ن �ق��ل
م�ع�ل��وم��ات ق�ي�م��ة س� ��واء ث�ق��اف�ي��ة أو
ب �ي �ئ �ي��ة ل �ل �م �ش��ارك�ي�ن ح � ��ول أه �م �ي��ة
ال�س��واح��ل وامل�خ��اط��ر ال�ت��ي تهددها
وخ �ط��ورة امل�خ�ل�ف��ات البالستيكية
على الكائنات البحرية ومعلومات
ع��ن ال�ش�ع��اب امل��رج��ان�ي��ة وأهميتها
ع�ل��ى ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة و بأساليب
مشوقة وجذابة بهدف ربطهم بهذا
املشروع الوطني.
وب �ي��ن أن ال �ح �م �ل��ة ت �ض��م أي �ض��ا
برنامجا إلطالق األسماك واملقدمة
م� � ��ن م� �ع� �ه ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ب�ط��ري�ق��ة ت��رب��وي��ة ج��اذب��ة
للمشاركني من الطالب والطالبات
ب �غ��رض زي� ��ادة ح��ب ال�ب�ي�ئ��ة لديهم
ومكوناتها من االحياء املائية كما
ت� �ح ��رص ال �ح �م �ل��ة ع �ل��ى اس �ت �خ��دام
أك�ي��اس القمامة ف��ي الحملة تكون
صديقة للبيئة.
وق��ال الفاضل إن الفريق حصل
أخيرا على جائزة مؤسسة الطاقة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة (م � �ق ��ره ��ا ال� �ن� �م� �س ��ا) ع��ن
امل�ش��روع الوطني لحماية وتأهيل
البيئة البحرية الذي يحمل أهداف
هذه الحملة الكبرى ذاتها.
وب� �ي��ن أن م� �ث ��ل ه� � ��ذه امل� �ش ��اري ��ع
يصب في مصلحة البيئة الكويتية
وت� ��أه� ��ل ال� �ف ��ري ��ق ل �ل �ح �ص��ول ع�ل��ى
ج��وائ��ر أخ� ��رى ب �م��ا م��ن ش��أن��ه رف��ع
اس��م ال�ك��وي��ت ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة
واملحافظة على مكونات وعناصر
البيئة البحرية في الكويت
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من أصل  651على مستوى البالد

البلدية :إخالء  393عقارا
مخالفا بسكن العزاب
أع� � �ل � ��ن امل� � ��دي� � ��ر ال � � �ع� � ��ام ل �ب �ل��دي��ة
ال�ك��وي��ت ب��ال��وك��ال��ة امل�ه�ن��دس أحمد
امل�ن�ف��وح��ي أن ف��ري��ق ع�م��ل ال�ق�ض��اء
ع�ل��ى ظ��اه��رة س�ك��ن ال �ع ��زاب تمكن
م��ن اخ�ل�اء  393ع �ق��ارا م�خ��ال�ف��ا من
أصل  651بمناطق السكن الخاص
وال�ن�م��وذج��ي على مستوى البالد
خالل ستة أشهر.
وق� � ��ال امل �ن �ف��وح��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي اول ام� ��س اث� ��ر اج �ت �م��اع
ع �ق��ده م ��ع رؤس� � ��اء ف� ��رق ال� �ط ��وارئ
بأفرع البلدية في املحافظات الست
أن الفريق حقق خالل الستة أشهر
املاضية انجازات عدة على صعيد
القضاء على ظاهرة العزاب.
وأضاف أن االجتماع استعرض
ت�ق��ري��ر ال�ف��ري��ق ال ��ذي ت��م رف�ع��ه إل��ى
مجلس ال ��وزراء ومجلس الخدمة
امل��دن �ي��ة الف �ت��ا إل ��ى ال �ت��واف��ق على
ت�م��دي��د ع�م��ل ال �ف��ري��ق ل�س�ت��ة أش�ه��ر
أخرى.
وأوض � � � ��ح أن ع� � ��دد ال� �ع� �ق ��ارات
املخالفة بلغت في محافظة حولي
( )94ع�ق��ارا و( )55ع�ق��ارا بمناطق
الجابرية وسلوى والرميثية فيما
يجرى التحري عن عدد ( )39عقارا.
وف��ي محافظة العاصمة بلغت

أخبار

م .أحمد املنفوحي

 108ع �ق��ارات ت��م إخ�ل�اء ( )53منها
بشكل ودي وتوجيه انذارات لعدد
( )55عقارا.
وأف� � ��اد ب� ��أن م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء
سجلت ( )49ع�ق��ارا مخالفا أخلي
( )31م�ن�ه��ا ب�ش�ك��ل ودي ف�ي�م��ا تم
توجيه ان� ��ذارات ل�ع��دد ( )18عقارا
الف �ت��ا إل ��ى أن م�ح��اف�ظ��ة األح �م��دي
س�ج�ل��ت ( )199ع �ق��ارا م�خ��ال�ف��ا تم
إخالؤها جميعا بشكل ودي.
كما أش��ار إلى أن عدد العقارات
املخالفة بمحافظة م�ب��ارك الكبير
بلغت ( )46عقارا أخلي ( )39منها

ودي��ا فيما تبقى ( )7ع�ق��ارات قيد
املتابعة أما في محافظة الفروانية
ف�ق��د ب�ل��غ ع ��دد ال �ع �ق��ارات امل�خ��ال�ف��ة
( )154ع�ق��ارا ت��م إخ�ل�اء ( )14منها
بشكل ودي.
وأك ��د امل�ن�ف��وح��ي أه�م�ي��ة تسريع
ع�ج�ل��ة ال�ع�م��ل وم�ت��اب�ع��ة ال�ش�ك��اوى
ال �ت��ي ت ��رد م ��ن امل��واط �ن�ي�ن وال�ع�م��ل
ع �ل��ى ح �ل �ه��ا ت �ح �ق �ي �ق��ا ل�ل�م�ص�ل�ح��ة
العامة مبينا م��دى أهمية تضافر
ج � �ه� ��ود امل� ��ؤس � �س� ��ات وال � � � � � ��وزارات
املعنية لدعم عمل الفريق وتحقيق
الهدف املنشود.
واق � � � ��ر ال � �ف� ��ري� ��ق ف � ��ي اج �ت �م ��اع ��ه
ت ��وص� �ي� �ت�ي�ن ب � �ش� ��أن ت �ف �ع �ي ��ل دور
الهيئة العامة للمعلومات املدنية
ف ��ي م �ك��اف �ح��ة وج � ��ود ال � �ع� ��زاب ف��ي
ال �س �ك��ن ال� �خ ��اص وت �ك �ل �ي��ف إدارة
العالقات العامة في بلدية الكويت
ع�م��ل ف�لاش��ات ت��وع��وي��ة لبثها في
ال �ت �ل �ف��زي��ون ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة
الداخلية بهدف توعية املواطنني
بخطورة هذه الظاهرة.
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الصحة 2551 :شهادة
ميالد ووفاة للبدون
أع�ل�ن��ت وزارة ال�ص�ح��ة إص��داره��ا
 2551شهادة ميالد ووفاة للمقيمني
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ال �ف �ت��رة
م ��ن أول ي �ن��اي��ر ح �ت��ى  30س�ب�ت�م�ب��ر
املاضيني.
وق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ل�ش��ؤون
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ف� ��ي ال� � � � ��وزارة ال ��دك �ت ��ور
محمود العبدالهادي لوكالة األنباء
ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا) ام ��س إن ال� ��وزارة

أص� ��درت خ�ل�ال ال �ف �ت��رة ذات �ه��ا 2387
شهادة ميالد و  164شهادة وفاة.
وأض � � � � � � � ��اف :أن إج � � �م � ��ال � ��ي ع � ��دد
ال �ش �ه��ادات ال �ت��ي أص��درت �ه��ا ال� ��وزارة
ب �ل ��غ  27800ش � �ه� ��ادة م �ن ��ذ ص� ��دور
ال�ق��ان��ون رق��م ( )2011/409ال�خ��اص
ب� �ت� �ق ��دي ��م ال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات ل �ل �م �ق �ي �م�ين
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة م��وض�ح��ا أن
إصدار تلك الشهادات يتم بالتنسيق

مع الجهاز املركزي ملعالجة أوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية.
م��ؤك��دا ال �ت��زام ال� ��وزارة بتطبيق
ق��رار مجلس ال� ��وزراء ب��وض��ع عبارة
(غير كويتي) في حقل الجنسية بعد
التيقن من وضع صاحب العالقة عن
طريق مراسلة الجهاز املركزي.

الهالل األحمر  :بناء  500وحدة
سكنية للنازحين في كردستان العراق
ت�ع�ت��زم ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح�م��ر
ال �ك��وي �ت��ي ب �ن��اء م �خ �ي��م ل�ل�ن��ازح�ين
ال �ع ��راق �ي�ي�ن ف ��ي اق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
العراق يضم  500وحدة سكنية.
وق� � � ��ال م� ��دي� ��ر ادارة ال� � �ك � ��وارث
والطوارئ بجمعية الهالل االحمر
الكويتي ي��وس��ف فهد امل �ع��راج في
تصريح ل��وك��ال��ة االن �ب��اء الكويتية
(كونا) «ضمن خطتنا املستقبلية
ال�ق��ري�ب��ة وب �ه��دف تخفيف معاناة
ال� � �ن � ��ازح �ي��ن ال � �ع� ��راق � �ي�ي��ن س �ت �ق��وم
الجمعية وبالتنسيق مع حكومة

اقليم كردستان العراق ببناء أكبر
مخيم إلي��واء ال�ن��ازح�ين العراقيني
في اإلقليم.
واوض� � � � ��ح امل � � �ع� � ��راج ان امل �خ �ي��م
ي �ض��م  500وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة ع �ب��ارة
عن كرفانات تتسع لعدد كبير من
ال �ع��وائ��ل ال �ن��ازح��ة ب��اإلض��اف��ة ال��ى
املرافق الخدمية الضرورية.
ويعتبر املخيم أضخم مشروع
س�ت�ن�ج��زه ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح�م��ر
ال �ك��وي �ت��ي وه� ��و واح � ��د م ��ن ج�م�ل��ة
م �ش ��اري ��ع خ �ي��ري��ة ت �ن �ج��زه��ا دول ��ة

الكويت في إقليم كردستان العراق.
وب �ي�ن ان امل� �س ��اع ��دات ت �ق��دم في
اط��ار اهتمام دول��ة الكويت بإغاثة
املنكوبني حيث خصصت الكويت
م �ب �ل��غ  200م �ل �ي��ون دوالر إلغ��اث��ة
ال�ن��ازح�ين ال�ع��راق�ي�ين ض�م��ن حملة
اإلغ� ��اث� ��ة ل �ل �ش �ع��ب ال� �ع ��راق ��ي ت�ح��ت
شعار (الكويت بجانبكم).
وكشف عن ان املشروع سيكون
ب� ��داي� ��ة مل �ج �م��وع��ة م� �ش ��اري ��ع أك �ب��ر
لخدمة املنكوبني واملحتاجني في
اإلقليم.

أكاديمية ساند هيرست العسكرية البريطانية
تحتفي بمنتسبيها الكويتيين منذ 1952
تقيم أكاديمية ساند هيرست
ال�ع�س�ك��ري��ة امل�ل�ك�ي��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة
حفل تكريم لجميع منتسبيها
م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين م�ن��ذ ع��ام 1952
ح�ت��ى ال �ي��وم وذل ��ك ت�ح��ت رع��اي��ة
وح �ض��ور ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح الصباح أواخر نوفمبر
الجاري.
وتقيم األكاديمية ه��ذا الحفل
ب ��ال � �ت � �ع ��اون م � ��ع ش� ��رك� ��ة س �ب �ن��ك
امل� �ص� �ن� �ع ��ة ل �ل��أوس � �م � ��ة امل �ل �ك �ي��ة
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة م �ن��ذ ع �ص��ر امل�ل�ك��ة
فيكتوريا اذ تأسست سنة 1666
ويذهب ري��ع بيع األوس�م��ة لتلك
األكاديمية.
وق ��ال وك�ي��ل ش��رك��ة سبنك في
الكويت نضال املسعود الفهيد

لوكالة األنباء الكويتية كونا إن
هذا الحفل يهدف إلى مد جسور
ال �ت��واص��ل ب�ي�ن أك��ادي �م �ي��ة س��ان��د
ه �ي��رس��ت وم�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا وت�ع��زي��ز
العالقات اإلنسانية والعسكرية
م ��ع ب��ري �ط��ان �ي��ا ع �م��وم��ا وس��ان��د
هيرست امللكية خصوصا.
وأك ��د ال�ف�ه�ي��د أن ال�ح�ف��ل يعد
األول خليجيا وعربيا ونتشرف
ب� �ن� �ي ��ل ه� � � ��ذا ال� �ـ� �ـ� �ـ� �س� �ب� �ـ� �ـ ��ق ل� ��دول� ��ة
الكــويـــت.
واشار الى انه سيكون برعاية
وح �ض��ور ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح
وسفير بريطانيا ل��دى الكويت
م ��اث� �ي ��و ج �ي �م��س ل � � ��ودج وق ��ائ ��د
كلية ساند هيرست ال�ل��واء بول
ن ��ان� �س ��ون وك � �ب ��ار ال� �ض� �ب ��اط ف��ي
الكويت وبريطانيا إض��اف��ة إلى

املرحوم الشيخ مبارك عبد الله الجابر

املرحوم الشيخ علي صباح السالم

اللواء خالد صالح الصباح

ال �ع �س �ك��ري�ين امل �ح �ت �ف��ى ب �ه��م م��ن
خريجي األكاديمية.
وت� �ع� �ت� �ب ��ر أك� ��ادي � �م � �ي� ��ة س ��ان ��د
هيرست العسكرية البريطانية

م ��ن أع � ��رق ال �ك �ل �ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
وأق �ـ �ـ ��دم �ه ��ا ف� ��ي أوروب � � � ��ا ح�ـ�ـ�ـ�ي��ث
ت �خ��رج م�ن�ه��ا ال �ع��دي��د م��ن امل�ل��وك
واألمراء والقادة إضافة إلى عدد

م ��ن ك� �ب ��ار ال �ض �ب��اط ال�ك��وي�ت�ي�ين
أب��رزه��م امل��رح��وم ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
ع �ب��دال �ل��ه ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح أول
رئ� �ي ��س ل �ه �ي �ئ��ة األرك � � ��ان ال �ع��ام��ة

للجيش الكويتي من  1963حتى
.1980
وم �ن �ه��م أي� �ض ��ا وزي � ��ر ال ��دف ��اع
الكويتي األسبق املرحوم الشيخ
ع �ل��ي ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ال �ص �ب��اح
ووزي��ر الداخلية السابق الشيخ
جابر الخالد الصباح والسفير
ال � �ش � �ي ��خ ث � ��ام � ��ر ج � ��اب � ��ر األح � �م� ��د
ال�ص�ب��اح إض��اف��ة إل��ى ع��دد كبير
م ��ن ال � �ق� ��ادة ال �ع �س �ك��ري�ين ال��ذي��ن
م��ازال��وا ع�ل��ى رأس عملهم وف��ي
م �ق��دم �ت �ه��م آم� � ��ر ال � �ق � ��وة ال �ب ��ري ��ة
اللواء الركن الشيخ خالد صالح
الصباح.
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جامعة الكويت :الطلبة يتمتعون كتاب روسي عن إنجازات
بحس عال من التميز واإلبداع
سمو أمير البالد داخليا وخارجيا
ق��ال عميد ش��ؤون الطلبة بجامعة
ال �ك��وي��ت ال��دك �ت��ور ع �ب��دال��رح �ي��م ذي ��اب
أن ط�ل�ب��ة م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ف��ي ال�ك��وي��ت يتمتعون ب�ح��س ع��ال من
التميز واإلب ��داع ف��ي مختلف املجاالت
السيما فن الحوار.
وأش��اد ذي��اب في تصريح بمناسبة
إنطالق الدوري الرابع ملناظرات جامعة
ال �ك��وي��ت مل��ؤس �س��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي م� �س ��رح ع�ث �م��ان
عبدامللك بالحرم الجامعي في الشويخ
ب ��األج ��واء ال�ح�م��اس�ي��ة ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا
الجوالت السابقة للدوري والتي القت
م �ش��ارك��ة واس �ع��ة م��ن ق �ب��ل امل��ؤس �س��ات
التعليمية للسنة الرابعة على التوالي.
وق� ��ال إن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت متمثلة
ب �ع �م��ادة ش � ��ؤون ال �ط �ل �ب��ة ت �ح��رص من
خ �ل�ال ت�ن�ظ�ي��م دوري امل �ن ��اظ ��رات على
ت�ح�ق�ي��ق األه � � ��داف ال �ت��ي رس �م �ت �ه��ا في
زي � ��ادة وع ��ي ال �ط �ل �ب��ة ف ��ي ف ��ن ال�ت�ن��اظ��ر
وت�ق�ب��ل ال� ��رأي وال � ��رأي اآلخ ��ر ب��أس�ل��وب
بناء يعتمد على الحجة.
وأض � � � ��اف أن ط �ل ��اب وط ��ال� �ب ��ات
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن م �خ �ت �ل��ف م��ؤس �س��ات
التعليم العالي أظهروا في جوالت
امل� �ن ��اظ ��رات ط ��رح ��ا راق� �ي ��ا ول��دي �ه��م
ث� �ق ��اف ��ة واس � �ع� ��ة ب ��أه �م �ي ��ة ال � �ح ��وار
ال�ن��اض��ج وت�ق��دي��م األدل ��ة وال�ب��راه�ين

عميد شؤون الطلبة بالجامعة د .عبدالرحيم ذياب

التي تدعم موقفهم وبنفس الوقت
يحترمون ال��رأي امل�ع��ارض لهم وال
يهمشونه.
وذك � ��ر أن ن �ج ��اح دوري م �ن��اظ��رات
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت مل��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي ب��ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال�ن�س��خ
ال �س ��اب �ق ��ة "دف� �ع� �ن ��ا ل�ل�اس� �ت� �م ��رار ن�ح��و
النسخة ال��راب�ع��ة بمشاركة أكبر حيث
اإلقبال املستمر من مؤسسات التعليم
العالي ومن الطلبة للمشاركة في هذه
ال �ب �ط��ول��ة ه ��و ال ��داف ��ع ل �ل �م��واظ �ب��ة على
إقامتها".
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ق��ال��ت رئ �ي �س��ة ال�ل�ج�ن��ة
العليا لدوري مناظرات جامعة الكويت
مل ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ال ��راب ��ع
باللغة العربية الدكتورة نوال الكندري

إن دوري امل�ن��اظ��رات يهدف إل��ى تنمية
امل� ��واه� ��ب ال �ط�ل�اب �ي��ة وإع � �ط� ��اء ال�ط�ل�ب��ة
مساحة أوس��ع ف��ي التعبير ع��ن آرائهم
م��وض �ح��ة أن ع� �م ��ادة ش � ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة
ت� �ه ��دف م� ��ن خ �ل��ال ت �ن �ظ �ي��م م �ث ��ل ه ��ذه
االن�ش�ط��ة إل��ى خ�ل��ق ج�ي��ل ج��ام�ع��ي واع
ومدرك لثقافة الحوار وتبادل اآلراء.
وأض ��اف ��ت ال �ك �ن ��دري أن امل �ن��اظ��رات
ت�ه��دف إل��ى ص�ق��ل ال �ق��درات الشخصية
ل �ل �ط��ال��ب ال �ج��ام �ع��ي وإك� �س ��اب ��ه ف �ن��ون
وم � � �ه � ��ارات ال �خ �ط ��اب ��ة وال� � �ك �ل��ام ح�ي��ث
أثبت الطالب والطالبات رقي طرحهم
واتساع أفقهم ووعيهم لثقافة احترام
اآلخ� � ��ري� � ��ن م � ��ن خ� �ل ��ال ت � �ق ��دي ��م األدل � � ��ة
والبراهني الداعمة لوجهات نظرهم.

العطاري :إنتاج أول عضو بشري
عن طريق الخاليا الجذعية قريبا
ي�ت�ع��اون م��دي��ر م��رك��ز أب �ح��اث ال�ع�لاج
بالخاليا الجذعية في مدينة برشلونة
االسبانية البروفيسور ماهر العطاري
وج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت لتطوير ع�لاج ملرض
السكري باستخدام خ�لاي��ا جذعية في
سبق علمي من شأنه تغيير مفهوم ذلك
الداء ورده إلى غياهب النسيان.
واوض� � � � ��ح ال � �ب� ��روف � �س� ��ور ال� �ع� �ط ��اري
ال �ح ��اص ��ل ع �ل��ى درج � ��ة ال ��دك � �ت ��وراه م��ن
جامعة (مينيسوتا) االمريكية وجامعة
(برشلونة الدولية) لـ(كونا) ان الخاليا
ال�ج��ذع�ي��ة (دي ب��ي ب��ي س��ي اس) ال�ت��ي
ح�ص��ل ع�ل��ى ب � ��راءة اك�ت�ش��اف�ه��ا ف��ي ع��ام
 2012ت�س�ت�خ��رج م��ن ل��ب ض ��رس العقل
ويتم تحويلها إل��ى أن��واع من االنسجة

م�ث��ل خ�لاي��ا ال�ك�ب��د وال �ش��راي�ي�ن وخ�لاي��ا
ع �ص �ب �ي��ة وع �ض �ل �ي��ة وع �ظ �ي �م��ة ل �ع�ل�اج
االمراض بأنواعها.
وأك��د ان تطوير األب�ح��اث ومواصلة
ال �ع �م��ل ع �ل �ي �ه��ا م ��ن ش ��أن ��ه ع�ل��اج ط�ي��ف
واس� ��ع م ��ن االم� � ��راض واألوب� �ئ ��ة اذ يتم
ال �ت��رك �ي��ز م ��ن ب�ي�ن�ه��ا ع �ل��ى ع�ل�اج م��رض
السكري في دولة الكويت.
وب �ي ��ن أن � �ه� ��م ي� �ت� �ع ��اون ��ون م �ب ��اش ��رة
وج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت و(م� �ع� �ه ��د دس �م ��ان
للسكري) بالكويت على تطوير أبحاث
واختبارات دقيقة لعالج ذلك املرض.
وذك��ر انه يشرف كذلك في برشلونة
على اس�ت�خ��راج ال�خ�لاي��ا الجذعية (دي
ب��ي ب��ي اس س��ي) م��ن ل��ب ض��رس العقل

(او م��ا يسمى ب��ال�ض��رس ال�ث��ال��ث) دون
خ�ل�ع��ه م��ن م��رض��ى ال �س �ك��ري م��ن ال�ن��وع
األول ل��دراس �ت �ه��ا وف�ح�ص�ه��ا واخ �ت �ب��ار
إم�ك��ان�ي��ة ت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى خ�لاي��ا (ب�ي�ت��ا)
مشيرا إلى ان الدراسات أثبتت تحولها
ب��ال �ف �ع��ل ل �خ�ل�اي ��ا (ب� �ي� �ت ��ا) االم � � ��ر ال� ��ذي
ي�ف�ت��ح أب� ��واب االم� ��ل .وق ��ال ال�ب��روف�س��ور
ال�ع�ط��اري ان (معهد دس�م��ان للسكري)
ي �ق ��وم أي �ض ��ا ب ��دارس ��ة ع �ي �ن��ات خ��اص��ة
بعالج االسنان باستخدام تلك الخاليا
الجذعية وال�ت��أك��د م��ن النتائج املحققة
ف��ي إسبانيا الفتا ف��ي ه��ذا السياق إلى
ان م��رك��زه ببرشلونة سيستقبل العام
املقبل باحثني زائرين من دولة الكويت
للتدريب ومتابعة تلك التطورات.
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أب � ��رز ك �ت��اب روس � ��ي ص� ��در أخ �ي��را
اإلن � � �ج� � ��ازات ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ه��ا ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ف��ي م�ج��ال
السياسة الداخلية والخارجية.
وق� ��ال� ��ت م ��ؤل� �ف ��ة ال� �ك� �ت ��اب رئ �ي �س��ة
ق�س��م ال �ش��رق امل �ع��اص��ر ف��ي ال�ج��ام�ع��ة
الروسية د .يلينا ميلكوميان في لقاء
م��ع وك��ال��ة االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا)
ام��س ان مؤلفها ال��ذي يحمل عنوان
(ال �ك��وي��ت ف��ي ح�ق�ب��ة االل�ف�ين-ال�ت�ط��ور
ال ��داخ� �ل ��ي وال� �س� �ي ��اس ��ة ال �خ ��ارج �ي ��ة)
ي�س�ت�ع��رض االح � ��داث ال �ت��ي عاشتها
ال� �ك ��وي ��ت اخ � �ي� ��را ودور ال �س �ل �ط �ت�ين
التشريعية وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي الحياة
ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ب�ل�اد وك� ��ذل� ��ك ج �ه��ود
ال�ك��وي��ت ملعالجة االزم� ��ات االقليمية

المواشي :الطلي
األسترالي في
جميع منافذ
البيع بـ 39دينارا
أع �ل��ن ال��رئ �ي��س التنفيذي
لشركة نقل وتجارة املواشي
امل �ه �ن��دس أس ��ام ��ة ب � ��ودي أن
ال�ش��رك��ة ب��دأت توفير الطلي
األسترالي في جميع املنافذ
ال � �ب � �ي � �ع � �ي ��ة ل � �ل � �ش� ��رك� ��ة وه� ��ي
املالحم و(األرك��ان) ومعرض
ال�ش��وي��خ وخ��دم��ة التوصيل
ب �س �ع��ر  39دي� � �ن � ��ارا ل� �ل ��رأس
الواحد اعتبارا من اليوم.
وق � � � ��ال ب � � � ��ودي ف � ��ي ب� �ي ��ان
ص�ح��اف��ي ل�ل�ش��رك��ة أم ��س إن��ه
ت�م��ت إع ��ادة اف�ت�ت��اح معرض
الشركة الرئيسي في منطقة
ال � �ش ��وي ��خ ف � ��ي وق� � ��ت س��اب��ق
م ��ن ه� ��ذا ال� �ع ��ام وف� ��ق أح ��دث
األج� �ه ��زة وامل �ع��اي �ي��ر ل�خ��دم��ة
أكبر شريحة ممكنة.
وذك� ��ر أن ��ه س�ي�ت��م اف�ت�ت��اح
م� �ع ��ارض أخ � ��رى ف ��ي ج�م�ي��ع
م �ح��اف �ظ��ات ال� �ب�ل�اد ب��ال�ف�ت��رة
املقبلة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

غالف الكتاب

باالضافة الى مسيرة تطور العالقات
الكويتية الروسية.
ووص �ف��ت ميلكوميان س�م��و امير
ال �ب�ل�اد ب��ان��ه «ق��ائ��د س �ي��اس��ي محنك
وحكيم» مشيرة الى الدور الذي لعبه

م��رارا في معالجة االزم��ات االقليمية
وحل الخالفات بني الدول.
وق ��ال ��ت ان ت��وق �ي��ت زي � � ��ارة س�م��و
االمير لروسيا يأتي في وقت عصيب
ت� �ش� �ه ��ده م �ن �ط �ق��ة ال� � �ش � ��رق االوس� � ��ط
م�ع��رب��ة ع��ن قناعتها ب��أن املباحثات
ال �ت��ي س�ي�ع�ق��ده��ا س �م��وه م��ع ال�ق�ي��ادة
الروسية ستساهم في ايجاد حلول
الزمات املنطقة.
وأضافت انها تطرقت في كتابها
ال ��ى اه �م �ي��ة ال � ��دور ال� ��ذي ل�ع�ب��ه سمو
االمير في تطوير العالقات الكويتية
الروسية وانها وصلت الى استنتاج
ب � ��أن ه � ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ات ك ��ان ��ت ع��رض��ة
ل �ل �ت��أث��ر ب ��ال� �ت� �ط ��ورات ال � �ج ��اري ��ة ف��ي
املنطقة بحسب املعطيات السياسية
والجغرافية.

الوفيات
• نجيبة ع�ب��دال�ج��ادر مطلب امل�ق�ه��وي ،أرم�ل��ة :ش�ه��اب محمد
أحمد املهدي 72 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال :مسجد الوزان ،غرب مشرف،
تلفون ،99019442 :نساء :القصور ،ق ،5ش ،1م ،53تلفون25426180 :
• ن��ورة م�ب��ارك جمعة ،أرم�ل��ة :خميس بكر محمد البكر75 ،
عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :صالة دسمان ،ال��روض��ة ،تلفون،99038070 :
نساء :كيفان ،ق ،4شارع عرفات ،م ،25تلفون24839127 - 55922334 :
• راشد سعود عبدالعزيز الراشد 6 ،سنوات( ،شيع) ،رجال:
العارضية ،ق ،10ش ،1ج ،3م ،35تلفون ،98799686 :نساء :خيطان ،ق،10
شارع ناصر عبدالله الجبري ،م ،118تلفون97538386 :
• خالد محمد علي الحربي 15 ،عامًا( ،شيع) ،الصليبية ،ق،9
ش ،24م ،26تلفون99311387 :
• مريم خالد علي الخضري 57 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :النزهة،
ق ،3ش ،37م ،6تلفون ،99679499 :نساء :صباح السالم ،ق ،5ش ،1ج،6
م ،12تلفون25516419 :
• ه �ي��ا ظ��اه��ر س �ع��د ال �ع��ازم��ي ،أرم� �ل ��ة :ف�ل�اح س �ع��دون رب��اح
العازمي 89 ،عامًا( ،شيعت) ،جابر العلي ،ق ،8ش ،22م ،17تلفون:
97830650 - 66158820
• سارة مبارك سالم بوضريس العازمي ،زوجة :سالم فرحان
سالم بوضريس ال�ع��ازم��ي 53 ،ع��ام��ًا( ،شيعت) ،الظهر ،ق ،3ش،6
م ،56تلفون60033277 - 99720129 :
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