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طالبوا بسرعة إقرار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة

نواب لـ «الدستور» :األداء البرلماني
أفضل وأسرع من الرتم الحكومي
أش � � � � � ��اد ن � � � � � ��واب م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
ب��اإلن �ج��ازات ال �ت��ي حققها املجلس
ف ��ي ج �ل �س �ت��ي ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب � �ع� ��اء
املاضيني من إقرار قوانني التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة وإن �ش��اء ش��رك��ة ثانية
للمواشي وقانون قوة الشرطة.
وق � � � � ��ال ع � � � ��دد م � � ��ن ال � � � �ن� � � ��واب ف��ي
تصريحات خاصة لـ «الدستور» إن
اإلنجاز واألداء النيابي ك��ان أسرع
وأف �ض��ل وأق � ��وى م��ن ال��رت��م واألداء
ال� �ح� �ك ��وم ��ي م� �ط ��ال� �ب�ي�ن ال �ح �ك ��وم ��ة
بسرعة إص ��دار ال�ل��وائ��ح التنفيذية
للقوانني الصادرة لترجمة إنجازات
املجلس على أرض الواقع.
وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ق� ��ال ال �ن��ائ��ب

عدنان عبدالصمد إن املجلس حقق
م��زي��دا م��ن اإلن � �ج ��ازات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
مشيرا إلى أن إقرار قانون التأمينات
ينصف املتقاعدين جبرا ومؤكدا أن
ه��ذا التعويض ليس ه��درا في املال
العام ألن املوظف أجبر على التقاعد
وامل �ح �ك �م��ة أع ��ادت ��ه ب �ح �ك��م ق�ض��ائ��ي
نهائي.
من جانبه ذك��ر النائب عبدالله
ال �ت �م �ي �م��ي أن� ��ه ك� ��ان مل �ج �ل��س األم ��ة
خ �ل�ال امل��رح �ل��ة ال �ت��ي م �ض��ت دورا
ك �ب �ي��را ف��ي ت�ف�ع�ي��ل وإق � ��رار ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات ح�ي��ث ف�ع��ل دوره
ال��رق��اب��ي وال�ت�ش��ري�ع��ي ع�ل��ى أع�ل��ى
م �س �ت��وى وه� ��ذا ب �ش �ه��ادة الجميع

السيما م��ن ك��ان ي��راه��ن على فشل
مجلس األمة.
وأض� ��اف أن ��ه ال ي��وج��د وال ن��رى
آلية حكومية متكاملة وحتى على
ص �ع �ي��د ال � � � ��وزراء ف �ه �ن��اك ال �ب �ع��ض
م� �ن� �ه ��م ي � �ب � �ل ��ون ب� �ل ��اء ح� �س� �ن ��ا ف��ي
وزاراتهم إال أن املشكلة التي تواجه
الحكومة ه��ي ال�ت��ره��ل اإلداري في
القطاعات الحكومية على مستوى
ال �ق �ي ��ادي�ي�ن وامل ��وظ� �ف�ي�ن ح �ي��ث م��ن
امل � �ف � �ت ��رض ع �ل �ي �ه��ا م �ع ��ال �ج ��ة ه ��ذا
الوضع خالل املرحلة املقبلة.
وأوض � � � ��ح ال �ت �م �ي �م��ي أن ه �ن��اك
ت� �ش ��ري� �ع ��ات ك� �ث� �ي ��رة ت � ��م إق � ��راره � ��ا
وتنتظر صدور اللوائح التنفيذية

ل�ه��ا لتفعيلها وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا م��ؤك��دا
ان ت �ف �ع �ي��ل ال � � ��دور ال ��رق ��اب ��ي ل�ي��س
مشروطا بتقديم االستجوابات.
أم ��ا ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه معيوف
ف��ان�ت�ق��د ال�ج�ل�س��ة األخ �ي��رة بشدة
وق��ال :على الرغم من اننا اقررنا
ع� � � � ��ددا م� � ��ن م � �ي � ��زان � �ي � ��ات ب �ع��ض
الجهات والهيئات الحكومية إال
أن�ن��ا ل��م نستمع إل��ى ن�ق��اش جاد
وموضوعي حول امليزانيات.

تفاصيل (ص)07

الري والكندري يشاركان في ندوة الدوحة
ي� �ش ��ارك ال �ن��ائ �ب��ان أح �م��د الري
وفيصل الكندري في ندوة تعميق
ال �ت �ك ��ام ��ل االق � �ت � �ص� ��ادي ب �ي�ن دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية والتي تقام في العاصمة
القطرية ال��دوح��ة ال�ي��وم وينظمها
مجلس الشورى القطري بمشاركة
وف� � � � ��ود م� � ��ن م � �ج� ��ال� ��س ال� � �ش � ��ورى

حوار «الدستور»

عسكر :المجلس
الحالي حافظ
على المكتسبات
الشعبية وشرع
قوانين لحمايتها
تفاصيل (ص)11-10

والنواب والوطني واألمة في دول
مجلس التعاون الخليجي.
وي � ��راف � ��ق ال� ��وف� ��د األم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
ملجلس األم��ة ع�لام ال�ك�ن��دري ومن
الشعبة البرملانية شهاب العنزي.
م � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � ��رى ي � �ق � ��وم وف� ��د
م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الرابعة في مجلس األم��ة برئاسة

النائب د .يوسف الزلزلة بعد غد
ال �ث�لاث��اء ب��زي��ارة ب��رمل��ان�ي��ة ال��ى كل
م��ن ب��ري�ط��ان�ي��ا وامل�ك�س�ي��ك تستمر
حتى  24ال �ج��اري لتعزيز اواص��ر
ال � � �ص� � ��داق� � ��ة ب� �ي ��ن م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
وامل �ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي كلتا
الدولتني.
وي� � �ض � ��م ال� � ��وف� � ��د اض� � ��اف� � ��ة ال� ��ى

ال��زل��زل��ة ك�لا م��ن ال�ن��واب د.عبدالله
ال� �ط ��ري� �ج ��ي وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي��وف
وس �ي��ف ال �ع ��ازم ��ي وي��راف �ق �ه��م من
الشعبة البرملانية كل من بدر قمبر
وبدر الطبطبائي.

دشتي لـ «الدستور» :ندرس
مفوضية عليا لالنتخابات
تناقش لجنة الشؤون التشريعية
خالل اجتماعها اليوم  7مقترحات
ن� �ي ��اب� �ي ��ة ب � �ش� ��أن ت� �ع ��دي ��ل ال� �ق ��ان ��ون
االنتخابي الختيار أعضاء مجلس
األم ��ة .وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ق��ال مقرر
اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي
ف��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
إن م��ن أب��رز امل��وض��وع��ات املطروحة
للمناقشة استحداث مفوضية عليا
م�س�ت�ق�ل��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات إل ��ى ج��ان��ب
الربط االلكتروني بني وزارة العدل
وامل �ف��وض �ي��ة وذل� ��ك ل�ش�ط��ب امل��رش��ح

ال� � ��ذي ص � ��در ب �ح �ق��ه أي ح �ك��م ي�خ��ل
الشرف أو األمانة فضال عن تحصني
ال � �ك� � �ش � ��وف االن � �ت � �خ� ��اب � �ي� ��ة ووض� � ��ع
ش��روط للمرشحني وحسم الطعون
االن�ت�خ��اب�ي��ة ق�ب��ل ب��دء دور االن�ع�ق��اد
األول م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي م��ن
قبل املحكمة الدستورية إلى جانب
تعويض النواب ماديا في حال حل
مجلس األمة.
تفاصيل (ص)03

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

األمير يبدأ زيارة رسمية
إلى واشنطن
تفاصيل (ص)02
مدينة الحرير وبوبيان
في المرافق اليوم
تعقد سبع لجان برملانية اليوم
اج �ت �م��اع��ات ح �ي��ث ت �ن��اق��ش لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
م �ي��زان �ي��ة ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت ب�ي�ن�م��ا
تبحث لجنة األولويات ما يخص
وزارت � � � ��ي امل ��ال� �ي ��ة وال � �ت � �ج� ��ارة ف��ي
ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة .وتبحث
ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة االق� �ت ��راح
بقانون بشأن انشاء الهيئة العامة
ملدينة الحرير وجزيرة بوبيان
م � ��ن ج �ه �ت �ه ��ا ت � ��واص � ��ل ل �ج �ن��ة
التحقيق ف��ي ال �ح �ي��ازات أعمالها

وت�ن��اق��ش ح�م��اي��ة األم� ��وال ال�ع��ام��ة
تقرير الحكومة عن قضايا األموال
العامة في الداخل والخارج.
وتناقش اللجنة اإلسكانية من
جانبها موضوع تنفيذ محطات
ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء ل � �ل � �م ��دن اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة
ال � �ج� ��دي� ��دة وال � � �ط� � ��رق اإلق �ل �ي �م �ي��ة
ل�ل�م�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة .ك�م��ا تبحث
التشريعية ع��ددا م��ن االق�ت��راح��ات
بقوانني.
تفاصيل (ص)06
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هنأ رئيس الوزراء البريطاني بمناسبة إعادة انتخابه

األمير يتوجه اليوم إلى الواليات
المتحدة في زيارة رسمية
ب �ح �ف ��ظ ال � �ل� ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه ي� �غ ��ادر
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د وال� ��وف� ��د
ال� ��رس � �م� ��ي امل � ��راف � ��ق ل� �س� �م ��وه أرض
الوطن اليوم متوجها إلى العاصمة
واش � �ن � �ط � ��ن ب� � ��ال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة
األمريكية الصديقة وذلك في زيارة
رسمية .راف�ق��ت سموه السالمة في
الحل والترحال.

م� � ��ن ج � �ه� ��ة أخ� � � � ��رى ب � �ع� ��ث س �م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل ��ى
رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي ديفيد
كاميرون إذ أع��رب فيها سموه عن
خالص تهانيه بمناسبة فوز حزب
املحافظني بزعامته بأغلبية املقاعد
ف��ي مجلس العموم البريطاني في
االنتخابات التشريعية.
وت� �م� �ن ��ى س � �م� ��وه ل� �س� �ع ��ادت ��ه ك��ل

التوفيق والسداد لتشكيل الحكومة
ال� �ج ��دي ��دة م �ش �ي��دا ب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
ب��ال �ع�لاق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة وامل �ت �م �ي��زة
ال�ت��ي ت��رب��ط دول ��ة ال�ك��وي��ت باململكة
امل �ت �ح��دة ال�ص��دي�ق��ة وم��ؤك��دا س�م��وه
اس �ت �م��رار ال�ت�ط�ل��ع امل�ش�ت��رك لتعزيز
أواص� � ��ر ه� ��ذه ال� �ع�ل�اق ��ات واالرت � �ق ��اء
بأطر التعاون املشترك بينهما في
مختلف امل �ج��االت إل��ى آف ��اق أرح��ب

خدمة ملصلحتهما املشتركة راجيا
س �م��وه ل �س �ع��ادت��ه م ��وف ��ور ال�ص�ح��ة
وال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
الصديقني كل التطور والنماء.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األح�م��د وس�م��و الشيخ جابر
امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

سمو أمير البالد

دعا الجامعة العربية ومجلس التعاون إلى تكريم سعود الفيصل

الخرينج واتحاد عمال البترول يبحثون «البديل اإلستراتيجي»
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ب��اإلن��اب��ة م�ب��ارك بنيه الخرينج في
م�ك�ت�ب��ه ال �خ �م �ي��س رئ �ي��س االت �ح��اد
ال � ��وط � �ن � ��ي ل� �ط� �ل� �ب ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت ف� ��رع
ج �م �ه ��وري ��ة م �ص ��ر ال �ع ��رب �ي ��ة غ��ان��م
دع� � �ي � ��ج رج � � ��ب وأع � � �ض � � ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
اإلدارية.
وجرى خالل اللقاء بحث أوضاع
طلبة دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي جمهورية
م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة وال �ص �ع��وب��ات التي
ي��واج �ه��ون �ه��ا وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��ذل�ي��ل
ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت �ع �ي��ق تحصيلهم
العلمي.
ك� � � �م � � ��ا اس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ل ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج
ات� �ح ��اد ع� �م ��ال ال� �ب� �ت ��رول وص �ن��اع��ة
ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات وه� � ��م رئ �ي��س
مجلس إدارة نقابة نفط الخليج د.
ف��دغ��وش العجمي ورئ�ي��س مجلس
إدارة ن� �ق ��اب ��ة ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات
فرحان الفالح واألمني املالي التحاد

الخرينج مستقبال اتحاد الطلبة الكويتيني في مصر

ع� �م ��ال ال� �ب� �ت ��رول د .ط �ل��ال ال �ف��ري��ح
وأمني سر نقابة العاملني في شركة
نفط الكويت أحمد الشمري وأمني

س��ر نقابة ال�ب�ت��رول الوطنية عقاب
ال � �ح ��رب ��ي وع � �ض� ��و م �ج �ل ��س إدارة
ن�ف��ط الخليج غ��ان��م ال�غ��ان��م وعضو

اتحاد عمال الكويت محمد مهلهل
الياسني.
وج � � ��رى خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء م �ن��اق �ش��ة

املشروع الحكومي الخاص بالبديل
االس�ت��رات�ي�ج��ي وض� ��رورة استثناء
العاملني في القطاع النفطي منه.

م��ن جهة أخ��رى ن��اش��د الخرينج
األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ل � �ج ��ام � �ع ��ة ال� � � ��دول
ال�ع��رب�ي��ة د .ن�ب�ي��ل ال �ع��رب��ي واألم�ي�ن
ال �ع��ام مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
د .ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال ��زي ��ان ��ي ب�ت�ك��ري��م
صاحب السمو امللكي األمير سعود
الفيصل وزير الخارجية السعودي
ال �س��اب��ق ت �ق��دي��را وع��رف��ان��ا ب��ال��دور
السياسي الكبير الذي قام به طيلة
أرب �ع ��ة ع �ق��ود ح��ام�ل�ا ق �ض��اي��ا ب�ل��ده
وأم �ت��ه ال�ع��رب�ي��ة واإلس�ل�ام �ي��ة ح��ول
ال �ع��ال��م م��داف �ع��ا ع��ن ح �ق��وق ال��وط��ن
واألمة.
وأكد الخرينج أن تكريم الفيصل
مستحق من أبناء الخليج والوطن
العربي مل��ا ق��دم��ه م��ن ج�ه��ود معربا
ع � ��ن أم � �ل� ��ه ف � ��ي أن ي � �ك� ��ون ن �ب ��راس ��ا
ل�لأج �ي��ال ال �ح��اض��رة وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
وقدوة حسنة ألبناء األمة.
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تنظر في  7اقتراحات بتعديل قانون  1962في شأن انتخابات مجلس األمة

التشريعية تناقش مفوضية االنتخابات
وحسم الطعون قبل بدء دور االنعقاد
ت �ن��اق��ش ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة في
اج �ت �م��اع �ه��ا ال �ي ��وم م ��ن ض �م��ن ب�ن��ود
ج� � � � ��دول أع � �م� ��ال � �ه� ��ا م � �ج � �م ��وع ��ة م��ن
االقتراحات بقوانني املقدمة لتعديل
القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس االمة.
 5000دينار
وفي تفاصيل تلك االقتراحات فقد
ق��دم النائب سعدون حماد اقتراحا
بقانون بتعديل قانون رقم  35لسنة
 1962وي�ق�ض��ي ب��أن��ه ي�ج��ب ع�ل��ى كل
من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ
خمسة آالف دينار كتأمني يخصص
لألعمال الخيرية التي يقررها وزير
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل إذا
ع��دل املرشح عن الترشيح أو إذا لم
ي�ح��ز ف��ي االن�ت�خ��اب ع�ش��ر االص ��وات
الصحيحة ع�ل��ى االق ��ل .وذل ��ك نظرا
ملا كان البعض ممن يتقدم لترشيح
ن �ف �س��ه ال ي�م�ت�ل��ك م �ق��وم��ات امل��رش��ح
ال��ذي سيكون نائبا يمثل االم��ة اذا
ح��ال �ف��ه ال �ن �ج��اح م ��ن ح �ي��ث ال �ج��دي��ة
واالحترام وطرح موضوعات هادفة
تحقق املصلحة ال�ع��ام��ة للمجتمع،
فقد اعد هذا االقتراح بقانون للحد
من ع��دم جدية ه��ؤالء واستخفافهم
ب��ال�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ن �ظ��را لقلة
امل �ب �ل��غ امل� �ط� �ل ��وب ك �ت��أم�ي�ن ف ��ي ح��ال
ترشحهم لالنتخابات.
تعويض النواب المبطلين
وق � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش� �ت ��ي اق� �ت ��راح ��ات ب ��اض ��اف ��ة م ��ادة
ج��دي��دة ال��ى ال�ق��ان��ون برقم  35لسنة
 1962وتنص على انه يجوز للعضو
ط �ل��ب ال �ت �ع��وي��ض ف ��ي ح� ��ال ص ��دور
مرسوم بحل مجلس األمة أو صدور
حكم ببطالنه شريطة أال يكون من
املتسببني ف��ي ال�ب�ط�لان وتقضي له
املحكمة بتعويض مناسب يساوي
في قيمته ما لحقه من ضرر.
وت �ن��ص امل ��ذك ��رة ع �ل��ى اآلت � ��ي :من
املعلوم ان عضو مجلس األمة يتكبد
م �ص��اري��ف ون �ف �ق��ات اث �ن ��اء ال��دع��اي��ة
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ه� � ��ذا ف� �ض�ل�ا ع � ��ن ان ��ه
ح��ال ف ��وزه بالعضوية ف��ان��ه يتفرغ
ل�ل�ع�م��ل ب��امل�ج�ل��س وف ��ي س�ب�ي��ل ذل��ك
هناك اعضاء يتركون اعمالهم التي
تتعارض واعمال املجلس ويفقدون
ب ��ذل ��ك م� �ص ��در رزق ث��اب �ت��ا ل �ه��م ث��م
يصدر القرار بحل املجلس او الحكم
ببطالنه مما يسبب لهم وألسرهم
أض � � ��رارا م ��ادي ��ة ف �ض�لا ع ��ن االدب �ي��ة
وك ��ان م��ن امل �ق��رر ان ح��ل امل�ج�ل��س او
صدور الحكم ببطالنه ال يد للعضو
ف �ي��ه وم� ��ن ث ��م ف ��ان ��ه ط �ب �ق��ا ل�ل�ق��واع��د
العامة يحق له الرجوع على الدولة
بطلب التعويض املناسب تعويضا

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

ي �س��اوي ق�ي�م��ة م��ا اص��اب��ه م��ن ض��رر
وما لحق به من خسارة.
حرمان المحكوم عليهم
أم� � ��ا ال � �ن ��ائ ��ب ي� �ع� �ق ��وب ال �ص ��ان ��ع
ف�ق��د ق ��دم ق�ب��ل ت��ول�ي��ه ح�ق�ي�ب��ة ال�ع��دل
واالوقاف اقتراحات بتعديل القانون
امل�ش��ار ال�ي��ه ويقضي ب��أن ُي�ح��رم من
االنتخاب:
 كل محكوم عليه بعقوبة جنايةاو ف��ي ج��ري�م��ة م�خ�ل�ف��ة ب��ال �ش��رف أو
ب��األم��ان��ة ال ��ى ان ي ��رد ال �ي��ه اع�ت�ب��اره
س� � ��واء ك � ��ان ال �ح �ك��م ع �ل �ي��ه م �ش �م��وال
بالنفاذ او ص��در م��ع وق��ف التنفيذ
او ك��ان الحكم بتقرير االم�ت�ن��اع عن
النطق بالعقاب.
 ع�ل��ى أن��ه ف��ي ح��ال��ة ك��ون الحكمب��ال �ت �ق��ري��ر ب ��االم� �ت� �ن ��اع ع� ��ن ال �ن �ط��ق
بالعقاب في أي من االح��وال سالفة
الذكر يكون الحرمان من االنتخابات
ملدة ثالث سنوات من تاريخ الحكم.
 وم��ع ع��دم االخ�ل�ال ب�ن��ص امل��ادةالثامنة من هذا القانون ،تقوم وزارة
الداخلية بصفة دوري��ة ك��ل شهرين
ب� �ح ��ذف اس� ��م ك ��ل م ��ن ي� �ص ��در ض��ده
حكم في االح��وال ال��واردة بالفقرتني
السابقتني ،م��ن ج��داول االنتخابات
تلقائيا وبمجرد صدور الحكم.
وت� �ق� �ض ��ى م � ��ادت � ��ه ال� �ث ��ان� �ي ��ة ب ��أن

ت�ض��اف ال�ف�ق��رة ال�ج��دي��دة اآلت �ي��ة ال��ى
ن��ص امل ��ادة  20م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 35
 1962 /في ش��أن انتخابات اعضاء
مجلس االمة.
وف� � ��ي ج �م �ي��ع االح� � � � ��وال ال ت�ق�ب��ل
الجهة املذكورة اعاله طلب الترشيح
اذا كان مثبتا في صحيفة السوابق
الخاصة بطالب الترشيح م��ا يفيد
ب � �ص ��دور ح �ك��م ض � ��ده م ��ن االح� �ك ��ام
التي وردت في املادة الثانية من هذا
ال �ق��ان��ون ،ح�ت��ى ول��و ك��ان��ت السابقة
األول ��ى ،م��ا ل��م يقدم لها م��ا يفيد رد
اعتباره.
وج��اء ف��ي االق �ت��راح :ن�ظ��را مل��ا كان
قد اثير في اآلونة االخيرة جدل حول
ما اذا ك��ان تقرير املحكمة الجزائية
ب ��االم� �ت� �ن ��اع ع� ��ن ال� �ن� �ط ��ق ب��ال �ع �ق��اب
واعتبرت اج��راءات املحاكمة كأن لم
تكن او امرت املحكمة بشمول الحكم
ب��ال�ن�ف��اذ او ب��وق��ف ت�ن�ف�ي��ذ ال�ع�ق��وب��ة
ي �ح��رم امل ��واط ��ن م��ن ح��ق االن �ت �خ��اب،
وك� ��ان امل �ق��رر وف �ق��ا الح �ك��ام محكمة
ال �ت �م �ي �ي��ز ان امل �ح �ك �م��ة ال �ج��زائ �ي��ة ال
ت�ق��رر االم�ت�ن��اع ع��ن النطق بالعقاب
اال اذا رأت توافرا للظروف املوضحة
ف� ��ي امل� � � ��ادة  81م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال� �ج ��زاء
وم ��ن ث��م ف��ان �ه��ا ت �ق��رر االم �ت �ن��اع عن
النطق ب��ال�ع�ق��اب ،م��ا م�ف��اده ارت�ك��اب
امل�ت�ه��م ل�ل�ج��ري�م��ة امل �س �ن��دة ال �ي��ه بما

يستوجبه ذلك من حرمان الشخص
من االنتخاب ملدة ثالث سنوات من
تاريخ صدور الحكم ،لذا لزم تعديل
ال �ن��ص ال �ح��ال��ي ب�م��ا ي��رف��ع ع�ن��ه ه��ذا
اللبس ول�ك��ي ي�ك��ون ال�ن��ص واضحا
ف ��ي ه ��ذا ال �ش ��أن وال ي�ث�ي��ر اي ج��دل
حوله ،االمر الذي يتعني تعديله لكي
يكون وفقا للقانون املرافق.
وألن اآلراء ق��د تباينت ح��ول اث��ر
ت �ث �ب �ي��ت ه� � ��ذه االح� � �ك � ��ام ب�ص�ح�ي�ف��ة
السوابق على قبول طلب الترشيح
من عدمه ،فمن غير املقبول ترك األمر
ألي ناخب ان يطعن بصحة عضوية
ه��ذا امل��رش��ح اذا م��ا علم بعد ذل��ك ان
ه ��ذا امل ��رش ��ح ص � ��ادرة ض ��ده اح �ك��ام
تمأل صحيفة سوابقه ،وقد ال يعلم
اي مواطن في دائرة هذا املرشح بأن
ع�ل�ي��ه اح �ك��ام��ا م�ث�ب�ت��ة ف ��ي صحيفة
سوابقه ،فكيف له العمل وصحيفة
ال �س��واب��ق ال ت �ع �ط��ى اال ل�ص��اح�ب�ه��ا
لتقديمها الى الجهات املختصة فال
تنشر حتى يعلم بها الكافة.
الطعون االنتخابية
وق� � � � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض ��ل
اقتراحا بقانون في شأن انتخابات
مجلس االمة ،مكونا من  61مادة و9
أب ��واب ،وي�ن�ظ��م ال�ب��اب األول ش��روط
التقدم للترشح النتخابات مجلس

دشتي لـ «الدستور»:
المفوضية على طاولة اللجنة
ف � � �ي � � �م� � ��ا ت� � � �ن � � ��اق � � ��ش ل� �ج� �ن ��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة خ�ل�ال
اجتماعها اليوم  7مقترحات
نيابية بشأن تعديل القانون
االن �ت �خ��اب��ي الخ �ت �ي��ار اع �ض��اء
مجلس األمة قال مقرر اللجنة
ال�ن��ائ��ب د.عبدالحميد دشتي
ف��ي تصريح خ��اص للدستور
ان م� � ��ن أب� � � � ��رز امل � ��وض � ��وع � ��ات

امل� �ط ��روح ��ة ل �ل �م �ن��اق �ش��ة ال �ي��وم
اس � �ت � �ح� ��داث م �ف ��وض �ي ��ة ع�ل�ي��ا
م �س �ت �ق �ل��ة ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات إل ��ى
ج� ��ان� ��ب ال � ��رب � ��ط االل� �ك� �ت ��رون ��ي
ب�ين وزارة ال �ع��دل واملفوضية
وذل� � ��ك ل �ش �ط��ب امل ��رش ��ح ال ��ذي
ص� � ��در ب �ح �ق��ه اي ح� �ك ��م ي�خ��ل
ال �ش��رف أو األم��ان��ة ف�ض�لا عن
تحصني الكشوف االنتخابية

ووض� � ��ع ش� � ��روط ل�ل�م��رش�ح�ين
وح �س��م ال �ط �ع��ون االن�ت�خ��اب�ي��ة
ق�ب��ل بدء دور االن�ع�ق��اد االول
م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي م��ن
قبل املحكمة ال��دس�ت��وري��ة إلى
جانب تعويض النواب ماديا
حال حل مجلس االمة.

االم � � ��ة وم � ��ن ي� �ح ��رم م� ��ن ه � ��ذا ال �ح��ق
وكذلك الشروط الواجب توافرها في
الناخبني متضمنا تشكيل اللجنة
الوطنية العليا لالنتخابات.
وي� �ن� �ظ ��م ال� � �ب � ��اب ال � ��راب � ��ع ع �م �ل �ي��ة
االنتخابات واج��راءات�ه��ا ،ام��ا الباب
ال �خ��ام��س ف �ي �ت �ط��رق ال� ��ى اج� � ��راءات
الطعن في صحة العضوية ،والباب
ال � �س� ��ادس ن �ظ ��م ج� ��رائ� ��م االن �ت �خ ��اب
ك � �ش � ��راء االص � � � � ��وات واالن� �ت� �خ ��اب ��ات
الفرعية.
ون � �ظ� ��م ال � �ب � ��اب ال � �ث ��ام ��ن ت �ع��ري��ف
ال � � �ج� � ��رائ� � ��م امل � �خ� � �ل � ��ة ب � ��ال� � �ش � ��رف او
ب ��االم ��ان ��ة م �ن �ه��ا ال ��رش ��وة وش �ه ��ادة
ال��زور وال�س��رق��ة والنصب وامل�س��اس
بالوحدة الوطنية والفساد.
االنتخابات في رمضان
وق � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
اق � �ت� ��راح� ��ا ب �ت �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة  31م��ن
ال � �ق � ��ان � ��ون ع � �ل ��ى ان ت � � � ��دوم ع �م �ل �ي��ة
االن�ت�خ��اب ف��ي ح��ال��ة اج��رائ�ه��ا خ�لال
ش �ه��ر رم �ض ��ان ال �ك��ري��م م ��ن ال�س��اع��ة
الحادية عشرة صباحا الى الساعة
الحادية عشرة مساء.
 18سنة حق االنتخاب
وقدم النائب محمد طنا اقتراحا
ب� � �ق � ��ان � ��ون ب � �ت � �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض م� � ��واد
القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس األمة.
على ان يكون لكل كويتي بالغ من
ال�ع�م��ر ث�م��ان��ي ع�ش��رة س�ن��ة ميالدية
كاملة حق االنتخاب ،ويستثنى من
ذل��ك املتجنس ال ��ذي ل��م ي�م��ض على
تجنسه عشرون سنة ميالدية وفقا
لحكم املادة (السادسة) من املرسوم
االميري رقم  15لسنة  1959بقانون
الجنسية الكويتية.
وق� � � � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض ��ل
اق �ت��راح��ا آخ ��ر ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة  1من
القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس األمة .على
ان يكون لكل كويتي بالغ من العمر
احدى وعشرين سنة ميالدية كاملة
ح��ق االن �ت �خ��اب ،ويستثنى م��ن ذل��ك
م��ن كسب الجنسية الكويتية وفقا
الحكام املواد  7 ،7 ،5 ،4مكررا 8 ،من
املرسوم االميري رقم  15لسنة 1959
ب �ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وم��ن
ي�ك�ت�س��ب ال�ج�ن�س�ي��ة وف �ق��ا الي حكم
يتقرر مستقبال في اي قانون آخر،
واليكون للمذكورين حق الترشيح
او ال �ت �ع �ي�ين ف ��ي اي ه �ي �ئ��ة ن�ي��اب�ي��ة.
وي �ن �ط �ب��ق ه � ��ذا ال �ح �ك��م ك ��ذل ��ك ع�ل��ى
م��ن سبق لهم التجنس بالجنسية
الكويتية قبل العمل بهذا التعديل.
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قدمه التميمي والفضل والكندري والزلزلة وعاشور سحب اسمه من االقتراح

المرافق تناقش قانون إنشاء مدينة
الحرير وجزيرة بوبيان
ت �ن �ظ��ر ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
اج � �ت � �م ��اع ال� � �ي � ��وم االق � � �ت� � ��راح ب �ق ��ان ��ون
ب �ش��أن ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل��دي�ن��ة
ال� �ح ��ري ��ر وج � ��زي � ��رة ب ��وب� �ي ��ان وامل� �ق ��دم
م��ن ال �ن��واب ع�ب��دال�ل��ه التميمي ونبيل
الفضل وفيصل ال�ك�ن��دري ود .يوسف
ال��زل��زل��ة وذل ��ك ب�ح�ض��ور وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
العبدالله.
ونصت مواد القانون على اآلتي:
الفصل األول
التعريفات وانشاء الهيئة
م� � ��ادة  :1ف ��ي ت �ط �ب �ي��ق أح � �ك ��ام ه��ذا
ال�ق��ان��ون يقصد بالكلمات وال�ع�ب��ارات
التالية املعنى املبني قرين كل منها:
الهيئة :الهيئة العامة ملدينة الحرير
وجزيرة بوبيان.
امل��دي�ن��ة :مدينة ال�ح��ري��ر ال�ت��ي تنشأ
في منطقة الصبية.
الجزيرة :جزيرة بوبيان.
مجلس االدارة :مجلس ادارة الهيئة
العامة ملدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص :ال��وزي��ر ال��ذي يتم
تحديده من قبل مجلس الوزراء.
م � � ��ادة  :2ت �ن �ش��أ ه �ي �ئ��ة ع ��ام ��ة ذات
ش�خ�ص�ي��ة اع �ت �ب��اري��ة م�س�ت�ق�ل��ة تسمى
«الهيئة العامة ملدينة الحرير وجزيرة
ب��وب �ي��ان» وت �ل �ح��ق ب��ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص
وتختص الهيئة دون غيرها بتطبيق
اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق��ان��ون وي� �ك ��ون م�ق��ره��ا
ال ��رئ� �ي� �س ��ي وف� ��روع � �ه� ��ا داخ � � ��ل ح� ��دود
امل ��دي �ن ��ة وال� �ج ��زي ��رة وي� �ج ��وز ل�ل�ه�ي�ئ��ة
انشاء مكاتب لها داخ��ل وخ��ارج دولة
الكويت.
م� � ��ادة  :3ي� �ص ��در ب �ت �ح��دي��د ح� ��دود
املدينة والجزيرة مرسوم خالل ثالثة
اش�ه��ر م��ن ت��اري��خ ال�ع�م��ل ب��أح�ك��ام ه��ذا
القانون وذلك ضمن املخطط الهيكلي
العام املعتمد للدولة وتلتزم الجهات
امل �خ �ت �ص��ة ب ��ال ��دول ��ة ب�ت�س�ل�ي��م ال�ه�ي�ئ��ة
االراض ��ي املخصصة ل�ه��ا خ�ل�ال ثالثة
اشهر من تاريخ اصدار املرسوم املشار
اليه.
الفصل الثاني
اهداف واختصاصات الهيئة
مادة  :4تتولى الهيئة انشاء املدينة
ووض ��ع ال�س�ي��اس��ات ال�ل�ازم��ة الدارت �ه��ا
وتطويرها وتنميتها على نحو يكفل
تحقيق اهداف انشائها ويكون لها في
سبيل ذلك ما يلي:
 - 1ت ��وف �ي ��ر اح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ت �ن �م �ي��ة
االق�ت�ص��ادي��ة وال�ب�ش��ري��ة واالجتماعية
وتوسيع قاعدة االنشطة االقتصادية
غ�ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة ودع ��م ال �ن��ات��ج ال��وط�ن��ي
غير النفطي.
 - 2ت �ح �ف �ي��ز ال� �ن� �م ��و االج� �ت� �م ��اع ��ي

جانب من اجتماع سابق للجنة املرافق

واالق � �ت � �ص� ��ادي وت ��وف� �ي ��ر ف � ��رص ع�م��ل
مل �خ��رج��ات ال�ت�ع�ل�ي��م ب �ن��اء ع �ل��ى ق��اع��دة
املنافسة والكفاءة وتكافؤ الفرص.
 - 3تطوير االنظمة االدارية واملالية
التي تتبعها الهيئة بما يواكب أحدث
ال�ن�ظ��م ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ق�ط��اع ادارة ام�لاك
الدولة الخاصة.
 - 4التصرف في االراضي والعقارات
داخل حدود املدينة والجزيرة.
 - 5توفير ن�م��وذج تنموي عصري
الستيعاب االستثمار ال�خ��اص س��واء
كان وطنيا أم اجنبيا.
 - 6ت� �ش� �ج� �ي ��ع ال � �ب � �ح� ��ث ال �ع �ل �م ��ي
والتطوير.
 - 7املحافظة على البيئة املتميزة
وتنميتها بالتنسيق مع الهيئة العامة
للبيئة.
الفصل الثالث
مجلس ادارة الهيئة
مادة  :5يتولى ادارة الهيئة مجلس
ادارة م�ك��ون م��ن ت�س�ع��ة اع �ض��اء يكون
م ��ن ب �ي �ن �ه��م ال ��رئ �ي��س ون��ائ �ب��ه ي �ص��در
بتعيينهم م��رس��وم بناء على ترشيح
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص مل� ��دة ارب � ��ع س �ن��وات
ق��اب�ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د مل ��دة واح � ��دة وي�ج��وز
التمديد لنصف اع�ض��اء املجلس ملدة
واح��دة فقط وتحدد بقرار من مجلس
ال��وزراء املزايا املالية لرئيس واعضاء
مجلس االدارة ويمثل رئيس مجلس
االدارة «الهيئة» ف��ي عالقتها بالغير
وأمام القضاء.
م � ��ادة  :6ي �ش �ت��رط ف �ي �م��ن ي �ع�ي�ن ف��ي
مجلس ادارة الهيئة ان يكون:
 - 1كويتي الجنسية.
 - 2م� ��ن ذوي ال � �ك � �ف ��اءة وال �خ �ب ��رة
واالختصاص في املجاالت ذات الصلة
ب�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة وح��اص��ل ع�ل��ى ش�ه��ادة
جامعية.
 - 3لم يسبق الحكم عليه في جناية
أو جنحة مخلة بالشرف او االمانة ما
لم يرد اليه اعتباره.
 - 4ل ��م ي� �ص ��در ض � ��ده ح �ك��م ب�ش�ه��ر
اإلفالس.
مادة  :7يحظر على الرئيس ونائبه

واع� �ض ��اء م�ج�ل��س االدارة وازواج� �ه ��م
وفروعهم من الدرجة االول��ى ان يكون
ألي م �ن �ه��م خ�ل��ال م� ��دة ع �ض��وي �ت��ه اي��ة
ع�لاق��ة ت�ج��اري��ة او اي��ة منفعة ب�ص��ورة
م�ب��اش��رة او غ�ي��ر م�ب��اش��رة م��ع الهيئة
او املؤسسات او الشركات العاملة في
املدينة او الجزيرة.
الفصل الرابع
اختصاصات مجلس إدارة الهيئة
م � � ��ادة  :8ي �خ �ت��ص م �ج �ل��س إدارة
الهيئة بما يلي:
 - 1اع ��داد واص� ��دار جميع ال�ل��وائ��ح
الداخلية للهيئة والنظم والسياسات
وال � � �ق� � ��رارات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة
وادارت� �ه ��ا وف��روع �ه��ا ب�م��ا ي�ك�ف��ل حسن
سير العمل بأعلى مستويات الكفاءة
والفاعلية والشفافية وللمجلس في
س �ب �ي��ل ت�ح�ق�ي��ق م ��ا س �ب��ق االس �ت �ع��ان��ة
ب��أف�ض��ل ال �ك �ف��اءات وال �خ �ب��رات املحلية
وال � �ع ��امل � �ي ��ة دون ال �ت �ق �ي ��د ب ��ال� �ح ��دود
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي أي ت �ش��ري��ع
ب � �ش� ��أن امل� �ع ��ام� �ل ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ل �ل �ع��ام �ل�ين
ل��دي�ه��ا وامل��وظ�ف�ين امل��دي��ري��ن وال�خ�ب��راء
االستشاريني.
 - 2اعداد الخطط والبرامج ووضع
ال �س �ي��اس��ات ال�ل�ازم��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق اه ��داف
الهيئة.
 - 3اعداد املخطط الهيكلي للمدينة
والجزيرة والجدول الزمني لتنفيذه.
 - 4تأسيس الشركات بمفردها او
ب��امل�ش��ارك��ة م��ع ال�ج�ه��ات الحكومية او
الخاصة لتنفيذ مشروعات الهيئة.
 - 5اقرار مشروع امليزانية والحساب
الختامي للهيئة.
م� ��ادة  :9ي �ج��وز مل�ج�ل��س االدارة ان
ي�ف��وض لرئيس املجلس او نائبه في
االخ� �ت� �ص ��اص ��ات امل� �ن� �ص ��وص ع�ل�ي�ه��ا
بالبنود  4و  6و  14و  15من امل��ادة 8
من هذا القانون.
م � ��ادة  :10ي �ح ��دد م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
القواعد واالج ��راءات املناسبة ملتابعة
ومراقبة أداء الهيئة ألعمالها وجودة
اخدمات املقدمة منها.
م��ادة  :11تحدد الالئحة التنفيذية

ش � ��روط اس �ت �ق ��دام ال �ع �م��ال��ة االج�ن�ب�ي��ة
واق��ام��ة ال�ع��ام�ل�ين ب��امل��دي�ن��ة وال�ج��زي��رة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية ويراعى
ف� ��ي ذل � ��ك ت �ش �ج �ي��ع ال� �ق� �ط ��اع ال �خ ��اص
املحلس واملستثمرين االجانب.
م��ادة  :12يكون للمدينة والجزيرة
ن � �ظ � ��ام خ � � ��اص ل � � �ل� � ��ادارة ال �ج �م ��رك �ي ��ة
داخ��ل ح��دود امل��دي�ن��ة وال�ج��زي��رة وذل��ك
بالتنسيق مع االدارة العامة للجمارك.
وت� � � �ح � � ��دد ال �ل��ائ � � �ح � ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة
ال�ن�ظ��ام ال �خ��اص بعمليات االس�ت�ي��راد
والتصدير على ان يتضمن هذا النظام
على وجه الخصوص ما يلي:
 - 1ق��واع��د االس �ت �ي��راد وال�ت�ص��دي��ر
ع� �ل ��ى ان ي �ق �ت �ص��ر ع� �ل ��ى االش � �خ� ��اص
املسجلني ل��دى الهيئة بسجل خ��اص
يعد لذلك.
 - 2ال� �ق ��واع ��د ال �خ ��اص ��ة ب�م�ك��اف�ح��ة
ال �ت �ه��ري��ب ال �ج �م��رك��ي واالن �ش �ط��ة غير
املشروعة والرقابة الصحية والبيئية
والفنية.
م � ��ادة  :13ي �ح��دد رأس� �م ��ال ال�ه�ي�ئ��ة
ب �ث�لاث��ة م �ل �ي��ارات دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي يتم
اداؤه � ��ا دف �ع��ة واح� ��دة او ع�ل��ى دف�ع��ات
وذل � � ��ك ب� ��االت � �ف� ��اق ب �ي��ن وزي � � ��ر امل ��ال �ي ��ة
والوزير املختص.
 - 1ح �ص �ي �ل��ة ن � �ش ��اط ال �ه �ي �ئ ��ة م��ن
اي � ��رادات ب�ي��ع أراض ��ي ال�س�ك��ن ال�خ��اص
وأراض اخ��رى واي��رادات مقابل حقوق
االس�ت�غ�لال او االن�ت�ف��اع او االستثمار
او االي � � �ج � � ��ار ب� ��امل� ��دي � �ن� ��ة وال � �ج� ��زي� ��رة
وال �ت �س �ه �ي�ل�ات ال� �ت ��ي ت �ح �ص��ل ع�ل�ي�ه��ا
الهيئة.
 - 2م�ق��اب��ل ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تؤديها
والتراخيص التي تصدرها.
 - 3ال� �ت� �ب ��رع ��ات وال � �ه � �ب ��ات وامل �ن ��ح
واالعانات التي تحصل عليها الهيئة
بعد موافقة مجلس ال��وزراء بناء على
عرض مجلس االدارة.
 - 4املبالغ التي تخصصها الدولة
م�ق��اب��ل خ��دم��ات التعليم وال �ص��ة التي
تقدمها الهيئة ب��امل�ج��ان داخ��ل ح��دود
املدينة والجزيرة.
مادة  :14يعني مجلس ادارة الهيئة
م� ��راق� ��ب ح� �س ��اب ��ات او اك � �ث ��ر م� ��ن ب�ين

امل �ك��ات��ب ال �ع��امل �ي��ة ال �ك �ب��رى او امل�ك��ات��ب
املحلية ذات املستوى املتميز ويحدد
م �ج �ل��س االدارة م� �ك ��اف ��أت ��ه ،وي �ن �ش��ئ
م�ج�ل��س االدارة ادارة ت��دق�ي��ق داخ�ل��ي
تتبع ملجلس االدارة ملراجعة حسابات
الهيئة ونظمها االداري ��ة والتزاماتها
التعاقدية.
م � ��ادة  :15ت �ك��ون ل�ل�ه�ي�ئ��ة م�ي��زان�ي��ة
م�س�ت�ق�ل��ة ت �ع��د ع �ل��ى ن �م��ط امل �ي��زان �ي��ات
ال �ت �ج��اري��ة وت� �ب ��دأ ال �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة م��ع
السنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها
واستثناء م��ن ذل��ك تبدأ السنة املالية
االول��ى من تاريخ العمل بهذا القانون
وتنتهي اخر مارس من السنة التالية.
مادة  :16يحدد مجلس ادارة الهيئة
نسبة ما يتم توزيعه من ارباح الهيئة
السنوية على البنود التالية:
 - 1احتياطي الزامي.
 - 2احتياطي اختياري.
 - 3دعم وحماية البيئية.
م ��ادة  :17ي �ص��در ال ��وزي ��ر املختص
ق � ��رارا ي �ح��دد ف �ي��ه ال �ع��ام �ل�ين ب��ال�ه�ي�ئ��ة
الذين يتولون سلطة ضبط اي مخالفة
الحكام هذا القانون او اللوائح املنفذة
ل��ه وت �ح��ري��ر م �ح��اض��ر ب �ه��ا واح��ال�ت�ه��ا
لجهات التحقيق املختصة.
م� � ��ادة  :18م� ��ع ع � ��دم االخ � �ل ��ال ب ��أي
عقوبة اش��د ينص عليها ق��ان��ون اخ��ر،
وي�ع��اق��ب ك��ل م��ن يخالف اح�ك��ام امل��ادة
 7م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب��ال�ح�ب��س م ��دة ال
ت�ج��اوز ث�لاث س�ن��وات وب�غ��رام��ة ال تقل
ع��ن خسمة وع�ش��ري��ن ال ��ف دي �ن��ار وال
ت��زي��د على مئة ال��ف دي�ن��ار او بإحدى
ه ��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ي�ن م ��ع م � �ص� ��ادرة او
مبالغ او اموال حصل عليها.
الفصل الخامس
أحكام عامة
م � ��ادة  :19ت �خ �ض��ع ال �ه �ي �ئ��ة ل��رق��اب��ة
دي ��وان املحاسبة ال�لاح�ق��ة ،وتستثني
الهيئة من تطبيق احكام القوانني 37
لسنة  1964و 79لسنة  1995و 7لسنة
 2008و 40ل�س�ن��ة  2010و 116لسنة
 2014املشار اليها.
م� � ��ادة  :30ي �ن �ش��أ م ��رك ��ز ل�ل�ت�ح�ك�ي��م
وت �س ��وي ��ة امل � �ن ��ازع ��ات ي �س �م��ى «م��رك��ز
ت �ح �ك �ي ��م م ��دي � �ن ��ة ال � �ح� ��ري� ��ر وج� ��زي� ��رة
ب��وب�ي��ان» ،وت�ح��دد ال�لائ�ح��ة التنفيذية
ن �ظ��ام ع�م��ل امل��رك��ز وادارت� � ��ه وال��رس��وم
املستحقة.
م� � � � � � � � ��ادة  :21ي� � � � �ج � � � ��وز ل � �ل � �ه � �ي � �ئ ��ة
ول�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن او امل�ت�ع��اق��دي��ن معها
االت �ف��اق ع�ل��ى ت�س��وي��ة امل �ن��ازع��ات التي
ق ��د ت�ن�ش��أ ب�ي�ن�ه��م وب �ي�ن ال �ه �ي �ئ��ة وب�ين
بعضهم البعض بطرق التحكيم.
مادة  :22على رئيس مجلس الوزراء
والوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا
القانون.

إنشاء هيئة عامة
ذات شخصية
اعتبارية مستقلة
هدفها توفير
احتياجات التنمية
االقتصادية
والبشرية
توفير فرص عمل
لمخرجات التعليم
بناء على قاعدة
المنافسة وتكافؤ
الفرص
 3مليارات دينار
رأسمال الهيئة
يتم أداؤها دفعة
واحدة أو على
دفعات
الهيئة ميزانيتها
مستقلة تعد على
نمط الميزانيات
التجارية
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الشويب لم يأخذ بمالحظات البنوك العالمية حول عدم جدواها

األموال العامة :صفقة الداو فاشلة
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
ال �ع��ام ان ال�ل�ج�ن��ة ع�ق��دت اجتماعها
ال� �خ� �م� �ي ��س الس� �ت� �ك� �م ��ال ال �ت �ح �ق �ي��ق
ح��ول قضية ال��داو واستدعت نائب
امل��دي��ر ال�ع��ام ملؤسسة ال�ب�ت��رول علي
ال � �ه� ��اج� ��ري ح� �ي ��ث ت� �ب�ي�ن م � ��ن خ�ل�ال
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ال�س��اب�ق��ة ان ال�ه��اج��ري
ك ��ان ل ��ه وج �ه��ة ن �ظ��ر ح ��ول ال�ص�ف�ق��ة
م��ن ال�ن��اح�ي��ة امل��ال�ي��ة خ��اص��ة ف��ي ظل
ال � �ظ ��روف ال �ت ��ي ت �م��ر ب �ه��ا االس � ��واق
املالية والركود االقتصادي.
وب� �ي� ��ن ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ان ال �ل �ج �ن ��ة
ت �ح �ص �ل��ت ع� �ل ��ى م �ح �ض��ر اج �ت �م��اع
ع �ق��د ف ��ي ل �ن��دن ب�ي�ن م�ك�ت��ب ال�ك��وي��ت
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار واع � � �ض � � ��اء م��ؤس �س��ة
ال�ب�ت��رول الكويتية وب�ع��ض البنوك
ال �ع��امل �ي��ة امل ��وج ��ودة ف��ي ل �ن��دن ح��ول
تمويل صفقة الداو وكان من املالحظ
ان م�م�ث�ل��ي ال �ب �ن��وك امل��ال �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة

الطريجي :نحاول
االنتهاء من تقرير
اللجنة قبل نهاية
دور االنعقاد
الطريجي متوسطا العمر والتميمي

تحفظوا على عقد هذه الصفقة في
ظل الظروف االقتصادية وأوضحوا
من خالل قراءتهم ملستقبل صناعة
ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ان ه ��ذه الصفقة
غير مجزية على الكويت ف��ي امل��دى
البعيد وكان يجب اال تعقد.
واض��اف الطريجي ان الهاجري
نقل املعلومات م��ن البنوك العاملية

ال� � ��ى ال ��رئ � �ي ��س ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ش��رك��ة
ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات س �ع��د ال �ش��وي��ب
الذي لم يأخد بهذه املالحظات التي
أوض �ح �ه��ا امل �ت �خ �ص �ص��ون واس�ت�م��ر
الشويب في عقد الصفقة.
واش� � ��ار ال �ط��ري �ج��ي إل� ��ى ان� ��ه بعد
ص � ��دور ح �ك��م ب��دف��ع م �ب �ل��غ ال �غ��رام��ة
ط �ل��ب وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ال �س��اب��ق ه��ان��ي

ح �س�ي�ن م� ��ن ال� �ه ��اج ��ري وم �ج �م��وع��ة
ان ي �ق��وم��وا ب ��ال ��ذه ��اب ل��دف��ع امل�ب�ل��غ
واب�ل�غ�ه��م شفهيا ان ي�ت��م ال�ت�ف��اوض
ف�ق��ط ع�ل��ى ال �غ��رام��ات ودف ��ع مبلغها
ب��ال�ك��ام��ل األم ��ر ال ��ذي ي�ث�ي��ر ع�لام��ات
تثير االستفهام.
واس �ت �ط��رد ق��ائ�ل�ا :ات �ض��ح ل �ن��ا ان
ال �ح �ك��وم��ة كلفت د.ع� ��دن� ��ان ش�ه��اب

اللجنة البرلمانية ناقشت  4منها تتعلق بالمستحقات المالية والرعاية

إمهال هيئة ذوي اإلعاقة أسبوعا لتقديم
تصورها حول تعديالت قانون 2010/8
ام � �ه � �ل � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ش � � � � ��ؤون ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص ��ة اس �ب��وع��ا،
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ،وذل � ��ك
ل�ت�ق��دي��م ت �ص��وره��ا ف ��ي ال �ت �ع��دي�لات
التي نظرتها اللجنة واملقدمة على
قانون .2010/8
وق � ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
م� ��اض� ��ي ال � �ه � ��اج � ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب اجتماع اللجنة
ان ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى امل � ��ادة  29من
القانون الذي ينص على ان يصرف
م�خ�ص��ص ش �ه��ري ل�ل�ش�خ��ص ذوي
االع ��اق ��ة ح �ت��ى س ��ن ال 18وي�س�ت�م��ر
ص ��رف ��ه اذا اس� �ت� �م ��ر ف� ��ي ال� ��دراس� ��ة
الجامعية حتى سن  26سنة :ارتأت
ال �ل �ج �ن��ة رف ��ع ال �س��ن ح �ت��ى  30سنة
دون ت�ح��دي��د ن ��وع ال �ش �ه��ادة ولسن
ال 40للشهادات العليا كاملاجستير
والدكتوراه.
واضاف ان هناك شبه اتفاق بني
ال�ل�ج�ن��ة وال�ه�ي�ئ��ة ب�ه��ذا ال �ش��أن على
ان يصل رده��ا مكتوبا ال��ى اللجنة
قريبا مشيرا ال��ى ان التعديل على
املادة  42من القانون بشأن املكلفني
برعاية معاق يتعلق باستحقاقهم
رات� �ب ��ا ت �ق��اع��دي��ا ي� �ع ��ادل 100ب��امل �ئ��ة
م��ن ال��رات��ب ال �ش��ام��ل وذل ��ك ح�ت��ى ال
تخصم البدالت املمنوحة لهم على

جانب من اجتماع سابق للجنة ذوي االعاقة

ان ي� �ك ��ون ال� �ح ��د االق � �ص ��ى ب�ح�س��ب
االتفاق السابق مع املؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية نحو 2750
دينارا.
وف � ��ي ش � ��أن رف � ��ع م �خ �ص �ص��ات
املعاقني اكد الهاجري ان لدى الهيئة
ت��وج �ه��ا ل ��رف ��ع م �خ �ص �ص��ات �ه��م ك�م��ا
شددت اللجنة على ذلك مشيرا الى
ان الهيئة بحسب الئحتها الداخلية
ت��راج��ع ال��وض��ع ال�ع��ام للمصروفات
كل ثالث سنوات.
ب��دوره ق��ال مقرر اللجنة النائب
د.م� �ح� �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ان ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت
 4ت � �ع� ��دي�ل��ات ع � �ل� ��ى ق � ��ان � ��ون ذوي
االحتياجات الخاصة ،طالت املواد
 ،41 ،40 ،29و 42من قانون 2010/8
ويتعلق احدها بصرف راتب شامل
ملن يرعى معاقا واخر باضافة مادة

 40م �ك��رر ت �ن��ص ع �ل��ى أن يستحق
املوظف ممن يرعى ولدا أو زوجا أو
اح��د ال��وال��دي��ن معاقا اع��اق��ة شديدة
حق التقاعد املباشر.
وأوض � � � � � ��ح ال � �ح � ��وي � �ل � ��ة ان ل � ��دى
ال �ل �ج �ن��ة أك �ث��ر م ��ن ت �ص��ور مل�ع��ال�ج��ة
أي ق �ص��ور م��وج��ود ب �ه��ذا ال�ق��ان��ون،
وت �م��ت امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب الهيئة
بامهالها اسبوعا لتقديم تصورها
في التعديالت التي نظرتها اللجنة
خ �ل��ال االج � �ت � �م ��اع ،م �ش �ي��را ال � ��ى ان
ل��دى اللجنة العديد من التعديالت
االخ ��رى امل�ق��دم��ة ع�ل��ى ه��ذا ال�ق��ان��ون
وم� ��ن ض�م�ن�ه��ا امل� � ��واد  ،17 ،7و،18
اضافة الى اقتراحات برغبة تحرص
اللجنة على انجازها بأسرع وقت.
وبني الحويلة ان اللجنة ناقشت
ك��ذل��ك ع ��دم ال� �ت ��زام ب �ع��ض ال�ج�ه��ات
الحكومية بنسبة الـ 4%التي حددها

ال �ق��ان��ون ل�ل�م�ع��اق�ين ف��ي تعيناتها،
ك� �م ��ا ن ��اق� �ش ��ت م � ��وض � ��وع ش��ري �ح��ة
اب �ن��اء ال�ك��وي�ت �ي��ات غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
م��ن امل�ع��اق�ين ،وط�ل�ب��ت الهيئة مهلة
اس�ب��وع لتقديم رأي�ه��ا ،م�ش��ددا على
حرص اللجنة على منح ابناء هذه
الشريحة حقوقها.
ول �ف��ت ال �ح��وي �ل��ة ال ��ى ان ال�ل�ج�ن��ة
ن��اق �ش��ت ف ��ي ب� ��اب م ��ا ي �س �ت �ج��د م��ن
اع � �م ��ال م �ش �ك �ل��ة ش��ري �ح��ة امل �ع��اق�ين
ال�ت��ي ل��م تحصل على مستحقاتها
ل �س �ن��وات م��ال�ي��ة س��اب �ق��ة ،وه ��و حق
أص� �ي ��ل ل� �ه ��م ،وط �ل �ب �ن��ا م ��ن ال�ه�ي�ئ��ة
الحضور ومعها الكشوف املتعلقة
ب �ه��ذا امل ��وض ��وع ،ول ��م ت�ق��ف اللجنة
عند ذل��ك ب��ل ق��ررت توجيه ال��دع��وة
ال � ��ى وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ان � ��س ال �ص��ال��ح
لحضور اجتماع اللجنة ،للوقوف
ع �ل��ى اج� ��راءات� ��ه ل �ح��ل م�ش�ك�ل��ة ه��ذه
الشريحة.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال ص �ح��اف��ي ق��ال
الحويلة ان عدد الحاالت املستحقة
ل�ل�اث��ر ال��رج �ع��ي م ��ن امل �ع��اق�ي�ن تبلغ
ن� �ح ��و  2000ح � ��ال � ��ة ،ح� �ي ��ث اع � ��دت
ال �ه �ي �ئ��ة ك� �ش ��وف ��ات ل� �ه ��ذه ال� �ح ��االت
بعد تنقيحها ،وستنظرها اللجنة
بجانب الكثير من املوضوعات في
االجتماع املقبل.

ال� ��دي� ��ن ب ��رئ ��اس ��ة ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
ف ��ي ع �ق��د ال � ��داو وك �ت��اب��ة ت �ق��ري��ر عن
العقد وق��د توصلنا إل��ى مستندات
ومعلومات تفيد بان شهاب الدين
يعمل مستشارا في احدى الشركات
االس �ت �ش��اري��ة ال �ت��ي ت �ع��اق��دت معها
شركة البتروكيماويات وهذا األمر
يثير تساؤالت اخرى.
ووج��ه الطريجي رس��ال��ة لرئيس
مجلس ال ��وزراء سمو الشيخ جابر
امل � � �ب � � ��ارك م � �ف� ��اده� ��ا ان ت �س �ت �ع �ج��ل
الحكومة إحالة ملف ال��داو املوجود
ل ��دى ه�ي�ئ��ة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ال��ى
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة الن ه �ن��اك ت�ض��ارب��ا
في املصالح السيما ان رئيس لجنة
التحقيق مستشار سابق.
وق � ��ال ال �ط��ري �ج��ي م ��ن خ�ل��ال ه��ذا
االج �ت �م��اع :ب ��دأت االم� ��ور ت�ت�ض��ح ان
ص �ف �ق��ة ال � � ��داو ف��اش �ل��ة وامل �س ��ؤول�ي�ن

وال � �ق � �ي� ��ادات امل � ��وج � ��ودة ف� ��ي ش��رك��ة
البتروكيماويات وعلى رأسهم سعد
ال�ش��وي��ب كان ي�ع�ل�م��ون ان الصفقة
ف��اش�ل��ة ول��ن تستفيد منها الكويت
م��ن خ�لال الوثائق واإلث�ب��ات��ات ومن
خ�لال النصائح املثبتة التي قدمها
مستشارو البنوك العاملية.
مشيرا ال��ى ان اللجنة تقترب من
االنتهاء من تقرير يحمل املسؤولية
ف ��ي ع �ق��د ال �ص �ف �ق��ة ال �ف��اش �ل��ة ودف ��ع
ال �غ��رام��ة ف��ي ه ��ذا ال�ع�ق��د الس�ي�م��ا ان
ه�ن��اك ب�ن��دا واض�ح��ا وصريحا ومن
امل�ف�ت��رض ان ينهى ه��ذا ال�ع�ق��د دون
ان ت��دف��ع ال�ك��وي��ت اي قيمة غ��رام��ات
مشيرا الى اننا نحاول االنتهاء من
التقرير قبل نهاية دور االنعقاد.

المالية تنتهي من مشروع
المناقصات خالل  4اجتماعات

الشايع متوسطا الري والقصيبي

ت� ��وق� ��ع رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع ان ت�ن�ه��ي
ال �ل �ج �ن��ة ت �ق ��ري ��ره ��ا ب� �ش ��أن م �ش ��روع
امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة وال �ت �ع ��دي�ل�ات
الحكومية ال ��واردة عليه ف��ي غضون
أربعة احتماعات اخ��رى الفتا الى ان
اللجنة اعطت املقاولني ال��ذي��ن اب��دوا
م�ل�اح �ظ��ات �ه��م ح� ��ول امل � �ش� ��روع م�ه�ل��ة
اس �ب��وع ل�ت�ق��دي�م��ه الج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
املقبل.
وقال الشايع في تصريح صحفي
الخميس ان اللجنة التقت بمجموعة
من املقاولني بناء على طلبهم لتقديم
رأي �ه��م وم�لاح�ظ��ات�ه��م ح ��ول م�ش��روع
ق� ��ان� ��ون املناقصات وال �ت �ع ��دي�ل�ات
الحكومية املقدمة بشأنه .مشيرا الى
ان امل�ق��اول�ين ل��م يكن لديهم اي فكرة
عن التعديالت ال��واردة على املشروع
ولديهم مالحظات عدة على املشروع
السابق منها وج��وب ورود االش��ارة
مل �س��أل��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ف ��ي ح ��ال ��ة وق ��وع
خ�ل�اف��ات ح ��ول ت��رس�ي��ة اي مناقصة
وك ��ذل ��ك وج � ��وب ت�ص�ن�ي��ف امل �ق��اول�ين

حسب حجم املشاريع.
وت��اب��ع ال�ش��اي��ع :كما ان�ه��م اش��اروا
ال ��ى ان ت�ص�ن�ي��ف م��ا ي �ق��ارب سبعني
مقاوال ضمن فئة الدرجة االولى يربك
ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ق��دي��م ل�ل�م�ش��ارك��ة وي ��ؤدي
ل�ح��رم��ان بقية امل�ق��اول�ين م��ن ال��دخ��ول
ب��امل �ن��اف �س��ة وع �ل��ى ض ��وء ذل ��ك ي ��رون
ض� ��رورة ت�ص�ن�ي��ف ك��ل م �ش��روع على
ح��د وامل �ق��اول�ي�ن امل�ت�ق��دم�ين ل��ه حسب
ح �ج��م وط�ب�ي�ع��ة امل� �ش ��روع م ��ع اع ��ادة
تقييم املقاولني من قترة ألخرى.
واوض � � ��ح ال� �ش ��اي ��ع ان� �ه ��م ط��رح��وا
وج ��وب وض��ع خ�ط��وة ال�ت�ظ�ل��م ضمن
القانون وكذلك ورود نص فيه يعطي
االفضلية للمنتجات الوطنية بنسبة
 ٪ ١٥على غيرها من املنتجات عند
تقييم العطاءات.
وب�ي�ن ال �ش��اي��ع ان ال�ل�ج�ن��ة منحت
امل � �ق� ��اول�ي��ن م �ه �ل ��ة اس� � �ب � ��وع ل �ت �ق��دي��م
م�لاح�ظ��ات�ه��م ورأي� �ه ��م م�ك�ت��وب��ا على
مواد القانون للجنة لدراستها الفتا
ال��ى ان اللجنة املالية تحتاج ال��ى ما
ي �ق ��ارب  ٤اج �ت �م��اع��ات ل�لان �ت �ه��اء من
تفريرها بشأن هذا املشروع بقانون.

06

برلمان

aldostoor

األحد  21رجب  10 . 1436مايو 2015

التميمي لـ «الدستور»:
الترهل اإلداري مشكلة الحكومة
قال النائب عبدالله التميمي ان
امل��رح �ل��ة ال �ت��ي م �ض��ت ك ��ان ملجلس
األم��ة دور كبير ف��ي تفعيل وإق��رار
الكثير م��ن التشريعات حيث فعل
دوري� ��ه ال��رق��اب��ي وال�ت�ش��ري�ع��ي على
أع � �ل� ��ى م� �س� �ت ��وى وه � � � ��ذا ب� �ش� �ه ��ادة
الجميع وب�ش�ه��ادة م��ن ك��ان يراهن
على فشل مجلس األمة.
واكد التميمي ان االنجاز واألداء
النيابي ك��ان أس��رع وافضل وأق��وى
من الرتم واألداء الحكومي ،متمنيا
ع��دم ف�ه��م ح��دي�ث��ه ب��أن ال�ح�ك��وم��ة ال
ت��ري��د ال�ع�م��ل او االن �ج��از ول�لأس��ف
أداؤها كان ضعيفا بسبب افتقادها
للتضامن والتجانس الحكومي.
وق � � ��ال ال ي ��وج ��د وال ن � ��رى آل �ي��ة
ح �ك��وم �ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة وح� �ت ��ى ع�ل��ى
صعيد الوزراء هناك البعض منهم
يبلون بالء حسنا في وزاراتهم إال
أن امل�ش�ك�ل��ة ال�ت��ي ت��واج��ه الحكومة
ه��ي الترهل اإلداري ف��ي القطاعات
الحكومية على مستوى القياديني
وامل� ��وظ � �ف�ي��ن ح� �ي ��ث م � ��ن امل �ف �ت ��رض

عليها معالجة ه��ذا ال��وض��ع خالل
امل ��رح� �ل ��ة امل �ق �ب �ل��ة ح �ت ��ى ت�س�ت�ط�ي��ع
اإلنتاج واإلنجاز.
واض � � � � � � � ��اف ال � �ت � �م � �ي � �م � ��ي ه � �ن� ��اك
ت� �ش ��ري� �ع ��ات ك� �ث� �ي ��رة ت � ��م إق � ��راره � ��ا
وتنتظر ص��دور اللوائح التنفيذية
ل�ه��ا لتفعيلها وت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ،م��ؤك��دا
ان ت �ف �ع �ي��ل ال � � ��دور ال ��رق ��اب ��ي ل�ي��س
مشروطا بتقديم االستجوابات.
وت � ��اب � ��ع خ� �ل ��ال دور االن � �ع � �ق ��اد
املاضي والحالي شهدنا استقاالت
ل � �ع� ��دد م � ��ن ال � � � � � ��وزراء ب �س� �ب ��ب ع ��دم
ق ��درت� �ه ��م ع� �ل ��ى اس� �ت� �ك� �م ��ال ال �ع �م��ل
الحكومي ومواكبة األداء النيابي.
وق� ��ال ك��ذل��ك ت�ف�ع�ي��ل دور دي ��وان
املحاسبة اعطى املجلس ق��وة اكثر
واكبر في عملية الرقابة واملتابعة
وت� �ف� �ع� �ي ��ل امل � �ل � �ف� ��ات ال � � ��راك � � ��دة م �ن��ذ
سنوات مبينا انه بعد  50عاما من
إنشاء الديوان اتضح له اآلن هيبة
محاسبية ورقابية اكبر.
واض��اف اما على مستوى الدور
ال �ت �ش��ري �ع��ي ف��امل �ج �ل��س أق ��ر ال�ك�ث�ي��ر

عبدالله التميمي

وال �ع��دي��د م��ن ال �ق��وان�ين ال ��ى ج��ان��ب
ال� ��دف� ��ع ن� �ح ��و ت� �ع ��دي ��ل ال �ك �ث �ي��ر م��ن
القوانني التي كانت غير مجدية .
وب�ي�ن ق��ائ�لا ه �ن��اك ق��ان��ون هيئة
أس��واق امل��ال ال��ذي يفترض ان يجد
النور قريبا من خالل تطبيقه على
ارض ال� ��واق� ��ع ح �ت��ى ن �س �ت �ط �ي��ع ان
نضع ثقتنا في الحكومة.
وش� ��دد ال�ت�م�ي�م��ي ع �ل��ى ض ��رورة

ان ت � �ك� ��ون ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �ت �ج��ان �س��ة
ومتضامنة بشكل جيد افضل من
السابق.
ورأى ان م ��ن أه� ��م ال �ت �ش��ري �ع��ات
التي يجب الوقوف عليها كمجلس
وك �ح �ك��وم��ة خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة
ه��و ال��دف��ع بامللفات املهمة وامللحة
م �ث��ل ال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة خ��اص��ة
أن السلطتني قطعتا ش��وط��ا مهما
وك �ب �ي��را ف�ي�ه��ا ون �ح��ن مستبشرون
خيرا بأنه في حال االستمرار على
ن �ف��س ال �ن �ه��ج ان ي �ت��م ت ��وزي ��ع اك�ث��ر
م��ن  12أل��ف وح ��دة سكنية سنويا
كذلك امللف الصحي خاصة في ظل
م��ا نسمع ع��ن العملية التطويرية
وب�ن��اء مستشفيات ج��دي��دة اضافة
ال � ��ى ال ��دف ��ع ن �ح��و إن� �ج ��از م �ش��روع
مطار الكويت الدولي وكذلك بعض
املشاريع التنموية والخدماتية.
وق � � ��ال ن� �ح ��ن م� �ت� �ف ��ائ� �ل ��ون ب �ه��ذه
املرحلة ونتمنى ان نذهب الى دور
انعقاد قادم لجني ثمار ما تم زرعه
في أدوار انعقاد ماضية.

الجيران :إلحاق زوجات
العسكريين البدون بحملة
«الدفاع» ألداء الحج

د .عبدالرحمن الجيران

ت � � � �ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ال� � ��دك � � �ت� � ��ور
ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران ب��اق �ت��راح
ب��رغ �ب��ة ي �ق �ض��ي ب��إل �ح��اق زوج ��ات
العسكرين من فئات البدون باداء
مناسك الحج ضمن حملة وزارة
ال��دف��اع س�ن��وي��ًا وذل ��ك ت �ق��دي �رًا من
ال��دول��ه لفئة العسكريني البدون
وت �ث �م �ي �ن��ا ل � � ��دور وزارة ال� ��دف� ��اع
ل �ج �ه��ة م �ش��ارك �ت �ه��م ال� � �ب � ��ارزة ف��ي

ح ��رب ت�ح��ري��ر ال �ك��وي��ت م��ن ب��راث��ن
االحتالل وم��ال�ه��م م��ن اس�ه��ام��ات
جليلة ف��ي حماية ه��ذا ال��وط��ن من
ك�ي��د املعتدين وت �ق��دي �رًا م�ن��ا لهم
ألجل مساعدتهم الداء ركن الحج
وت �ي �س �ي �رًا ل �ه��م ف ��ي ه� ��ذا ال �ج��ان��ب
االسالمي واالنساني.

الميزانيات تناقش ميزانية بلدية الكويت

 7لجان برلمانية تجتمع اليوم
ت �ع �ق��د س �ب��ع ل� �ج ��ان ب��رمل��ان �ي��ة
ال� � � �ي � � ��وم اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات ت� �ت� �ط ��رق
خ �ل��ال� � �ه � ��ا مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ع� � � � ��دد م��ن
امل�ش��اري��ع واالق �ت��راح��ات ف��ي عدة
ق � �ط� ��اع� ��ات ب � �ح � �ض� ��ور ع � � ��دد م��ن
الوزراء وممثلني عن عدة جهات
حكومية.
وت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي ال � �ي ��وم
م�ي��زان�ي��ة ب�ل��دي��ة ال �ك��وي��ت للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2016-2015ب �ح �ض��ور
ممثلني عن كل من وزارة املالية
ودي � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة وب� �ل ��دي ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ف� �ي� �م ��ا ت� �ب� �ح ��ث ل �ج �ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية
م � � �ش� � ��روع ال � � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أن
األحداث واالقتراح بقانون بشأن
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رقم  53لسنة  2001حول اإلدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ب� � � ��وزارة
الداخلية.
كما تناقش اللجنة التشريعية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة س �ب �ع��ة اق� �ت ��راح ��ات
بقوانني بشأن انتخابات أعضاء
مجلس األمة فضال عما يستجد
من أعمال في حني تبحث لجنة
األول � � ��وي � � ��ات خ� �ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا
امل �ق ��رر ف ��ي ق��اع��ة ل�ج�ن��ة م �ش��روع

ال �ج��واب على ال�خ�ط��اب األم�ي��ري
م � � ��ا ي � �خ � ��ص وزارت� � � � � � � ��ي امل� ��ال � �ي� ��ة
والتجارة والصناعة في برنامج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ب �ح �ض��ور وزي ��ر
املالية وزير التجارة والصناعة
ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح وم��ن
ي� ��راه م ��ن امل �خ �ت �ص�ين ب��اإلض��اف��ة
إل��ى ممثلني ع��ن املجلس األعلى
للتخطيط والتنمية.
م � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ت � ��واص � ��ل ل �ج �ن��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ت � �ج� ��اوزات هيئة
الزراعة مناقشة ما توصلت إليه
في هذا امللف بينما تبحث لجنة
امل��راف��ق العامة االق�ت��راح بقانون
ب� �ش ��أن ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملدينة الحرير وج��زي��رة بوبيان
ب�ح�ض��ور وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
العبدالله.
أم� � ��ا ل �ج �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة األم� � � ��وال
ال� �ع ��ام ��ة ف� �م ��ن امل � �ق� ��رر أن ت�ع�ق��د
اليوم اجتماعا متخما بامللفات
ح �ي��ث ت �ن��اق��ش ت �ق��ري��ر ال�ح�ك��وم��ة
ع��ن ق�ض��اي��ا األم � ��وال ال �ع��ام��ة في
الداخل والخارج -أكتوبر 2014-
وامل� �ق ��دم م ��ن وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي ��ر
األوق� � ��اف وال � �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة م�ت��اب�ع��ة ق�ض��اي��ا

املال العام يعقوب الصانع.
وي �ح �ض��ر ه� ��ذا االج� �ت� �م ��اع كل
م��ن وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة أن� ��س
ال� �ص ��ال ��ح ووزي� � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي� ��ر
األوق� � ��اف وال� �ش ��ؤون اإلس�لام �ي��ة
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع وم �م �ث �ل�ين عن
دي��وان املحاسبة ب��اإلض��اف��ة إلى
فهد محمد الراشد.
وت �ن��اق��ش ال�ل�ج�ن��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
م� ��ن ج��ان �ب �ه��ا م� ��وض� ��وع ت�ن�ف�ي��ذ
م � �ح � �ط � ��ات ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��اء ل� �ل� �م ��دن
اإلس �ك ��ان �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة وال� �ط ��رق
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�م�ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة
بحضور وزي��ر األش �غ��ال العامة
وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء م.أح �م��د
الجسار.

األولويات 15:تقريرا للميزانيات مدرجا
على جدول أعمال الجلسة المقبلة
أعلن رئيس لجنة األول��وي��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ن ��ائ ��ب د .ي��وس��ف
ال � ��زل � ��زل � ��ة ان ال � �ل � �ج � �ن ��ة ات� �ف� �ق ��ت
خ �ل�ال اج �ت �م��اع �ه��ا (أم� � ��س) على
تخصيص جلسة مجلس االم��ة
املقبلة املقرر عقدها  19الجاري
لتقارير لجنة امليزانيات حول ما
تم انجازه من ميزانيات الجهات
امللحقة واملستقلة.
واض� � � � ��اف ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ال ��ى
الصحافيني ان لجنة امليزانيات
اح��ال��ت خمسة عشر قانونا الى
امل�ج�ل��س ،وت�ع�ت��زم اح��ال��ة قوانني
اخ� � � ��رى االس � � �ب � ��وع امل � �ق � �ب� ��ل ،ال ��ى
ج��ان��ب خ �م �س��ة ق ��وان�ي�ن م��درج��ة
ع�ل��ى ج ��دول اع �م��ال امل�ج�ل��س من
ال �ج �ل �س��ة ال �س��اب �ق��ة ،االم � ��ر ال ��ذي
يوجب علينا تخصيص الجلسة
املقبلة بالكامل للميزانيات كي

تأخذ حقها من النقاش.
واوض� � ��ح ال ��زل ��زل ��ة ان ال�ل�ج�ن��ة
اس� �ت� �م� �ع ��ت خ � �ل ��ال اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا
ال� � ��ى ش� � ��رح مل� ��ا ت� ��م ت �ن �ف �ي ��ذه م��ن
مشاريع تخص وزارتي الشؤون
وال �ت �خ �ط �ي��ط ف ��ي ب��رن��ام��ج ع�م��ل
ال�ح�ك��وم��ة ،م�ش�ي��را ال��ى ان م��ا تم
انجازه يتماشى مع ما جاء في
«البرنامج».
واض� � � � � ��اف ان وك� � �ي � ��ل وزارة
ال� �ش ��ؤون وع ��د ب�م�ت��اب�ع��ة تنفيذ
ب�ع��ض امل �ش��اري��ع امل �ت��أخ��رة ،كما
ل� �ف ��ت ال� � ��ى ان ال �ل �ج �ن ��ة الح �ظ��ت
ت �ن��ام��ي م �ع��دل ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
وال� � �ب � ��رام � ��ج داخ � � � ��ل م ��ؤس� �س ��ات
ال��دول��ة املختلفة م�ق��ارن��ة م��ع ما
ك��ان يتم في السابق ،خصوصا
م��ع اس �ت �م��رار ال �ل �ج��ان املختصة
بتفعيل دورها الرقابي.

م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م�ق��رر اللجنة
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي في
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح � �ف� ��ي ان ل �ج �ن��ة
االول � ��وي � ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح ��ددت
م� �ن ��اق� �ش ��ة واق� � � � � ��رار امل� �ي ��زان� �ي ��ات
ك��أول��وي��ة ل�ج�ل�س��ة م�ج�ل��س االم��ة
املقبلة.
وأشار التميمي الى ان اللجنة
التقت ممثلي وزارت ��ي ال�ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل ووزارة
التخطيط والتنمية ملناقشتهما
في خطة الوزارتني الفتا الى ان
الشرح الذي قدم خالل االجتماع
بنقصه ت�ق��دي��م ال �ع��رض املرئي
وهو ما وع��دو ممثلو الوزارتني
بتجهيزه في االجتماع املقبل.
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نواب لـ «الدستور» :الشرطة والتأمينات
والمواشي انجازات تحسب للسلطتين
اشاد النواب عدنان عبدالصمد
وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي وع �ب��دال �ل��ه
املعيوف ب��االن�ج��ازات التشريعية
ال� � � �ت � � ��ي ح � �ق � �ق � �ه� ��ا امل � � �ج � � �ل� � ��س ف ��ي
ال �ج �ل �س �ت�ين امل��اض �ي �ت�ي�ن ال �ثل��اث��اء
واالرب� �ع ��اء ،م��ن اق ��رار ق��وان�ين ق��وة
الشرطة والتأمينات االجتماعية
وشركة املواشي الثانية.
فمن جانبه ق��ال النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د ل �ق��د ح �ق��ق امل �ج �ل��س
م ��زي ��دا م ��ن االن � �ج� ��از ف ��ي م�ه�م�ت��ه
التشريعية.
واول ان � � � �ج � � � ��از ف � � � ��ي ج� �ل� �س ��ة
ال � �ث�ل��اث� ��اء ك� � ��ان ق �ض� �ي ��ة امل � ��داول � ��ة
ال �ث��ان �ي��ة ب �خ �ص��وص ال �ت��أم �ي �ن��ات
االجتماعية بخصوص املجبرين
ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د وع��ودت �ه��م بأحكام
ق� �ض ��ائ� �ي ��ة وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ال� �ج� �ه ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ت��ي ي��رج �ع��ون اليها
يجب ان تحمل ما صرف لهم من
معاشات تقاعدية فقد كان هناك
نوع من اللغط اال ان اقرار القانون
حسم املوضوع واي واح��د يرجع
ال ��ى ج �ه �ت��ه ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ان ه��ذه
الجهة ستدفع نيابة عنه ما سبق
ان صرفه كمعاشات تقاعدية.
ورف� ��ض ع �ب��دال �ص �م��د ان ينظر
ال��ى ه��ذا امل��وض��وع ع�ل��ى ان��ه ن��وع
م��ن اه��دار امل��ال ال�ع��ام ألن املوظف
اجبر على هذا التقاعد ولم يطلبه
وب��ال �ت��ال��ي ح�ي�ن ح �ك��م ل��ه ال�ق�ض��اء
بالعودة الى عمله فإن على جهة
العمل ان تسدد ه��ي املبالغ التي
ص ��رف ��ت ل ��ه خ�ل��ال ف �ت ��رة ال �ت �ق��اع��د
وبالتالي فهو خسران اصال ألنه
تسلم معاشا تقاعديا خ�لال تلك
الفترة التي تقاعد فيها في حني

ان��ه ك��ان ينبغي ان ي�ص��رف راتبا
ك ��ام�ل�ا ول� �ي ��س م �ع��اش��ا ت �ق��اع��دي��ا
ط��امل��ا ان امل�ح�ك�م��ة اع ��ادت ��ه بحكم
قضائي الى عمله.
وأوضح عبدالصمد أن القضية
الثانية تتعلق باالجازات الخاصة
بوزارة الداخلية فبعض االفراد لم
يكونوا يسافرون ومن ثم تتراكم
عندهم ايام االجازات وهذه االيام
من املمكن ان يحصلوا عنها على
ب��دل ن�ق��دي يعينهم على الحياة،
ايضا كانت هناك القضية الثالثة
وه��ي اق ��رار ان �ش��اء ش��رك��ة ج��دي��دة
ل �ت �ج��ارة امل ��واش ��ي ف��ي ظ��ل وج��ود
ش��رك��ة وح �ي��دة م�ح�ت�ك��رة العملية
وترفع االسعار على مزاجها وفي
نفس الوقت تقول خسرانة.
وأش � � � ��ار ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د إل� � ��ى أن
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ق��د
أوض��ح قضية مهمة ح�ين ق��ال إن
خ�س��ارة ال�ش��رك��ة ان�م��ا ج��اءت بعد
تحولها م��ن القطاع ال�خ��اص الى
ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي ك �م��ا اوض ��ح
اي �ض��ا ان خ �س��ائ��ر ال �ش��رك��ة ك��ان��ت
ن�ت�ي�ج��ة امل �ض��ارب��ة ب��األس �ه��م ول��م
تكن بسبب تجارة اللحوم.
وأض� � � ��اف ع �ب ��دال �ص �م ��د ق ��ائ�ل�ا:
الش ��ك ان وج� ��ود ش��رك��ة م�ن��اف�س��ة
ي �ك �ش��ف ال �س �ل �ب �ي ��ات وال� � �ق � ��ول إن
امل�ج�ل��س ال يستطيع ان ي��ؤس��س
ش��رك��ة ق��ول م��أخ��وذ خ�ي��ره فليس
ه��ذا حكرا على الحكومة وحدها
وه �ن��اك س��واب��ق ي�ع�ت��د ب �ه��ا ،على
سبيل املثال شركة االتصاالت كان
هناك احتكار ومن ثم مبالغة في
كلفة الخدمة الهاتفية وبتأسيس
ال� �ش ��رك� �ت�ي�ن ال� �ث ��ان� �ي ��ة وال� �ث ��ال� �ث ��ة

عدنان عبدالصمد

عبدالله املعيوف

انخفضت االسعار وذلك بقرارات
من مجلس االمة وفي هذه االثناء
الحكومة ربحت والشركة ربحانة
وامل� � ��واط� � ��ن م �س �ت �ف �ي��د اي � �ض� ��ا م��ن
تخفيض سعر الخدمة.
واذا ك��ان��ت ال�ح�ك��وم��ة امتنعت
ع��ن املوافقة وان�ن��ا نأمل اال تكون
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة س �ب �ب��ا ف ��ي ال �ف��راق
ب�ي�ن�ن��ا وب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة او ال �ن��زاع
بيننا وع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان تتدبر
ان االق ��رار ت��م ف��ي م��داول�ت�ين ب �ـ 35
ص ��وت ��ا وه � ��ذا ي �ع �ن��ي أن امل ��واط��ن
ب �ح��اج��ة ال �ي �ه��ا ون ��أم ��ل اي �ض ��ا ان
ت� �ت ��واف ��ر ل � �ه ��ذه ال� �ش ��رك ��ة االدارة
ال �ح �ك �ي �م��ة ال � �ت ��ي ت � �ن ��أى ب� �ه ��ا ع��ن
الخسارة.
وب� � ��دوره ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال �ت �م �ي �م��ي ف� ��ي ج �ل �س ��ة ال� �ث�ل�اث ��اء
امل��اض��ي ك ��ان ه �ن��اك اق � ��رار ق��ان��ون
ان� � �ش � ��اء ش� ��رك� ��ة ث ��ان � �ي ��ة ل� �ت� �ج ��ارة
امل ��واش ��ي وه� ��و ق ��ان ��ون م �ه��م اوال
ل�ت��وف�ي��ر االم ��ن ال �غ��ذائ��ي م��ن جهة

واي �ج��اد ن ��وع م��ن امل�ن��اف�س��ة حتى
ال ي �ك��ون ه �ن��اك اح �ت �ك��ار وت�ح�ك��م
ف ��ي اس� �ع ��ار ال �ل �ح��وم األم � ��ر ال ��ذي
ينعكس على كثير من السلع ألن
اللحوم تدخل في العديد من مواد
ال �غ��ذاء وذل��ك بعد ان ك��ان��ت هناك
ش��رك��ة واح ��دة تتحكم ف��ي اسعار
وجودة اللحوم التي كانت ترتفع
بشكل غير مقبول خاصة في ايام
امل� ��واس� ��م وامل� �ن ��اس� �ب ��ات واالع� �ي ��اد
خ� ��اص� ��ة ان � �ن� ��ا م� �ق� �ب� �ل ��ون ان ش ��اء
ال �ل��ه ع �ل��ى ش �ه��ر رم �ض��ان امل �ب��ارك
وب��ال�ت��ال��ي ترتفع االس �ع��ار بشكل
ي��ره��ق امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م ح �ت��ى ان
بعض ه��ذه االس��ر ال يستطيعون
توفير مثل هذه السلع الضرورية.
وك� � ��ان م ��ن ال� �غ ��ري ��ب ان ت �ت��ذرع
الحكومة لتعطيل اق ��رار القانون
ب ��ان� �ه ��ا ت �خ �ش��ى ان ت �خ �س��ر ه ��ذه
ال�ش��رك��ة ط��امل��ا ان ال�ش��رك��ة القائمة
كانت تخسر وانا اتساءل كيف ان
ه��ذه ال�ش��رك��ة تخسر وه��ذه سلعة

مطلوبة م��ن ك��ل امل��وج��ودي��ن على
ارض الكويت؟
وال ننسى ان ايجاد شركة ثانية
س��وف ي�س��اه��م ف��ي ج ��ودة اللحوم
اي� � �ض � ��ا ول� � �ي � ��س ف � �ق� ��ط ت �خ �ف �ي��ض
االس� � �ع � ��ار ،اي� �ض ��ا ان� �ج ��ز امل �ج �ل��س
التصويت على قانون قوة الشرطة
ب��ال �ن �س �ب��ة الج� � � ��ازات ال �ع �س �ك��ري�ين
اس��وة بإخوانهم في وزارة الدفاع
وبالفعل يستحق رجال االمن هذه
الزيادة ملا يبذلونه من جهد كبير
ف��ي ف��رض االم ��ن واالس �ت �ق��رار وان
ش��اء ال�ل��ه س��وف ننجز م��زي��دا من
ال �ق��وان�ين خ��اص��ة ون �ح��ن مقبلون
ع�ل��ى ان �ه��اء دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث
ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع عشر
ول��رب �م��ا ن�ن�ت�ه��ي م��ن ك��ل ال �ق��وان�ين
التي وضعت على ج��دول االعمال
قبل بداية شهر رمضان املبارك او
في االسبوع األول منه.
ام ��ا ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل�ع�ي��وف
ف ��ان �ت �ق ��د ال �ج �ل �س ��ة ب � �ش� ��دة وق� � ��ال:
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ان �ن��ا اق��ررن��ا ع��ددا
م� ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ات ب� �ع ��ض ال �ج �ه��ات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة اال ان �ن��ا
ل � � ��م ن� �س� �ت� �م ��ع ال � � � ��ى ن � � �ق � ��اش ج� ��اد
وم � ��وض � ��وع � ��ي وم� �ن� �ط� �ق ��ي وع � ��اب
ال �ج �ل �س��ة ق �ل��ة ال �ح �ض��ور ح �ت��ى ان
النصاب لم يكن متوافرا في معظم
االحيان على الرغم من ان النواب
ك��ان��وا م��وج��ودي��ن ف��ي االس�ت��راح��ة
ولكنهم يأتون للحديث في دورهم
ثم ينصرفون الى االستراحة.

عبدالصمد:
المجلس قدم
المزيد من
اإلنجازات
في مهمته
التشريعية
التميمي:
نحن مقبلون
على إنجاز المزيد
من القوانين

المعيوف يطالب تطبيق القانون على بقية الجمعيات

الزلزلة :حل جمعية الشفافية قرار صائب
أك ��د ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ان
ح��ل ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة ق� ��رار ص��ائ��ب
ج��اء م�ت��أخ��را ،ول�ك��ن ان ي��أت��ي متأخرا
خير من أال يأتي ابدا.
واض� ��اف ف��ي ت�ص��ري��ح ل��ه ان لغطا
ك � �ب � �ي ��را دار ح � � ��ول ن � �ش � ��اط ج �م �ع �ي��ة
الشفافية ،والذي ادى في وقت سابق
الستقالة بعض اعضائها اعتراضا
ع� �ل ��ى آل � �ي� ��ة ع� �م ��ل وس � �ي ��اس ��ة رئ �ي��س
مجلس ادارتها.

واشار الى ان النواب كذلك انتقدوا
عمل الجمعية ال�ت��ي خالفت نظامها
االس � � ��اس � � ��ي وج � �ن � �ح� ��ت ال� � � ��ى االم� � � ��ور
ال �س �ي��اس �ي��ة وال� � ��ى االس� � � ��اءة ل�س�م�ع��ة
ال �ك��وي��ت ،م ��ا دف ��ع م�ج�ل��س االم� ��ة ال��ى
اصدار توصية تطالب وزيرة الشؤون
هند الصبيح بالتحقيق مع الجمعية
واتخاذ االجراءات القانونية تجاهها.
واضاف ان الوزيرة الصبيح وعدت
امل� �ج� �ل ��س ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق،

وات � �خ� ��اذ م� ��ا ي � �ل� ��زم ،وه � ��و م� ��ا ح�ص��ل
فعال باصدارها ق��رارا مستحقا لحل
جمعية الشفافية.
اال ان ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
ع � � ��ارض ق � � ��رار ح� ��ل ال �ج �م �ع �ي��ة وق� ��ال
ان ��ه ض ��د ح ��ل م �ج �ل��س ادارة جمعية
الشفافية فقط حيث هناك العديد من
ال�ج�م�ع�ي��ات االخ� ��رى م��ارس��ت اخ�ط��اء
اكبر ومازالت وخالفت شروط عملها،
ح�ي��ث ه��ي ج�م�ع�ي��ات ذات ت��وج��ه نفع

عام وتوعوي وخيري اال انها مارست
السياسة وخرجت عن االه��داف املراد
لها.
واض��اف املعيوف أنه من املفترض
أال ت�ع��ال��ج االم ��ور بالنسبة لجمعية
ال �ش �ف��اف �ي��ة ب��ال �ح��ل ،ح �ت��ى وان ك��ان��ت
ه �ن ��اك اخ� �ط ��اء م �ن �ه��ا وف� ��ي رئ �ي �س �ه��ا،
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان� � ��ه ل� �ي ��س ك� ��ل اع� �ض ��اء
الجمعية يتفقون م��ع قيادييها وأال
تأخذ جريرة البعض في اخطاء فرد.

وت �ح��دى امل�ع�ي��وف وزي ��رة ال�ش��ؤون
هند الصبيح ب��أن تتخذ م��ا اتخذته
ت �ج��اه ج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة وان ت��رس��ل
ان� � � � ��ذارات ل �ب �ع��ض ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت��ي
ت � �م� ��ارس ال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي وال� �ت ��ي
تنتمي ال�ي�ه��ا وه��ي جمعية معروفة
ل ��دى ال �ك ��ل ،م�ت�م�ن�ي��ا م�ن�ه��ا ان تطبق
القانون على بقية الجمعيات السيما
ال �ت �ع��اون �ي��ة ح �ي��ث ه �ن��اك ال �ع��دي��د من
االمور واملخالفات.

د .يوسف الزلزلة
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حماد لـ «الدستور» :الدائرة
االنتخابية الواحدة مخالفة
دستورية
اك ��د ال �ن��ائ��ب س �ع ��دون ح�م��اد
ان املقترح ال��ذي تقدم به بشأن
تعديل النظام االنتخابي يهدف
ال ��ى م�ع��ال�ج��ة م�ش�ك�لات ال�ن�ظ��ام
ال�ق��ائ��م الس�ي�م��ا مشكلة ت�ف��اوت
اع� � ��داد ال �ن��اخ �ب�ي�ن ف ��ي ال ��دوائ ��ر
ال� �خ� �م ��س اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى اع� �ط ��اء
فرصة للمقاطعني باملشاركة.
وق� � � ��ال ح � �م� ��اد ف � ��ي ت �ص��ري��ح
خ��اص لـ «الدستور» ان النظام
ال �ق��ائ��م وف ��ق ال ��دائ ��رة ال ��واح ��دة
ب ��ه ش �ب �ه��ة م �خ��ال �ف��ة دس �ت��وري��ة
الفتا إلى ان مقترحه يحل هذه

االش �ك��ال �ي��ة إذ ي�ك�م��ن ال �ح��ل في
اع�ط��اء ال�ن��اخ��ب ص��وت�ين واح��دا
داخ� � ��ل دائ� ��رت� ��ه واالخ � � ��ر خ ��ارج
دائرته.
اض� ��اف ح �م ��اد :ال �ح��ل لعقبة
عدم دستورية الدائرة الواحدة
هي ان يبقى الوضع الحالي مع
ص��وت�ين ب��دال م��ن ص��وت واح��د
لكن يعطي املرشح صوتا داخل
ال� ��دائ� ��رة واخ � ��ر خ � ��ارج ال ��دائ ��رة
وب� ��ذل� ��ك ت� �ك ��ون ال� �ك ��وي ��ت ك�ل�ه��ا
دائرة واحدة.

سعدون حماد

الفضل :تدوير أئمة المساجد
كل عامين
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
اقتراحا برغبة في شأن اصدار
قرار من وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية يقضي بتدوير أئمة
امل �س��اج��د ك ��ل (س �ن �ت�ين) أو أق��ل
على مختلف مساجد الكويت
ح �ت��ى ي �ك��ون ال �ت �ن��وع ف ��ي أئ�م��ة
املساجد ألهالي املنطقة وأيضا
ال �ت��وس��ع ف��ي ال �خ �ب��رة وامل�ع��رف��ة
ل��دى مصلي املساجد .واوض��ح
ال�ف�ض��ل ف��ي م�ق�ت��رح��ه ان وزارة
األوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة
ت� �ق ��وم ب �ت �ع �ي�ين أئ� �م ��ة امل �س��اج��د

ب �م� �خ �ت �ل ��ف م � �ن� ��اط� ��ق ال� �ك ��وي ��ت
وح� �ي ��ث إن األئ � �م ��ة ل��دي �ه��م م��ن
املعلومات الدينية ما يستفيد
م� �ن� �ه ��ا امل � �ص � �ل� ��ون إال أن ه ��ذه
االستفادة تكون محصورة في
املصلني من أهالي املنطقة فقط.

نبيل الفضل

الخدمات المقدمة حاليا ال ترقى للطموح

الكندري :زيادة رواتب المتقاعدين
ومنحهم امتيازات وتسهيالت مالية
ط � � � ��ال � � � ��ب ال � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب ف � �ي � �ص� ��ل
الكندري ب�ض��رورة زي��ادة روات��ب
املتقاعدين ومنحهم ام�ت�ي��ازات
وتسهيالت اضافية ردا للعرفان
والجميل الذي قدموه خالل فترة
عملهم في الجهات الحكومية او
القطاعات النفطية او العسكرية
مشيرا ال��ى ان ال�خ��دم��ات املقدمة
للمتقاعدين في الفترة الحالية ال
ترقى للطموح.
واش� ��ار ال �ك �ن��دري ف��ي تصريح
ص �ح �ف��ي إل � ��ى ان غ �ل��اء امل�ع�ي�ش��ة
وزي��ادة اسعار السلع واملنتجات
ت ��ؤث ��ر س �ل �ب��ًا ع �ل��ى دخ � ��ل ورات � ��ب
امل� �ت� �ق ��اع ��د ب� �ح� �ي ��ث ال ي �س �ت �ط �ي��ع
مواجهة اعباء الحياة بمبلغ مالي
زه�ي��د موضحا ان زي ��ادة روات��ب
املتقاعدين مطلب وض ��رورة في
الوقت الحالي السيما مع اع��داد
دراس � � ��ة ال� �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
للموظفني وما سيسفر عن زيادة
لبعض املسميات الوظيفية.
واف � ��اد ال �ك �ن��دري ب ��أن ال ��زي ��ادة
امل� ��ال � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ي� �ح� �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا
املتقاعد الضئيلة ك��ل  3سنوات
ال تعتبر مقياسا دقيقا للتضخم
امل� ��ال� ��ي ف� ��ي ال� �س� �ل ��ع وامل �ن �ت �ج��ات
وعليه فإن زيادة املتقاعد الدورية
ي� �ج ��ب ان ت ��رت� �ف ��ع ع� ��ن ال �ح��ال �ي��ة

اض��اف��ة ال ��ى اق� ��رار زي� ��ادة خ��اص��ة
لفئة املتقاعدين.
وق � � � ��ال ان امل � �ج � �ل� ��س ال� �ح ��ال ��ي
اق� � ��ر ق � ��ان � ��ون ال � �ت� ��أم �ي�ن ال �ص �ح��ي
للمتقاعدين حيث يمكنهم العالج
في املستشفيات الخاصة ويخدم
ما يقارب  105االف مواطن بكلفة
تبلغ  100مليون دينار مبينا ان
ه��ذه امل�ي��زة يجب ان تكون ب��ادرة
طيبة لتقديم املزيد من الخدمات
سواء من خالل تشريع او قرارات
وزارية بناء على توصيات.
ول � �ف� ��ت ال � � ��ى ان ال � �غ� ��ري� ��ب ف��ي
االم ��ر ان ت �ق��وم امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف��ي
ع� � ��ام  2008ب� ��وض� ��ع م �س �ت �ش �ف��ى
ل� �ل� �م� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن ض � �م ��ن خ �ط �ت �ه��ا
ف� ��ي ت� �ق ��دي ��م ال � �خ� ��دم� ��ات امل �م �ي��زة
ل �ل �م �ت �ق ��اع ��دي ��ن وم� � ��ع ال� �س� �ن ��وات
تتناسى امل�ش��روع وتتقاذفه هي
ووزارة الصحة موضحا ان اموال
املتقاعدين يجب ان تستثمر في
تقديم خدمات اكثر لهم.
وط ��ال ��ب ال �ك �ن��دري ال�ت��أم�ي�ن��ات
ب � ��أن ت� �ق ��وم ب �م �ق��ارن��ة ال �خ��دم��ات
ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن مع
الدول االوروبية من خالل تقديم
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وال� �خ ��دم ��ات
االجتماعية لهم فضال عن تقديم

فيصل الكندري

افضل سبل الراحة والرعاية في
كل امور الحياة.
وع � ��ن اه � ��م ال� �ج� �ه ��ود ال ��واج ��ب
ت�ض��اف��ره��ا ل�خ��دم��ة امل�ت�ق��اع��د ق��ال
ال � �ك � �ن� ��دري ان دور ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية يعتبر مهما ج��دا في
ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن
م � ��ن خ� �ل ��ال ت ��وف � �ي ��ر خ� �ص ��وم ��ات
خ ��اص ��ة ل �ه��م ع �ل��ى م �ش �ت��ري��ات �ه��م
عبر بطاقة مخصصة للمتقاعد
كما ان شركات االتصاالت يجب
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع التأمينات ان

تقدم خصومات هي االخرى على
قواتير االتصاالت.
واك �م��ل « ي�ج��ب ع�ل��ى ك��ل مركز
ص� �ح ��ي ف � ��ي ك � ��ل م �ن �ط �ق��ة ح �ص��ر
اع� � ��داد امل �ت �ق��اع��دي��ن ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
وال �ق �ي��ام ب��ال�ف�ح��ص ال � ��دوري لهم
في منازلهم مع ضرورة املتابعة
اليومية للحاالت الحرجة منهم
والتي تحتاج الى رعاية وعناية
خ ��اص ��ة ت ��وف� �ي ��را ع �ل��ى امل �ت �ق��اع��د
عناء الوقوف في طابور انتظار
الدخول للطبيب».
وق� � � � ��ال ال � � �ك � � �ن � ��دري ان ب �ع��ض
امل �ن��اط��ق ف��ي ال �ب�ل�اد ت��وف��ر خ��دم��ة
دي� ��وان � �ي� ��ة امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن ك �خ��دم��ة
اجتماعية ولكن م��ن ال��واج��ب ان
ت �ق��وم وزارة ال� �ش ��ؤون ب�ف��رض�ه��ا
على م��راك��ز الخدمة التابعة لها
ب��أن تضع في كل منطقة سكنية
ديوانية للمتقاعدين توفر فيها
ك ��ل م��اي �ح �ت��اج��ه امل �ت �ق��اع��د ف �ت��رة
جلوسه ف��ي ديوانية املتقاعدين
ع �ل��ى ف � �ت� ��رات ال� �ص� �ب ��اح وامل� �س ��اء
ف � �ض �ل�ا ع � ��ن ال � � � � ��زام ال �ج �م �ع �ي ��ات
التعاونية ايضا بتقديم عروض
للسفر والرحالت بشكل مخفض
للمتقاعدين.
وخ � �ت� ��م ال � �ك � �ن� ��دري ت �ص��ري �ح��ه
ق � ��ائ �ل��ا :اط � ��ال � ��ب ك� ��اف� ��ة ال� �ج� �ه ��ات

الجبري يقترح
معاهد
دينية في كل
المحافظات

ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �خ��دم �ي��ة ب ��االس ��راع
ف � ��ي ت � �ق� ��دي� ��م اف � �ض � ��ل ال � �خ� ��دم� ��ات
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن واب � �ت � �ك� ��ار اف �ض��ل
واسرع طرق الخدمة املقدمة مما
سينعكس ايجابًا على املتقاعد
موضحًا ان االلتفات لهذه الفئة
وتوفير كل سبل الراحة يضعنا
في مصاف الدول املتقدمة خاصة
ان ال� �ك ��وي ��ت اع �م��ال �ه��ا ال �خ �ي��ري��ة
واالنسانية وصلت الى كل بقعة
من بقاع االرض.
محمد الجيري

ت� � �ق � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب م �ح �م��د
ال �ج �ب��ري ب��اق �ت��راح إلن �ش��اء
ف � � � ��روع ل �ل �م �ع� �ه ��د ال ��دي� �ن ��ي
ل� �ل� �ط�ل�اب وال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ف��ي
ج �م �ي��ع امل �ح ��اف �ظ ��ات ،وع ��زا
االقتراح إلى أهمية املعاهد
ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة ل� �ل� �ح� �ف ��اظ ع �ل��ى
الجانب الديني ،والتشجيع
ع�ل��ى االل �ت �ح��اق ب ��ه ،إي�م��ان��ًا
ب � ��دوره وال �ح��اج��ة ال �ي��ه في
ال�ت��رب�ي��ة اإلي�م��ان�ي��ة ،حماية
للتآلف االج�ت�م��اع��ي ونشر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال ��دي �ن ��ي ،وت�ل�ب�ي��ة
لرغبة الكثير من املواطنني.
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الحويلة :توظيف حملة الشهادات من البدون
قدم النائب د.محمد الحويلة
اقتراحا برغبة يقضي بتوظيف
ح� �م� �ل ��ة ال� � �ش� � �ه � ��ادات ال �ع �ل �م �ي��ة
وال�ف�ن�ي��ة م��ن ف�ئ��ة غ�ي��ر م�ح��ددي
الجنسية -البدون -في الوزارات
وامل� � � ��ؤس � � � �س� � � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة
وال �ج �ه ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وذل ��ك

ح � � �س� � ��ب امل � � � ��ؤه � � � ��ل ال � � � ��دراس � � � ��ي
والخبرات الوظيفية ،وان تمنح
ل��ه ام �ت �ي��ازات وظ�ي�ف�ي��ة وإداري ��ة
خ� ��اص� ��ة ،وال ي� �ت ��م االس �ت �غ �ن��اء
عن خدماتهم إال وفقا لشروط
وضوابط عادلة.
وق � ��ال ال �ح��وي �ل��ة ف ��ي م�ع��رض

املقترح انه انطالقا من الواجب
الوطني وما تحتمه املسؤولية
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة م� ��ن ت ��وف� �ي ��ر س�ب��ل
ال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م إلخ ��وان �ن ��ا من
ف �ئ ��ة غ �ي ��ر م � �ح� ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة
(ال �ب��دون) خصوصا أنهم جزء
ال ي �ت �ج��زأ م ��ن ن�س�ي��ج امل�ج�ت�م��ع

التميمي يستفسر عن إصالحات
ممشى القرين

عبدالله التميمي

وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه التميمي
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
وزير الكهرباء واملاء م.أحمد الجسار
ذك��ر فيه ان الجهات الخدمية قامت
ب ��إج ��راء ت �م��دي��دات وإص�ل�اح ��ات في
م �ن �ط �ق��ة ال �ق��ري��ن ب �م �ح��اف �ظ��ة م �ب��ارك
الكبير في املوقع املخصص ملمارسة
رياضة املشي في املنطقة املذكورة.
واس � � �ت � � �ف � � �س� � ��ر ال� � �ت� � �م� � �ي� � �م � ��ي ع ��ن
االص �ل ��اح� � ��ات ال � �ت� ��ي ت � ��م إج � ��راؤه � ��ا
ف� ��ي امل� ��وق� ��ع امل � ��ذك � ��ور وم� � ��ن ال �ج �ه��ة
ال � �ت � ��ي ق � ��ام � ��ت ب� �ت� �ل ��ك االص �ل��اح � ��ات

وك � ��م اس �ت �غ��رق��ت م � ��دة ال �ع �م��ل ف �ي��ه؟
وتساءل :ملاذا لم تقم وزارة االشغال
ب��إص�لاح امل�م�ش��ى ب�ع��د االن �ت �ه��اء من
عملية التمديدات والصيانة؟ وهل
ت��م إب�لاغ �ك��م ب��ال�ت�ق��اع��س ع��ن إع ��ادة
امل �م �ش��ى ل��وض �ع��ه ال �ط �ب �ي �ع��ي وب �ع��د
التأكد والتحري اتضح أن الوزارة لم
تتخذ أي إجراء نحو املوضوع حتى
ت��اري�خ��ه؟ وط��ال��ب التميمي ت��زوي��ده
ب��األس �ب��اب وامل � �ب ��ررات ال �ت��ي أع��اق��ت
إعادة املمشى الى وضعه الطبيعي.

الهاجري :لن نتردد في كشف
مخالفات مكتب لندن
أك� � ��د م � �ق� ��رر ل �ج �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف��ي
أوض � ��اع م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار ف��ي ل�ن��دن
واملكاتب األخ��رى ح��ول العالم النائب
م��اض��ي ال �ع��اي��د ال �ه��اج��ري أن اللجنة
ل��ن ت�ت��ردد ف��ي كشف أي مخالفات في
مكتب االستثمار في لندن أو تعديات
على املال العام السيما في الصناديق
ال� �س� �ي ��ادي ��ة واالح � �ت � �ي� ��اط� ��ات ال �ع��ام��ة
واح �ت �ي��اط��ات األج �ي ��ال ،وك��ذل��ك كشف
أي صفقات أدت إلى خسارة متعمدة
في املال العام مشيرا إلى انه من خالل
لجنة التحقيق والبحث في معلومات
وردت � �ن� ��ا ع ��ن ت �ل��ك امل� �خ ��ال� �ف ��ات ب��دأن��ا
نصل إل��ى بعض الحقائق والخيوط
ال� � �ت � ��ي س� �ت� �ك� �ش ��ف ت � �ل� ��ك ال � �ت � �ع� ��دي� ��ات
وم� ��ن امل� �س ��ؤول ع �ن �ه��ا وامل �ت �س �ب��ب في
الخسائر ال�ف��ادح��ة ف��ي أم ��وال الشعب
الكويتي .وشدد الهاجري في تصريح
صحافي على ان اللجنة وأعضاءها
ي��رف�ض��ون ق��رار االس�ت�غ�ن��اء ع��ن بعض
امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي امل �ك �ت��ب من

ماضي الهاجري

ذوي الخبرة والكفاءة ،مبينا أن قرار
إق��ال�ت�ه��م أض ��ر ب��اس�ت�ث�م��ارات ال�ك��وي��ت
في لندن وتبحث اللجنة في اسباب
ع� ��دم ت��وظ �ي��ف م��واط �ن�ي�ن ف ��ي م�ك��ات��ب
االستثمار في الخارج.
من جانب اخر أع��رب الهاجري عن
ترحيبه بزيارة صاحب السمو امللكي

األم �ي ��ر م�ح�م��د ب ��ن س �ل �م��ان ول ��ي ول��ي
العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال ��دف ��اع ف ��ي امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة إل��ى
الكويت ،مؤكدًا أن الزيارة تمثل امتدادًا
طبيعيًا للعالقة االخ��وي��ة والحميمة
ال�ت��ي ت��رب��ط البلدين الشقيقني .وق��ال
ال� �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح �ف��ي إن
زي � ��ارة ص��اح��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي محل
ترحيب كبير على جميع املستويات،
مبينا أن س �م��وه ك ��ان ف��ي ب �ل��ده وب�ين
أه �ل��ه وأش �ق��ائ��ه  ،م�ض�ي�ف��ًا أن ال��زي��ارة
تأتي في إط��ار بحث آخ��ر املستجدات
ال�س�ي��اس�ي��ة ع�ل��ى ال�س��اح��ة والتنسيق
املستمر بني البلدين والحرص الدائم
م ��ن ال �ق �ي��ادت�ي�ن ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع ��ودي ��ة وال� �ك ��وي ��ت ع �ل��ى ت��وط �ي��د
أواص��ر العالقات املتينة ب�ين البلدين
ال�ش�ق�ي�ق�ين وت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون بينهما
ملا فيه مصلحتهما ومصلحة األمتني
العربية واإلسالمية.

ال�ك��وي�ت��ي وق ��د أث�ب�ت��ت األزم ��ات
حبهم وانتماءهم لهذا الوطن
ال�ك��ري��م .اض��اف ال�ح��وي�ل��ة :نظرا
إلى الظروف املعيشية الصعبة
ال� � �ت � ��ي ي� ��واج � �ه� ��ون � �ه� ��ا ح ��ال� �ي ��ا
وسعيا منا لتخفيف معاناتهم
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة واالس� � �ت� � �ف � ��ادة م��ن

خبراتهم ومؤهالتهم العلمية
وال� �ف� �ن� �ي ��ة ح� �ي ��ث إن ب �ع �ض �ه��م
يحمل مؤهالت علمية تناسب
سوق العمل الكويتي.

د.محمد الحويلة

عبداهلل يسأل عن شبهات مالية
بمركز التقييم والقياس بالجامعة
وج ��ه ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل عبدالله
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم العالي د.بدر العيسى عن
وج� ��ود ش�ب�ه��ة ف��ي ص ��رف امل� ��وارد
املالية التي يتم ادخالها عن طريق
م��رك��ز التقييم وال�ق�ي��اس بجامعة
الكويت.
وطالب عبدالله تزويده بنسخة
م��ن ال�ل��وائ��ح الجامعية وال �ق��رارات
ال �خ��اص��ة وامل �ن �ظ �م��ة ح� ��ول امل��رك��ز
منذ إنشائه وحتى تاريخ السؤال،
كما طالب تزويده بأسماء رؤساء
امل� � ��رك� � ��ز م � �ن� ��ذ ت ��أس� �ي� �س ��ه وح� �ت ��ى
تاريخه ،وتساءل إذا كان الرئيس

ل ��م ي �ت �غ �ي��ر م �ن��ذ ت��أس �ي��س امل��رك��ز
وح �ت��ى ت��اري �خ��ه رغ ��م أن املنصب
أك ��ادي� �م ��ي ف �ه��ل ت �س �م��ح ال�ل�ائ �ح��ة
ب��االس�ت�م��رار ب�ه��ذا امل�ن�ص��ب ألكثر
من أربع سنوات؟
وأضاف :ما موارد ومصروفات
امل� ��رك� ��ز م� �ن ��ذ ال � �ع� ��ام  ٢٠١٠ح�ت��ى
تاريخه؟ وطالب عبدالله تزويده
ب � �ب � �ي � ��ان ت� �ف� �ص� �ي� �ل ��ي ح � � � ��ول ذل � ��ك
خ�ص��وص��ا م�ك��آف��ات رئ�ي��س امل��رك��ز
وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب ��امل ��رك ��ز وامل �ش ��رف�ي�ن
على اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات للطلبة مع
بيان تفصيلي بأسماء املشرفني
ووظائفهم.

د.خليل عبدالله

الطريجي :ما صحة قيام بعض قياديي
الداخلية بإعادة تقدير سنهم؟
قدم النائب د.عبدالله الطريجي
س ��ؤاال إل��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد ال�خ��ال��د ح��ول م��ا تناقلته
وس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام ع ��ن ت��وج��ه ع��دد
من الوكالء ب��وزارة الداخلية إلى
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة والقضائية
مل� �م ��ارس ��ة ال� �ت� �ح ��اي ��ل وال� �ت�ل�اع ��ب
بإعادة تقدير سنهم وذلك تفاديا
إلح ��ال� �ت� �ه ��م ل �ل �ت �ق ��اع ��د ،ح� �ي ��ث إن
أغلب ه��ؤالء الوكالء تنتهي املدة
ال�ق��ان��ون�ي��ة لخدمتهم ف��ي الفترة
املقبلة ،لبلوغهم السن القانونية
وه��و س��ن ال �ـ  65ع��ام��ا ،ل��ذا يرجى
إفادتي عن صحة ما ورد بوسائل
اإلعالم وإذا كانت اإلجابة بصحة
ال �خ �ب��ر ي ��رج ��ى إف ��ادت ��ي ب��أس �م��اء

ال��وك�ل�اء ال��ذي��ن ت �ق��دم��وا للجهات
ال �ق �ض��ائ �ي��ة وال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ه��دف
إصدار تقدير سن جديدة تخالف
الواقع الحقيقي .واضاف :تناقلت
وس ��ائ ��ل اإلع �ل ��ام امل �خ �ت �ل �ف��ة خ�ب��ر
ورود بالغ من املنظومة الرادارية
ل� �خ� �ف ��ر ال � �س� ��واح� ��ل ع � ��ن زورق� �ي ��ن
دخل��ا امل �ي��اه اإلقليمية فتوجهت
إل�ي�ه�م��ا دوري� ��ة ج��زي��رة ام امل ��رادم
وعند وصول الدوريات الكويتية
بالقرب من الزورقني تبني أنهما
زورقان يحمالن األعالم اإليرانية
وقاما بإطالق النار على الدورية
الكويتية ،ل��ذا يرجى إف��ادت��ي عن
ص �ح��ة ال ��واق� �ع ��ة وأس � �م� ��اء أف � ��راد
ال��دوري��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وه��ل أصيب
أحد األفراد؟

د.عبدالله الطريجي
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ال ينكر إنجازاته إال الحاقد والحاسد

عسكر لـ «الدستور» :المجلس الحالي حافظ

قالدة أمير اإلنسانية تخلد صفحة مشرقة في تاريخ الوطن
أجرى الحوار
عبدالحميد زقزوق:
وصف النائب عسكر
العنزي في حوار خاص
لـ «الدستور» انجازات
مجلس األمة بغير
المسبوقة وانها نجحت
في تلبية احتياجات
المواطنين مؤكدا عزم
النواب على استمرار
التعاون المثمر فيما
بينهم وبين الحكومة
الستمرار وتيرة االنجازات
العالية والتي تضع في
المقام االول خدمة أهل
الكويت والمحافظة على
المكتسبات الشعبية التي
تحققت.
كما أشاد العنزي بجهود
صاحب السمو أمير البالد
على الصعيد العربي والتي
كان لها عظيم األثر في
انجاح القمة االقتصادية
لدعم مصر والقمة
العادية الـ  26للقادة
العرب مشيدا بكلمتي
سموه في القمتين
واللتين حظيتا بإشادة
وقبول كبيرين من
المجتمع العربي والدولي.
وتابع مشيدا بقرار سموه
المشاركة في عاصفة
الحزم التي وصفها بأنها
أوقفت خطرا كبيرا كان
يهدد أمن جميع دول
الخليج .وفي تفاصيل
حوارنا مع النائب عسكر
العنزي ما يلي:

حجم اإلنجازات
 ف��ي ظ��ل الجلسات ال�ت��ي يعقدها املجلست �ب��اع��ا ه ��ذه االي � ��ام ك �ي��ف ت �ن �ظ��رون ال ��ى حجم
وطبيعة االنجاز الذي يحققه هذا املجلس؟
• ب� ��داي� ��ة اش� �ك ��ر ج� ��ري� ��دة ال ��دس �ت ��ور
على نشاطها اليومي املستمر ملتابعة
أع �م ��ال امل �ج �ل��س ف ��ي ج �ل �س��ات��ه ول�ج��ان��ه
وه ��ي ج �ه��ود ت�س�ت�ح��ق ال�ت�ح�ي��ة وأش�ك��ر
ل�ك��م شخصيا ه��ذا ال �س��ؤال ال ��ذي يتيح
لنا الحديث عن حجم وطبيعة انجازات
امل�ج�ل��س وه ��ي ان� �ج ��ازات غ�ي��ر مسبوقة
وتلبي احتياجات املواطنني.
إن مجلس األم��ة الحالي بفضل الله
يعمل بجد وتفان وهناك على املستوى
ال�ت�ش��ري�ع��ي ح��زم��ة ق��وان�ي�ن وت�ش��ري�ع��ات
أن� � �ج � ��زت ب� �ف� �ض ��ل ت� � �ع � ��اون ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
وال ي �ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال� ��ى ال � � ��وراء وان �م��ا
ي�ن�ظ��ر ال ��ى ال �ت �ع��اون امل �س �ت �م��ر وامل�ن�ت��ج
وشغلنا الشاغل هو خدمة اهل الكويت
واملحافظة على املكتسبات الشعبية.
الخدمة العسكرية
 من وجهة نظرك ما القوانني التي انجزهااملجلس خالل الفترة املاضية؟
• ل �ق ��د اس� �ت� �ط ��اع م �ج �ل��س االم � � ��ة ان
ي ��واص ��ل م �س �ي��رة االن� �ج ��از ال �ت��ي ب��دأه��ا
م�ن��ذ ب��داي��ة ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي الحالي
لكن دور االنعقاد الحالي تميز بانجاز
ث�لاث��ة ق��وان�ي�ن م�ه�م��ة اع�ت�ق��د ان �ه��ا تلبي
احتياجات املجتمع بشكل واضح.
اول ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن ق ��ان ��ون ال�خ��دم��ة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة ال ��ذي ج ��اء اق ��راره
استجابة للواقع ال��ذي تعيشه املنطقة
وض� ��رورة ت��أك�ي��د ال ��والء واالن �ت �م��اء ل��دى
ش� �ب ��اب االم � ��ة ب �م��ا ي �ح �ق��ق ت��أه �ي��ل ه��ذا
الشباب للمشاركة في الخدمة الوطنية
االل��زام �ي��ة ب�ن��وع م��ن امل��رون��ة ال�ت��ي تفيد
الشباب وتفيد املجتمع بحيث روعي اال
تقتصر الخدمة الوطنية على الخدمة

وبذلك تدفع الدولة املواطنني لالسهام
ف��ي ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة ل�ل �ث��روة ال��زراع �ي��ة
والحيوانية والداجنة واملناحل وخالفه.
لقد ظلت هذه الثغرات ابوابا خلفية
ل �ت �ع �ط �ي��ل م �س �ي ��رة االن � �ج � ��از وت �ح �ق �ي��ق
املصلحة العامة ويذهب مجلس ويجيء
آخر دون ان تجد من ينتبه الى ضرورة
العمل بشفافية في العملية التشريعية
الى ان جاء هذا املجلس واخ��ذ يتصدى
بقوة ملثل ه��ذه املثالب ويحقق االنجاز
تلو االنجاز وهي انجازات في مصلحة
الوطن وامل��واط��ن وم��ن ينكر ذل��ك يصبح
غ�ي��ر م�ن�ص��ف ورب �م��ا ح��اس��دا او ح��اق��دا
على ه��ذا املجلس ال��ذي يعمل اعضاؤه
كخلية نحل.

النائب عسكر العنزي

العسكرية فحسب بمعنى اختصارها
ع �ل��ى ال �خ ��دم ��ة ف ��ي ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة
والحرس الوطني واالطفاء وانما تمتد
ل�ت�ش�م��ل ان ي �خ��دم ال �ط�ب�ي��ب ف ��ي ال�ج�ه��ة
ال�ت��ي يعمل فيها ك��أن ي�ك��ون طبيبا في
مستشفى او منشأة تعليمية او جهة
ب �ح �ث �ي��ة ب �ع��د ت �ل �ق �ي��ه ت ��دري �ب ��ا ع�س�ك��ري��ا
لفترة وجيزة حتى يستفيد املجتمع من
خبرات ابنائه في كافة املجاالت.
ام��ا القانون الثاني ال��ذي ج��اء اق��راره
مكسبا كبيرا واض��اف��ة ملسيرة االن�ج��از
البرملانية فهو ق��ان��ون هيئة س��وق امل��ال
ال ��ذي اخ ��ذ ف��ي االع �ت �ب��ار ت�ع��دي��ل بعض
ال�س�ل�ب�ي��ات ال �ت��ي ك��ان��ت ت�ع��رق��ل مسيرة
االداء االيجابي للبورصة وتعوق حماية
ص �غ��ار امل�س�ت�ث�م��ري��ن االم ��ر ال ��ذي ي��ؤدي
ال ��ى اي �ج��اد ب�ي�ئ��ة اس�ت�ث�م��اري��ة مناسبة
وبالفعل وجدنا البورصة تتعافى بعد
ان كانت تحقق بعض الخسائر الكبيرة.

اما القانون الثالث الذي يمثل انجازا
ك�ب�ي��را ف�ه��و ق��ان��ون ال �ح �ي��ازات ال��زراع�ي��ة
االن�ت��اج�ي��ة فقد ج��اء اق ��رار ه��ذا القانون
ليضع ح��دا اله ��دار امل ��ال ال �ع��ام وي��وق��ف
ع�م�ل�ي��ة االل �ت �ف ��اف ع �ل��ى ال �ق ��وان�ي�ن ال�ت��ي
ك��ان��ت ت�س�م��ح ب ��أن ي�ح�ص��ل االش �خ��اص
على م�س��اح��ات م��ن االراض ��ي الق��ام��ة اي
من املشروعات التي تسهم في التنمية
ال��زراع�ي��ة او الحيوانية او السمكية او
خ�لاف��ه وذل��ك لالسهام ف��ي عملية االم��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي م ��ن ج �ه��ة والي � �ج� ��اد م �ص��ادر
اخ� ��رى ل �ل��دخ��ل ب ��دال م��ن االع �ت �م��اد على
مصدر وحيد هو النفط الذي بات مهددا
بانخفاض االسعار الى درجة اصبحت
تؤثر على عوائد الدخل القومي.
وق � ��د اج� ��ري� ��ت ع � ��دة ت� �ع ��دي�ل�ات ع�ل��ى
ال �ق��ان��ون ال �ق��دي��م ت �ح��ول دون امل �ت��اج��رة
ال�س�ل�ب�ي��ة ف ��ي ال� �ح� �ي ��ازات وع � ��دم ال �ق �ي��ام
بالنشاط ال��ذي اعطيت االرض من اجله

كشف حساب
 ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ش�خ�ص��ي ه��ل تستطيعان ت �ق��دم ل�ن��ا ب�ع��ض م�لام��ح ك�ش��ف ح �س��اب ملا
أنجزت خالل هذا املجلس من اجل ان يطلع عليه
القاصي والداني فيكون الكالم موثقا؟
• ب��ال �ع �ك��س ه� ��ذا ي �ش��رف �ن��ي واش �ك��ر
جريدة الدستور على هذا السؤال الذي
يعطيني الفرصة لبيان بعض االعمال
التي قمت بها من واقع سجالت املجلس.
الحمدلله وبفضل الله انا اكثر نائب
ق� ��دم اق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن واق �ت ��راح ��ات
ب��رغ�ب��ة واث�ب�ت��ت س�ج�لات امل�ج�ل��س انني
ف��ي امل��رك��ز االول ف��ي االق �ت��راح��ات ألنني
مهتم باالقتراحات التي تخص اخواننا
امل ��واط �ن�ي�ن وم �ك �ت �س �ب��ات �ه��م ال�ش�خ�ص�ي��ة
ورفع اي ظلم يكون واقعا عليهم واغلب
االق �ت��راح��ات ت�م��ت امل��واف �ق��ة عليها ولله
الحمد.
 ما أبرز القوانني التي تقدمت بها؟• هناك قانون مد الخدمة للعسكريني
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العنزي :لجنتان منفصلتان للعالج في الخارج
للداخلية والدفاع
اق� �ت ��رح ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
ف � �ص ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ط� �ب� �ي ��ة ل �ل �ع�ل�اج
بالخارج ملنتسبي وزارة الداخلية
عن اللجنة الطبية للعالج بالخارج
ملنتسبي وزارة الدفاع بحيث تكون
ل �ك��ل وزارة ل �ج �ن��ة ط �ب �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة
تفحص طلبات منتسبيها الراغبني
ف��ي ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج .وق��ال العنزي
ف��ي امل �ق �ت��رح ب��رغ �ب��ة ال� ��ذي ت �ق��دم به
ان � ��ه رغ � ��م ك� �ث ��رة ط �ل �ب��ات م�ن�ت�س�ب��ي
وزارت ��ي ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع للعالج

ب��ال�خ��ارج اال ان��ه ال ت��وج��د اال لجنة
طبية واحدة لفحص تلك املعامالت
وت��وج��د تلك اللجنة ب ��وزارة الدفاع
حيث ال ت��وج��د ف��ي وزارة الداخلية
ل �ج �ن��ة ط �ب �ي��ة م �س �ت �ق �ل��ة ل �ل �ن �ظ��ر ف��ي
م� �ع ��ام�ل�ات م �ن �ت �س �ب �ي �ه��ا ال �ط��ال �ب�ي�ن
العالج في الخارج ،وبالتالي ترسل
ال��داخ �ل �ي��ة امل �ل �ف��ات ال �خ��اص��ة ب �ه��ذا
الشأن ال��ى اللجنة الطبية الخاصة
ب ��وزارة ال��دف��اع األم��ر ال��ذي يتسبب
ف ��ي ك�ث�ي��ر م ��ن االح� �ي ��ان ف ��ي ت��أخ�ي��ر

ان� �ج ��از ب �ع��ض امل �ع ��ام�ل�ات ال �ت��ي قد
يحتاج أصحابها إلى السفر للعالج
في الخارج بالسرعة القصوى.
ون �ظ� ً�را ل�ك�ث��رة م�ع��ام�لات ال�ع�لاج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج ب � � ��وزارت � � ��ي ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ال��دف��اع ف��ان ال��واق��ع العملي اثبت ان
م �ص �ل �ح��ة امل ��رض ��ى ت �ت �ط �ل��ب وج ��ود
اك �ث��ر م ��ن ل�ج�ن��ة ب�ح�ي��ث ت �ك��ون لكل
وزارة لجنة طبية مستقلة تفحص
ط �ل �ب��ات م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا ال ��راغ �ب�ي�ن ف��ي
ال �ع�ل�اج بالخارج وذل� ��ك ل�ل�اس��راع

ف��ي اج� ��راءات تدقيق امل�ل�ف��ات فضال
ع��ن مساعدة امل��رض��ى م��ن منتسبي
الوزارتني وهذا اقل ماتقدمه الدولة
ل ��رد ال �ج �م �ي��ل مل�ن�ت�س�ب��ي ال ��وزارت�ي�ن
على االع� �م ��ال ال �ت��ي ي �ق��وم��ون بها
بالتضحية بأرواحهم لحفظ األمن
واألم � � � ��ان وح� �م ��اي ��ة ت� � ��راب وح � ��دود
ال � � ��وط � � ��ن ،والن ف � �ص ��ل ال �ل �ج �ن �ت�ي�ن
س�ي�ك��ون ف�ي��ه ت�خ�ف�ي��ف م��ن الضغط
على اللجنة الحالية بوزارة الدفاع.

جهود صاحب
السمو على الصعيد
العربي تتضمن
نظرة استراتيجية
بعيدة المدى
كلمة سمو
األمير في مؤتمر
المانحين وضعت
العالم أمام
مسؤلياته
اهتم باالقتراحات
المتعلقة
بالمكتسبات
الشخصية للمواطن
ومعظمها حصل
على موافقة
المجلس
وزير التربية أثبت
جدارته في حمل
الحقيبة الوزارية
دقة لوائح
القوانين
وانسجامها مع
روح القانون
يسهل عملية
التطبيق
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على المكتسبات الشعبية وشرع لحمايتها

قدمت  60اقتراحا بقانون و  50اقتراحا برغبة
تتمة المنشور ص10
م��ن  60ال��ى  65سنة وك��ان ه�ن��اك بعض
االخ� ��وان ت�ق��دم��وا م�ع�ن��ا .اي�ض��ا ال�ق��ان��ون
االس �ك��ان��ي ال�ب��دي��ل الخ��وان��ي امل��واط�ن�ين
الذين باعوا بيوتهم وفي نهاية الحديث
سأوافيك ببيان شامل.
 كما تعلمون هناك أوسمة ونياشني لكلدول ��ة تمنحها مل��ن ت��ري��د ت�ك��ري�م�ه��م ت �ق��دي��را ملا
قدموه لبلدهم وبلدنا ولإلنسانية والكويت كان
لديها قالدة مبارك الكبير كأعلى وسام كويتي
تمنحه الدولة ومؤخرا وافقت اللجنة التشريعية
على انشاء قالدة امير االنسانية ،ما رأيكم في
هذا االقتراح؟
• ه � ��ذا ع �ي�ن ال � �ص� ��واب ون �ت �م �ن��ى ان
تصبح ال�ق�لادة الجديدة واقعا حقيقيا
على ارض ال��واق��ع خ��اص��ة بعد التقدير
وال �ت �ك ��ري ��م األم � �م ��ي م ��ن م �ن �ظ �م��ة االم ��م
امل �ت �ح��دة ل�ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ ص�ب��اح االح�م��د باختياره اميرا
ل�لان�س��ان�ي��ة وه ��و ت�ش��ري��ف ل�ك��ل م��واط��ن
ك��وي �ت��ي ن �ع �ت��ز ون �ف �خ��ر ب ��ه وت �ف �خ��ر ب��ه
ك��وي�ت�ن��ا ال�غ��ال�ي��ة وك ��ان ل��زام��ا علينا ان
نتخذ اجراء يخلد هذا التكريم والتقدير
االم �م ��ي ألم �ي��رن��ا ح �ت��ى ن�ح�ي��ي صفحة
ناصعة من تاريخ الكويت.
لوائح القوانين
 تابع املجلس مع الحكومة مؤخرا قضيةالقوانني التي اقرت ولم تصدر لوائحها التنفيذية
وبالتالي لم تنفذ واصبحت كأنها لم تكن فإلى
أي مدى وصلتم في متابعتكم؟
• ف��ي ال�ح�ق�ي�ق��ة ك��ان��ت ه �ن��اك جلسة
ح��اس�م��ة ل��ذل��ك ح�ي��ث ت��اب��ع امل�ج�ل��س مع
ال�ح�ك��وم��ة م�لاح �ظ��ات دي� ��وان املحاسبة
ع �ل��ى م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة وال� �ت� �ج ��اوزات
وامل�لاح�ظ��ات ال�ت��ي اب��داه��ا ال��دي��وان وفي
ح �ض ��ور ال� ��وزي� ��ر امل � �س� ��ؤول وت � ��م وض��ع
ال�ن�ق��اط ع�ل��ى ال �ح��روف م��ن ق�ب��ل ال �ن��واب
بعد ان استمعوا ل��ردود القياديني على
هذه املالحظات ووعد الوزير وقياديوه
املجلس بأنه سيجري العمل على تالفي
ه��ذه ال�ت�ج��اوزات ف��ي اط��ار م��ن الشفافية
واح� �ي ��ل ك ��ل م ��ا اث �ي ��ر ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ال��ى
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وه� ��ذا ل��م ي �ح��دث من
قبل ف��ي املجالس السابقة وم��ن ث��م فقد
اث �ب ��ت ه� ��ذا امل �ج �ل��س ل �ج �م�ي��ع امل��راق �ب�ي�ن
امل��ال�ي�ين وامل�ح��اس�ب�ين وج�م�ي��ع املحللني
السياسيني ان هناك شفافية في جميع
الوزارات.
ام��ا النقطة ال�ت��ي اث��رت�ه��ا ف��ي س��ؤال��ك
وامل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� �ت ��أخ ��ر ص� � � ��دور ال� �ل ��وائ ��ح
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ب�ع��ض ال �ق��وان�ي�ن ف��إن �ن��ا قد
أوضحنا للحكومة ان ه��ذا االم��ر يمثل
ع �ق �ب��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة ف� ��ي ان � �ج� ��از وت �ط �ب �ي��ق
ال �ق ��وان�ي�ن وط��ال �ب �ن��ا ال �ح �ك��وم��ة ب�س��رع��ة
اصدار اللوائح التنفيذية املتأخرة وفي
ن �ف��س ال ��وق ��ت ت ��وخ ��ي ال ��دق ��ة ف ��ي ج�ع��ل
ه ��ذه ال �ل��وائ��ح م�ن�س�ق��ة م ��ع ن ��ص وروح

عاصفة الحزم
تصدت لمخاطر
تهدد أمن دول
الخليج
تعديالت سوق
المال إضافة
لمسيرة اإلنجاز
البرلماني
العنزي متحدثا في إحدى الجلسات

القانون وف��ي ال��وق��ت نفسه تكون قابلة
للتطبيق ح�ت��ى نضمن ل�ل�ق��وان�ين التي
اقرت ان تطبق وتحل كثيرا من املشكالت
املرصودة في املجتمع.
العمل العربي
 مشاركة صاحب السمو في القمة العربيةاالخ� �ي ��رة وت��أك �ي��د س �م��وه دع ��م ال �ع �م��ل ال�ع��رب��ي
املشترك كيف تنظر اليه كمواطن كويتي أوال
وكنائب في البرملان ثانيا؟
• اع ��ود ق�ل�ي�لا ل �ل��وراء وات��وق��ف عند
حضور صاحب اميرنا املفدى للمؤتمر
االق�ت�ص��ادي ال��ذي عقد م��ؤخ��را ف��ي شرم
الشيخ في مصر فقد كان حضورا الفتا
وكان فيه نظرة استراتيجية للمستقبل
وتقدير دقيق لالمور انطالقا من دوره
قائدًا لالنسانية والكويت مركز للعمل
االن�س��ان��ي ل��ذل��ك ك��ان دع�م��ه االق�ت�ص��ادي
واملعنوي للمؤتمر ودعمه املادي ضمن
منظومة دول مجلس التعاون الخليجي
مل �ص��ر ال �ش �ق �ي �ق��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا ال�ش�ق�ي�ق��ة
ال �ك �ب ��رى ال �ت ��ي وق �ف ��ت م ��ع ال �ك ��وي ��ت ف��ي
أزماتها ومحنها ومازالت تقف بكل قوة

مع دولة الكويت ودول الخليج العربية
االخ��رى ولعلنا ق��د رأي�ن��ا اآلن ان��ه حتى
قبل ان تبدأ القمة انعقادها ك��ان هناك
تحالف «عاصفة الحزم» التي استهدفت
ال �ع��دوان ال��زاح��ف على اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة م ��ن ج �ه��ة ال�ي�م��ن
وربما كان سيتجاوزها اذا لم يجد من
يوقفه لكن العمل العسكري الذي قام به
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية
السعودية وال��ذي ضم عشر دول عربية
بينها خمس م��ن دول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ك � ��ان دل� �ي�ل�ا ع �ل ��ى أن ق� ��ادة
دول املنطقة ي��درك��ون طبيعة االخ�ط��ار
املحيطة بنا ومن ثم كان حرص صاحب
السمو على حضور القمة العربية التي
عقدت ف��ي ش��رم الشيخ .ويكفينا شرفا
بعد التكريم االم�م��ي لسموه باختياره
ق��ائ��دا ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي ان ن �ك��ون على
ي�ق�ين ب��أن ح�ض��ور ص��اح��ب ال�س�م��و ملثل
ه ��ذه امل��ؤت �م��رات ي �ك��ون ح �ض��ورا ف��اع�لا
وم �ط �ل��وب��ا خ��اص��ة وال� �ك ��ل ي �ت �ح��دث عن
ح�ك�م��ة وح�ن�ك��ة ص��اح��ب ال�س�م��و االم�ي��ر
الشيخ صباح االح�م��د الجابر الصباح

وخ�ب��رت��ه ف��ي ال�ع�م��ل ال��دب�ل��وم��اس��ي التي
تجاوزت نصف القرن وعن دوره في رأب
الصدع العربي ونأمل ان تحقق قمة شرم
الشيخ م��زي��دا م��ن ال��دع��م للعمل العربي
املشترك ومزيدا من التالحم والتعاضد
بني الدول العربية وان تتمكن من وضع
خ��ارط��ة ط��ري��ق ل�ل�ف�ت��رة ال�ق��ري�ب��ة املقبلة
وان ت �ض��ع ح� ��دا ل �ن��زي��ف ال � ��دم ال �ع��رب��ي
واالق �ت �ت��ال ال�ع��رب��ي ال ��ذي ال يخفى على
احد انه في غير صالح الشعوب العربية.
ودعني اذكرك واالخوة القراء ان القيادة
السياسية املصرية قد اعلنت في القمة
االق �ت �ص��ادي��ة ب �ش��رم ال�ش�ي��خ ان ح�ض��ور
صاحب السمو للقمة االقتصادية كان
م ��ن ع ��وام ��ل ن �ج��اح ال �ق �م��ة ق �ب��ل ان ت�ب��دأ
وكذلك القمة العربية العادية والتي اتت
في ظل الظروف التي تنعقد خاللها قمة
استثنائية وكان الحضور مميزا ايضا
كما ع��ودن��ا سموه ونستطيع ال�ق��ول ان
ه ��ذه ال �ق �م��ة اي �ض��ا ق��د ض�م�ن��ت ال�ن�ج��اح
حتى قبل ان ت�ب��دأ ألن ال ��رؤى السديدة
للقادة قرأت االحداث التي مرت في االيام
التي سبقتها ق��راءة صحيحة واتخذت

أصحاب الخبرات
 سألنا النائب عسكر ف��ي بلد مثلال �ك��وي��ت ت� �ع ��داده م �ع ��روف ف �ه��ل ال��وض��ع
يحتمل ان تستغني وزارة ال�ت��رب�ي��ة عن
ح��وال��ي  450م��ن امل��واط�ن�ين ال�ع��ام�ل�ين في
ال��وزارة الذين اكملوا  30سنة في الخدمة
وبالتالي فهم اصحاب خبرات؟
فقال :استطيع القول إن القرار
ص�ع��ب وامل� �ف ��روض ان ي�ت��أن��ى فيه
وزي��ر التربية او يعيد النظر فيه
ألن ه ��ؤالء ام ��ا ان �ه��م ي�ع�م�ل��ون في
مجال التدريس او في مجال العمل
االداري وه��م ب��ال�ض��رورة اصحاب

خبرة ألن املعروف ان االنسان كلما
زاد ع �م��ره زادت خ �ب��رت��ه وع �ل �م��ه،
ي� �ب� �ق ��ى أن ي � �ك � ��ون ص � ��اح � ��ب ه ��ذه
الخبرة ق��ادرا صحيا على العطاء
ول��دي��ه ال��رغ �ب��ة ف��ي االس �ت �م��رار او
االستفادة منه بطريقة او بأخرى
ألن أعمارهم ربما تتراوح ما بني
ال�ـ  ،50ال�ـ  60عاما ونحن نجد في
اوروب ��ا ال �ن��اس تعمل ال��ى س��ن 65
او  70ع��ام��ا واح�ي��ان��ا اك�ث��ر .عندنا
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ن �ج��د ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة
وح � �ت ��ى ب� �ع ��ض ال� � �ن � ��واب وب �ع��ض

الوزراء تزيد اعمارهم على الستني
ويعملون بكفاءة فهل من الصواب
ان استغني ع��ن م��واط��ن رب�م��ا ب��دأ
ال�ع�م��ل ف��ي ال � ��وزارة (ال �ت��رب �ي��ة) في
سن العشرين أو حتى الـ  25وعمل
 30أي اصبح في الـ  55اآلن فنقول
له بمنتهى البساطة تقاعد .لذلك
اتمنى على االخ وزي��ر التربية ان
يعيد النظر ف��ي ال�ق��رار وه��و رجل
أجله واحترمه واق��در جهوده ألنه
اث�ب��ت ف��ي ف�ت��رة ق�ص�ي��رة ان��ه جدير
بحقيبة هذه الوزارة.

حيالها ق ��رارات استباقية واخ ��ر نقطة
اود ان الفت النظر اليها في اجابتي عن
س��ؤال��ك ه��ي ان ح�ض��ور ص��اح��ب السمو
ل�ل�ق�م��ة االق �ت �ص��ادي��ة ف ��ي م �ص��ر وال�ق�م��ة
العربية العادية تحسب لكل القادة الذين
ت��واف��دوا على ال�ق��اه��رة ب�م�ي��زان شجاعة
املوقف خاصة في ظل التهديدات التي
انطلقت من هناك وهناك بعدم استقرار
االمن في مصر والتهديد باندالع اعمال
ارهابية جبانة وه��ذا يحسب لالجهزة
االمنية في مصر ايضا.
مؤتمر المانحين
 ك� �ي ��ف رأي � � � ��ت م ��ؤت� �م ��ر امل� ��ان � �ح�ي��ن ال � ��ذياستضافته دولة الكويت تحت رعاية وحضور
حضرة صاحب السمو أمير البالد ،حفظه الله
ورعاه؟
• امل��ؤت�م��ر ن��اج��ح ب�ك��ل امل�ق��اي�ي��س بل
إنه حقق نجاحا منقطع النظير بفضل
اإلدارة الحكيمة لحضرة صاحب السمو
أمير البالد ال��ذي افتتح التبرع للشعب
ال�س��وري الشقيق بنصف مليار دوالر.
وي �ج��ب أال ن�ن�س��ى أن ه ��ذا ه��و امل��ؤت�م��ر
ال�ث��ال��ث ال��ذي تستضيفه ال�ك��وي��ت ورغ��م
أن امل��ؤت�م��ري��ن األول وال �ث��ان��ي ق��د حققا
ن�ج��اح��ا ك�ب�ي��را ح�ي��ث بلغت حصيلة ما
جمع ف��ي املؤتمرين م��ا يلبي  ٪ 90من
االحتياجات التي كانت مستهدفة.
وقد جاء هذا املؤتمر ليؤكد من جديد
أن الكويت بالفعل أصبحت مركزا للعمل
اإلن�س��ان��ي بعد أن أص�ب��ح أميرها قائدا
للعمل اإلنساني .ونقول إنه بالرغم من
نجاح املؤتمرين األول والثاني اللذين
اس�ت�ض��اف�ت�ه�م��ا ال �ك��وي��ت م��ن ق�ب��ل إال أن
املؤتمر الثالث حقق نجاحا غير مسبوق
ب�م�ش��ارك��ة  78دول ��ة و 40منظمة دول�ي��ة
وم ��ائ ��ة م�ن�ظ�م��ة غ �ي��ر ح �ك��وم �ي��ة وب�ل�غ��ت
حصيلة ما تم جمعه أو التعهد به 3.8
م�ل�ي��ارات دوالر وأع�ت�ق��د ان��ه م��ا ك��ان في
االمكان ان يحقق املؤتمر هذا القدر من
النجاح لو عقد في أي مكان في العالم.

لقد كانت مصداقية الكويت وأميرها
وت�م �ي��زه��ا ف��ي ق �ي��ادة ال�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي
ب�ش�ه��ادة األم��م امل�ت�ح��دة خير دل�ي��ل على
جدية املؤتمر ومصداقية الداعني له.
ول �ق��د ك��ان��ت ك �ل �م��ة ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو في افتتاح املؤتمر جريئة وقوية
وموضوعية ف��ي ال��وق��ت نفسه .وضعت
العالم واملجتمع الدولي أمام مسؤولياته
في ضرورة العمل الجاد على إنهاء هذه
امل��أس��اة التي يتعرض الشعب السوري
على م��دى خمس سنوات دون ان تكون
هناك أي بارقة أمل.
ولقد قال سموه في خطابه التاريخي
ب��اف�ت�ت��اح امل��ؤت�م��ر «إن ال�ش�ع��ب ال�س��وري
ي �م ��ر ب ��أك �ب ��ر م� ��أس� ��اة ع ��رف �ه ��ا ال �ت ��اري ��خ
املعاصر» .وشدد سموه على ان املجتمع
ال��دول��ي ممثال ف��ي مجلس األم��ن معني
ب ��إع ��ادة األم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار ال� ��ى رب ��وع
س��وري��ة ووق ��ف ك��اف��ة االن �ت �ه��اك��ات التي
ي�ت�ع��رض ل�ه��ا ال�ش�ع��ب ال �س��وري مشيرا
ال��ى أن اك�ب��ر تجمع لالجئني ف��ي العالم
اآلن هم الالجئون السوريون ال��ذي بلغ
تعدادهم أربعة ماليني الجئ.
التسامح والسالم
 تزامن مؤتمر املانحني الثالث مع تظاهرةاخ ��رى استضافتها ال�ك��وي��ت ت��دخ��ل ف��ي دائ��رة
العمل االنساني وهي تظاهرة ملتقى التسامح
وال�س�لام تحت رع��اي��ة الشيخة فريحة االحمد
الصباح فماذا تقول في ذلك؟
• ه��ذا صحيح فقد اخ�ت��ارت منظمة
التسامح وال�س�لام دول��ة الكويت إلقامة
م�ل �ت �ق��اه��ا ل �ل�ت �س��ام��ح وال� �س�ل�ام ب��رع��اي��ة
وح� �ض ��ور رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل�لأم املثالية وذل��ك ب�ه��دف دع��م الوضع
االنساني في سوريا وقد اختار امللتقى
الشيخة فريحة االح�م��د رئيسا فخريا
مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �س��ام��ح وال � �س �ل�ام واخ �ت �ي��ار
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل �ت �ك��ون ارض ال�ت�س��ام��ح
وال � �س�ل��ام ل �ل �ع��ام  2015وق � ��د ت ��م خ�ل�ال
امللتقى ايضا تعيني عدد من الكويتيني
وال� �ع ��رب امل �ق�ي�م�ين ع �ل��ى ارض ال�ك��وي��ت
سفراء للتسامح والسالم في احتفالية
كبيرة حضرها وزي��ر االوق ��اف املصري
محمد مختار جمعة الذي القى كلمة في
امللتقى شدد فيها على محاربة االرهاب
والتطرف بكافة اشكاله وصوره.
كما اعرب عن شكره وتقديره للكويت
قيادة وحكومة وشعبا مهنئا باختيار
الكويت مركزا للعمل االنساني واختيار
صاحب السمو ق��ائ��دا للعمل االنساني
م�ش�ي��دا ب�م��ا ت �ق��وم ب��ه ال �ك��وي��ت م��ن دور
ان�س��ان��ي ام�ت��د ال��ى معظم ب �ل��دان العالم
خاصة الشعوب الفقيرة والتي تحتاج
دوما الى مساعدات انسانية.
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أكدوا في تصريحات لـ «الدستور» قدرة األجهزة األمنية على حماية البالد تحت مختلف الظروف

النواب يناشدون المواطنين تسليم السالح

ناشد نواب المواطنين
االستجابة إلى حملة
تسليم السالح قبل
انتهاء المهلة المحددة
تجنبا لما يترتب على
انتهائها من إجراءات
مشددة لن تتوانى
الداخلية في تطبيقها.
وبدد النواب في تصريحات
خاصة لـ «الدستور»
مخاوف بعض المواطنين
من األوضاع الملتهبة
المحيطة بالكويت بأن
اجهزة الدولة األمنية
قادرة على حماية أمن
البالد وردع كل من
تسول له نفسه النيل
من استقرارها مؤكدين
في الوقت ذاته أن انتشار
السالح في أيدي المدنيين
سيشكل عائقا كبيرا
أمام الجهود األمنية
لحفظ سالمة البالد في
هذا التوقيت الصعب الذي
تعيشه المنطقة برمتها.
كما أثنى النواب على
جهود وزارة الداخلية
في التعريف بالحملة
وأهدافها وحثوا
المواطنين على تسليم
السالح خالل الفترة
القانونية معربين عن
ثقتهم في تفاعل كبير
في األيام األخيرة من
المهلة.

الخرينج :األرقام
المعلنة ال تتناسب
مع المتوقع

مبارك الخرينج

جهد كبير
اش ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س م�ب��ارك
ال �خ��ري �ن��ج ب��ال �ح �م �ل��ة ال �ت ��وع ��وي ��ة ال �ت��ي
قامت بها وزارة الداخلية من اجل شرح
ال �ق��ان��ون واب� �ع ��اده واه�م�ي�ت��ه واح�ك��ام��ه
والجزاءات والغرامة التي تقع على من
يخالف القانون بعد معرفته به.
وق ��ال ال�خ��ري�ن��ج إن وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ق��ام��ت بجهد كبير ف��ي مسألة التوعية
ب��ال �ق��ان��ون وذل� ��ك ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة
االع �ل ��ام ب��إع�ل�ام �ه��ا امل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع
وك ��ذل ��ك ال �ص �ح��اف��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ك��ل م��ا
ت�ت�م�ت��ع ب��ه م��ن م�ص��داق�ي��ة وق ��د ت�ج��اوب
االخ � � ��وة امل ��واط � �ن ��ون م ��ع دع� � ��وة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وب � � � ��ادروا ب�ت�س�ل�ي��م ال �س�ل�اح
واع� �ل� �ن ��ت ال� � � � ��وزارة ع ��ن ع � ��دد االس �ل �ح��ة
ال �ت��ي س�ل�م��ت ت�ب��اع��ا وان ك��ان��ت االرق ��ام
املعلنة ال تتناسب م��ع م��ا ك��ان متوقعا
وف �ق��ا مل ��ا ل��دي �ن��ا م ��ن اف �ك ��ار م�س�ب�ق��ة عن
ك�م�ي��ة ال �س�لاح ال �ت��ي ت�س��رب��ت ال ��ى اي��دي
امل��واط�ن�ين اب ��ان ف�ت��رة ال�غ��زو واالح�ت�لال
ول��ذل��ك فإننا نهيب ب��االخ��وة املواطنني
ال��ذي��ن ال ي ��زال ل��دي�ه��م ق�ط��ع م��ن ال�س�لاح
ان ي�ب��ادروا بتسليمه في االي��ام القليلة
املقبلة خصوصا ان املهلة التي حددها
ال� �ق ��ان ��ون ل�ل�ان �ت �ه��اء م ��ن ه� ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة
م �ض��ى م�ن�ه��ا اك �ث��ر م��ن ن�ص�ف�ه��ا وب��اق��ي
اقل من النصف وكان القانون قد اعطى
م�ه�ل��ة ارب �ع��ة اش �ه��ر ل�لان �ت �ه��اء م��ن ه��ذه
ال�ع�م�ل�ي��ة .وان �ن��ا ع�ل��ى ث�ق��ة ف��ي ان االي��ام
القليلة املقبلة ستشهد اقباال افضل من
ذي قبل للتعاون مع وزارة الداخلية قبل
ان يوقعوا أنفسهم تحت طائلة القانون
وي �ت �ح �م �ل��وا ال �ع �ق ��وب ��ات ال� �ت ��ي ح��دده��ا
ال � �ق ��ان ��ون وه � ��ي ب��امل �ن��اس �ب��ة ع �ق��وب��ات
مشددة وال يلومن أحد إال نفسه.
وتابع :أنا على ثقة من ان الناس في
االيام االخيرة من املهلة سيكون اقبالها
ك �ب �ي��را وب� �م� �ع ��دالت اع� �ل ��ى ف� �ه ��ذه ع ��ادة
بعض الناس الذين يركبون القطار في
املحطات االخيرة.
ك �م ��ا اش � � ��اد ال �خ ��ري �ن ��ج ب��امل��واط �ن�ي�ن
ال ��ذي ��ن ب � � ��ادروا ب��ال �ت �ع��اون م ��ن ال �ب��داي��ة
وكانوا مقدرين للمصلحة العليا للبالد
مؤكدين حرصهم على احترام القانون
من جهة ومساهمتهم في تحقيق ودعم
االمن واالمان الذي ينعم به املواطنون.
وردا ع�ل��ى ت �س��اؤل ل�ل��دس�ت��ور ب�ش��أن
ت �خ ��وف ب �ع��ض امل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن ت�س�ل�ي��م

عدنان عبدالصمد

د.محمد الحويلة

يوسف الزلزلة

م��ا ل��دي�ه��م م��ن س�ل�اح خ�ش�ي��ة االوض ��اع
االم �ن �ي ��ة امل� �ت ��وت ��رة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة .وأك ��د
ال �خ��ري �ن��ج ان م �س��ؤول �ي��ة ال �ح �ف��اظ على
االم��ن ه��ي مسؤولية ال��دول��ة بأجهزتها
امل �ع �ن �ي��ة م ��ن داخ� �ل� �ي ��ة ودف � � ��اع وح ��رس
وط �ن��ي وه ��م ق � ��ادرون ع �ل��ى ذل ��ك ب��دل�ي��ل
ان �ن��ا رغ ��م االج � ��واء امل�ل�ت�ه�ب��ة ف��ي بعض
ال�ب�ل��دان امل �ج��اورة ف��إن التدابير االمنية
التي تتخذها االجهزة املعنية تجعلنا
ن �ع �ي��ش ول� �ل ��ه ال �ح �م��د ف ��ي غ ��اي ��ة االم ��ن
واالمان.

وه ��ي ال�ح�م��دل�ل��ه ق��ائ�م��ة ب��واج�ب�ه��ا على
اكمل وج��ه ول��م نشهد م��ا يعكر الصفو
او يدعو الى الخوف او باالحرى يكون
سببا في عدم التجاوب مع الدعوة الى
تسليم السالح انصياعا للقانون الذي
س�ي�ب��دأ تطبيقه ب�ك��ل ح��زم ب�ع��د اق��ل من
شهرين من اآلن.

االسلحة غير املرخصة انهم معرضون
لجزاءات شديدة جدا في املستقبل ومن
امل��ؤس��ف ان ه�ن��اك م��ن ي�ق��ول إن البعض
ي�خ�ش��ى م��ن ت�س�ل�ي��م ال �س�ل�اح خ��وف��ا من
التوترات املحيطة والتي تنذر بالخطر
وه��ذا ك�لام مضحك وم ��ردود عليه ألنه
مبرر غير صحيح ويدل على عدم فهم
ملا تقوم عليه اص��ول مؤسسات الدولة
ب��دل�ي��ل ان�ن��ا نعيش االن ف��ي ام��ن وام��ان
وال� �ل ��ه ع ��ز وج � ��ل ه ��و ال �ح ��اف ��ظ واي �ض��ا
االج � �ه ��زة االم �ن �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ق��ائ�م��ة
ب��دوره��ا وه��ي امل �ن��وط ب�ه��ا ح�م��اي��ة ام��ن
املواطنني.

حملة توعوية
وب� � � � � � � ��دوره ي � � � ��رى ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د ان � ��ه م ��ن خ �ل��ال ال �ب �ي��ان��ات
واملعلومات التي تنشر يمكن ان نقول
إن ه�ن��اك ت�ج��اوب��ا م��ن امل��واط �ن�ين وغير
امل��واط �ن�ين م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة مشيدا
بالحملة االعالمية التوعوية التي تقوم
ب�ه��ا وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وب�ع��ض ال ��وزارات
االخ��رى املعنية بدعم هذه الحملة على
ال��رغ��م م��ن ان��ه ل�ي�س��ت ل��دي�ن��ا احصائية
دقيقة حتى اآلن.
وأك� � ��د ع �ب��دال �ص �م��د ان � ��ه ال ع � ��ذر مل��ن
ل��م ي�س�ل��م س�لاح��ه خ�ص��وص��ا ب�ع��د ه��ذه
الحملة التوعوية االك�ث��ر م��ن جيدة ألن
امل �ه �ل��ة ال �ت��ي ح ��دده ��ا ال �ق��ان��ون وص�ل��ت
اعالميا الى كل الناس واصبح الجميع
ع� �ل ��ى دراي � � � ��ة ت ��ام ��ة ب � ��أه � ��داف ال �ح �م �ل��ة
وال� �غ ��رض م�ن�ه��ا وه ��و ب�ل�ا ش��ك ح�م��اي��ة
املجتمع من ترك السالح في أياد عابثة
ال تقدر املسؤولية.
وأوض � � ��ح ع �ب��دال �ص �م��د ان االج� �ه ��زة
االم�ن�ي��ة ه��ي املعنية ب�ت��أم�ين امل��واط�ن�ين

قانون متميز
وأعرب النائب د .يوسف الزلزلة عن
رض ��اه ال �ت��ام ع��ن ق��ان��ون ج�م��ع ال�س�لاح
ق ��ائ�ل�ا :إن ال �ق ��ان ��ون ف ��ي ح ��د ذات � ��ه يعد
قانونا رائعا ومتميزا ولكن بالنظر الى
االرق ��ام ال�ت��ي عرضتها وزارة الداخلية
ح�ت��ى اآلن ع��ن كمية االس�ل�ح��ة ال�ت��ي تم
جمعها ن��رى ان ال �ق��ان��ون ل��م ي�ح�ق��ق ما
ك ��ان م �ف��روض��ا ان ي�ت�ح�ق��ق خ �ل�ال امل ��دة
التي مرت منذ االعالن عن القانون حتى
اليوم.
وتابع :نحن نعرف ان كمية السالح
املنتشرة عند الناس كبيرة ج��دا واكبر
ب�ك�ث�ي��ر م��ن االرق� � ��ام ال �ت��ي اع �ل �ن��ت عنها
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة واع �ت �ق��د ان امل��وج��ود
ف��ي اي ��دي ال �ن��اس ول ��م ي�س�ل��م ح�ت��ى اآلن
يعد عشرة اضعاف هذه الكميات التي
اع �ل �ن��ت ال � � ��وزارة ع ��ن ت�س�ل�ي�م�ه��ا ول��ذل��ك
فاننا نطالب وزارة الداخلية ان تأخذ
االج��راءات الحازمة في تنفيذ وتطبيق
القانون على كل من يتخلف عن تسليم
ما لديه من سالح.
كما طالب الزلزلة وزارة الداخلية ان
تكثف من حملتها االعالمية بالتعاون
م ��ع ك ��ل ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة ح �ت��ى ينتبه
امل� ��واط � �ن� ��ون ال� ��ذي� ��ن ل ��دي �ه ��م م �ث ��ل ه ��ذه

جزاءات مشددة
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر
العنزي التحية لجهود وزارة الداخلية
ال ��ذي ��ن اب� �ل ��وا ب�ل��اء ح �س �ن��ا ف ��ي ال�ح�م�ل��ة
ال �ت ��وع ��وي ��ة ال� �ت ��ي وج� �ه ��ت ل �ل �م��واط �ن�ين
ل�ش��رح ال�ق��ان��ون وال �ه��دف منه وض��رورة
التجاوب معه حتى ال يقع املواطن تحت
طائلة القانون ويكون عرضة للجزاءات
املشددة التي نص عليها القانون.
واض��اف العنزي ان ال��وزارة لم تدخر
وسعا ف��ي تعريف امل��واط�ن�ين بالقانون
ومقاصده ودعوتهم الى االستجابة له.
ووج� ��ه ش �ك��را إل ��ى امل��واط �ن�ي�ن ال��ذي��ن
ت�ج��اوب��وا م��ع ال ��وزارة وب ��ادروا بتسليم
اسلحتهم ل�ك��ن امل��دق��ق ف��ي ال �ص��ورة قد
ال ي�ق�ت�ن��ع ب� ��أن م ��ا س �ل��م م ��ن س �ل�اح هو
املوجود في الساحة منبها الى ضرورة
االس �ت �ج��اب��ة ال� �ج ��ادة ل �ل �ق��ان��ون ح �ت��ى ال
ي �ع��رض��وا ان�ف�س�ه��م ل �ل �ج��زاءات امل �ش��ددة
التي حددها القانون.
األمن الوطني
بدوره قال النائب د .محمد الحويلة
إن ق �ض �ي��ة ج� �م ��ع ال � �س�ل��اح وال� �ق ��ان ��ون
الخاص بذلك يعتبر من القوانني املهمة
ال �ت��ي ت �ع��زز االم ��ن ال��وط�ن��ي وح �ت��ى االن
ولله الحمد نحن نرى ان هناك تجاوبا
من جانب املواطنني مع القانون ووزارة
الداخلية املعنية بتنفيذه وه��ذا إن دل
على شيء فإنما يدل على ان املواطنني
ل��دي�ه��م ح��س وط �ن��ي ع ��ال ول��دي �ه��م روح
ال �ت �ع��اون م��ع ال ��دول ��ة م�م�ث�ل��ة ف��ي وزارة
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إعالء للمصلحة العليا للبالد
تتمة المنشور ص12
ال��داخ �ل �ي��ة وك �م��ا ي �ق��ال ف ��إن ك��ل م��واط��ن
خ�ف�ي��ر ف��واج��ب ال�ج�م�ي��ع ان ي�ت�ف��اع��ل مع
ه��ذا ال �ن��داء للوطن ويسلم م��ا ل��دي��ه من
س�لاح حتى نحافظ على بلدنا خالية
من اي سالح يحمله باملخالفة للقانون
ايد
ألن ه��ذا السالح يخشى ان يقع في ٍ
عابثة تضر البلد.
واع��رب د .الحويلة عن تمنياته بأن
يتفاعل امل��واط��ن بشكل اكبر ف��ي الفترة
امل�ت�ب�ق�ي��ة ح �ت��ى ن�ح�ق��ق ال �ه��دف م��ن ه��ذا
القانون املهم.
وت ��اب ��ع :واح �ق ��اق ��ا ل �ل �ح��ق ن �ق ��ول إن��ه
ل��م ت��ردن��ا اح� �ص ��اءات دق�ي�ق��ة ع��ن حجم
ال �س�ل�اح ال � ��ذي ت ��م ج �م�ع��ه وب��ال �ت��ال��ي ال
ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن �ق��ارن م��ا ت��م ج�م�ع��ه بما
هو ل��دى املواطنني لكن وزارة الداخلية
ت �ط �م �ئ �ن �ن��ا ل �ك �ن �ن��ا ن �ن �ت �ظ��ر ال �ب �ي ��ان ��ات
الرسمية خاصة ان املعلومات املتداولة
ف ��ي ال� �ش ��ارع ت �ق��ول ان م ��ا ل� ��دى ال �ن��اس
اك �ث ��ر ب�ك�ث�ي��ر م �م��ا ت ��م ج�م�ع��ه ون�ت�م�ن��ى
ان ي�ك��ون ت �ج��اوب امل��واط �ن�ين م��ع وزارة
الداخلية بشكل اف�ض��ل ف��ي ه��ذه الفترة
املتبقية من عمر املهلة ألنه بعد انتهاء
امل�ه�ل��ة س�ت�ك��ون ه�ن��اك غ��رام��ات وم��ا إل��ى
ذل��ك ونحن نتوقع ان ي��زداد االق�ب��ال في
االيام القليلة املقبلة ألن الحرص يزداد
اوال ب��أول مع اقتراب نهاية املهلة التي
اعطاها القانون للمواطنني.
وط��ال��ب الحويلة باستمرار الحملة
التوعوية التي تقوم بها وزارة الداخلية
ط ��وال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة ل��دع��وة امل��واط�ن�ين
للمبادرة الى تسليم السالح الذي لديهم
وهذا الواجب ليس مقصورا على وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب��ل ت �ش��ارك �ه��ا ف �ي��ه ك�ث�ي��ر من
الجهات املعنية والله ولي التوفيق.
تفاعل أكبر
وفي رده على تساؤل «الدستور» عن
تفاعل املواطنني مع قانون جمع السالح
ق��ال ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد دش�ت��ي ان��ه
يعتقد ان تفاعل املواطنني مع القانون
ب�ش�ك��ل اك �ب��ر ع ��ادة م��ا ي �ك��ون ف��ي االي ��ام
االخيرة للمهملة التي منحها القانون
للمواطنني حتى يسلموا ما لديهم من
اسلحة غير مرخصة.
واش ��ار دش�ت��ي ال��ى ان��ه كلما اظهرت
الدولة ان االمن مستتب والوضع العام
م �س �ت �ق��ر اع� �ط ��ى ذل � ��ك ال� �ج ��و ن ��وع ��ا م��ن
الطمأنينة وع��دم ال�خ��وف م��ن املجهول
وهذا من شأنه دفع الناس الى املبادرة
ب��ال �ت �ج��اوب م��ع دع ��وة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
لتسليم السالح.
واش � � � ��اد د .دش � �ت ��ي ب � � ��دور وج� �ه ��ود
وزارة الداخلية في الحملة التي قامت
ب �ه��ا ل �ت��وع �ي��ة امل ��واط� �ن�ي�ن م �ط��ال �ب��ا ب��أن
تساهم جهات اخ��رى ف��ي ه��ذه التوعية
ألن دوره��ا اساسي مثل وزارة االوق��اف
ووزارة االعالم من خالل املنابر الخاصة
بهما لتذكير ال�ن��اس بأهمية التجاوب
مع هذا القانون.

عسكر :نناشد
المواطنين
استجابة جادة

عسكر العنزي

خبرة أمنية
وف� ��ي ذات ال �س �ي��اق ت �ح ��دث ال �ن��ائ��ب
الدكتور عبدالله الطريجي قائال إنه من
منطلق خبرته االمنية وما هو متوافر
ل��دي��ه م��ن م �ع �ل��وم��ات ي ��رى ان االس�ل�ح��ة
التي تركها الجيش العراقي الغاشم في
الكويت وم��ن خ�لال قراءته ملا ص��در من
معلومات ع��ن ع��دد م��ا سلم م��ن اسلحة
ل � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ان��ه ي�ع�ت�ق��د ان ه��ذه
االرق � ��ام ال �ت��ي ن �ش��رت ال ت�ب�ش��ر بالخير
ألن��ه على ثقة من ان هناك اسلحة اكثر
ال تزال موجودة.
واع��رب النائب د .عبدالله الطريجي
عن تمنياته بأن يتعاون املواطنون مع
وزارة الداخلية بشكل اكبر ألن ما سلم
يعتبر كمية قليلة.
وع��ن الحاجة ال��ى مزيد من التوعية
ب��ال�ق��ان��ون ق��ال ان االم��ر ل��م يعد بحاجة
ال��ى ذل��ك ألن وزارة الداخلية ما قصرت
وم � ��ا زال � ��ت ت� �ق ��وم ب� ��دوره� ��ا ع �ل��ى اك �م��ل
وج ��ه واالع �ل ��ام ع ��ن ال �ق��ان��ون واه�م�ي�ت��ه
واه��داف��ه وال �ج��زاءات املترتبة على عدم
االن �ص �ي��اع ل��ه ق��د ت��م واوص �ل��ت ال ��وزارة
ك ��اف ��ة امل �ع �ل ��وم ��ات ال � �ض ��روري ��ة ب �ش��أن��ه
وامل�س��أل��ة اآلن تتعلق بتجاوب املواطن
من منطلق والئ��ه لوطنه وحرصه على
ام �ن��ه واس� �ت� �ق ��رار وع � ��دم امل� �س ��اس ب�ه��ذا
االستقرار وعليه ان يسارع بتسليم ما
لديه من سالح.
تقديرات اولية
م��ن جانبه ق��ال د .خليل عبدالله انه
ال ي�س�ت�ط�ي��ع ان ي �ح��دد ب��دق��ة ان ك��ان��ت
عملية جمع السالح وفقا للقانون الذي
ص ��در ب �ه��ذا ال �ش��أن ق��د ات ��ت ث �م��اره��ا ام
ال ألن امل�ع�ل��وم��ات ل��دى وزارة الداخلية
وع �ل �ي �ه ��ا ان ت �ع �ل �م �ن��ا ب� �م ��ا ت� ��م ج�م�ع��ه
ونسبته التقديرية بالقياس الى ما لدى
املواطنني وفقا لتقديراتها االولية.
واض� � ��اف ان م ��ن خ�ل��ال م��راق �ب �ت��ه مل��ا
ي �ج��ري ع �ل��ى ال �س��اح��ة ف��ان��ه ي�ع�ت�ق��د ان
ال �ع �م �ل �ي��ة ل ��م ت �ح �ق��ق ال �ن �ت��ائ��ج امل��رج��وة
حتى االن معربا عن استحسانه لتناول
ج��ري��دة ال��دس�ت��ور امل��وض��وع االن ونحن
ف��ي منتصف ال�ط��ري��ق اي ف��ي منتصف
امل ��دة ال �ت��ي ح��دده��ا ال �ق��ان��ون ح�ت��ى االن
ح �ت��ى ي�ش�ع��ر ال �ن��اس ب��أه�م�ي��ة ال �ق��ان��ون
وت ��ذك� �ي ��ره ��م ب��أه �م �ي��ة امل � ��وض � ��وع واذا
ك ��ان االم ��ر ك��ذل��ك ف ��إن ع�ل�ي�ن��ا ان نبحث
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ع ��ن االس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي ت �ج �ع��ل ال � �ن ��اس ال
ي �ت �ع��اون��ون ب��ال �ق��در ال �ك��اف��ي م ��ع وزارة
الداخلية.
وت��اب��ع م��ؤك��دا أن ال��دول��ة ه��ي املنوط
ب �ه��ا ال �ق �ي��ام ب��واج��ب ح �ف��ظ األم� ��ن وه��ي
ممثلة في وزارة الداخلية وفي الجيش
وال � �ح ��رس ال��وط �ن��ي وه� ��ي ق� � ��ادرة ع�ل��ى
ال�ق�ي��ام ب�ه��ذه امل�ه�م��ة .وم��ا دام ��ت ال��دول��ة
بأجهزة املعنية ه��ي امل�س��ؤول��ة ع��ن ذلك
وه ��ي ب��ال�ف�ع��ل ول �ل��ه ال�ح�م��د ق ��ادرة على
ذلك فإن على هذه االجهزة ان تظهر هذه
املقدرة للمواطن من خالل اثبات وجود
ف��ي ك��ل زم��ان وم�ك��ان ف��ي ال �ش��ارع داخ��ل
البالد وال بد من التشدد في مواجهة اي
انفالت امني او اي خروج على القانون
ح�ت��ى تطمئن امل��واط��ن ان ام �ن��ه مكفول
وأن حياته ليست في خطر.

السالح املسلمة للداخلية ال يعد تجاوبا
ك�ب�ي��را ألن ال�ب�ع��ض ال ي ��زال ي��رى ال��وق��ت
م ��ا زال م �ب �ك��را ف ��ي ح�ي�ن ان االي � ��ام تمر
ب�س��رع��ة مطالبا ب �ض��رور ة االستجابة
ال �س��ري �ع��ة ل ��دع ��وة ال��داخ �ل �ي��ة ألن ب �ق��اء
السالح غير املرخص في أيدي البعض
ليس في صالحهم وال في صالح الوطن
خصوصا ان هناك بعض املستهترين
ال��ذي��ن يمكن ان يسيئوا اس�ت�خ��دام هذا
السالح.

ع��ن اع�ت�ب��ار ذل��ك ن��وع��ا م��ن ال��وش��اي��ة او
ال �خ �ي��ان��ة ل�ص��دي�ق��ه او زم �ي �ل��ه او ج��اره
ألن امل�س��أل��ة تتعلق ب��ال��واج��ب ال��وط�ن��ي
وبالتالي فالوطن أهم من أي شيء.

انتصاف المهلة
وشدد النائب د .عودة الرويعي على
اهمية تجاوب املواطنني مع دعوة وزارة
الداخلية امل�ب��ادرة بتسليم السالح غير
امل��رخ��ص امل ��وج ��ود ل��دي�ه��م ق�ب��ل ان�ت�ه��اء
امل �ه �ل��ة ال �ت��ي ح ��دده ��ا ال �ق��ان��ون ب��أرب�ع��ة
اشهر مضى اكثر من نصفها االن وبعد
انتهاء املهلة سيتم تطبيق القانون بكل
ح��زم وس�ت�ك��ون ه�ن��اك ع�ق��وب��ات م�ش��ددة
على املخالفني.
واكد د .العودة ان وزارة الداخلية قد
قامت بواجبها فيما يتصل بالتوعية
ب��ال�ق��ان��ون واه��داف��ه واه�م�ي��ة االل �ت��زام به
والعقوبات التي حددها ملن لم يلتزم.
واض� � � ��اف ان ال � �ت � �ج ��اوب ح �ت ��ى اآلن
بالنظر الى ما اعلن من ارق��ام عن كمية

مصلحة الكويت
وف� ��ي ال �س �ي��اق ذات � ��ه ت �ح��دث ال �ن��ائ��ب
ع�ب��دال�ل��ه م�ع�ي��وف ق��ائ�لا :إن الكويتيني
ع � � ��ودون � � ��ا دائ � � �م � ��ا رك � � � ��وب اخ � � ��ر ق �ط ��ار
يوصلهم وقياسا فأنا رغم ايماني التام
بأن الكويتيني حريصون على مصلحة
ال�ك��وي��ت إال أن�ه��م س�ي��رك�ب��ون اخ��ر قطار
وه � ��ذا م �ع �ن��اه ان �ه ��م س �ي �ت �ج��اوب��ون م��ع
دع��وة وزارة الداخلية بشكل افضل من
الفترة املاضية وف��ي اخ��ر شهر او اخر
 15يوما سيكون هناك اقبال كبير على
ت�س�ل�ي��م م ��ا ل��دي �ه��م م ��ن س�ل�اح وان ك��ان
املطلوب من وزارة الداخلية ان تركز في
ال�ش�ه��ر االخ�ي��ر م��ن امل�ه�ل��ة ع�ل��ى التذكير
ب��ال �ج��زاءات وال �غ��رام��ات امل �ش��ددة ال�ت��ي
ن��ص عليها ال�ق��ان��ون مل��ن ال يتجاوبون
معه.
وش� � � ��دد م� �ع� �ي ��وف ع� �ل ��ى م �س��ؤول �ي��ة
امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ل�ي��س ف��ي ت�س�ل�ي��م ما
لديه من س�لاح فحسب وانما تتعداها
ال� ��ى ض � � ��رورة ق �ي��ام��ه ب� ��االب �ل�اغ ع ��ن اي
س �ل��اح م ��وج ��ود ل � ��دى اي م ��واط ��ن ق��ام
بإخفائه عن اعني وزارة الداخلية بعيدا

عبدالله املعيوف

سعود الحريجي

تلبية الدعوة
واه� � ��اب ال �ن��ائ��ب س �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
باملواطنني ان يسارعوا إلى االستجابة
ل��دع��وة وزارة الداخلية خصوصا انها
في الوقت الحالي حتى ال يترتب عليهم
اي ج ��زاءات وان �م��ا ه��و ت �ع��اون محمود
مع االجهزة االمنية املنوط بها تطبيق
ال�ق��ان��ون ألن ال�ت�ق��اع��س ف��ي االس�ت�ج��اب��ة
سيعرض صاحبه للعقوبات وال ننسى
ان االجهزة االمنية لديها ادوات واجهزة
ح��دي �ث��ة ق � ��ادرة ع �ل��ى ك �ش��ف امل �خ �ب��أ من
االس�ل�ح��ة وس�ت�ك��ون ال�ع�ق��وب��ات م�ش��ددة
في حالة ما اذا كان اصحابها يخفونها.
وح � �ي� ��ا ال � �ن ��ائ ��ب ال� �ح ��ري� �ج ��ي وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة م�ش�ي��دا بحملتها ال�ت��وع��وي��ة
لشرح القانون واهدافه والجزاء املترتب
ع �ل��ى ع ��دم االن �ص �ي��اع ل ��ه .ون �ب��ه ال ��ى ان
م ��ا ت ��م ج �م �ع��ه م ��ن س�ل��اح ح �ت��ى اآلن ال
يتناسب مع ما هو معروف عن كميات
السالح التي تركها الجيش العراقي في
البالد عند خروجه مدحورا من الكويت.
تطبيق القانون
وأش ��ار ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي الى
ان� ��ه ال ي �س �ت �ط �ي��ع ت �ق �ي �ي��م ع �م �ل �ي��ة ج�م��ع
ال� �س�ل�اح غ �ي��ر امل ��رخ ��ص امل ��وج ��ود ل��دى
ب �ع ��ض امل ��واط � �ن �ي�ن اآلن وال� � � ��ذي ص ��در
ب �ش��أن��ه ق ��ان ��ون اه� � ��اب ب ��امل ��واط �ن�ي�ن ان
يبادروا إلى تسليم السالح ال��ذي تحت
اي��دي�ه��م ألن��ه ل��م يصلنا كمجلس بيان
دقيق من جهة رسمية وانما هو مجرد
كالم جرايد  -على حد قوله  -وال نعرف
مدى مصداقيته حتى االن لكن من حيث
امل �ب��دأ ي�ش�ك��ر وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وي�ش�ي��د
بالجهود التي بذلتها بهذا الخصوص
لكنه يحث املواطنني على التجاوب مع
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ش�ك��ل اك �ب��ر م��ن ذل��ك.
واض ��اف ان��ه ل��و ص�ح��ت االرق ��ام املعلنة
في الصحف عن كمية السالح التي تم
تسليمها فمعنى هذا اننا لم نصل الى
الهدف املنشود ومن ثم فان املحك يكون
عند بدء تطبيق القانون.

د .الرويعي:
بقاء السالح غير
المرخص في يد
البعض ليس في
صالحهم
د .دشتي :ننتظر
تفاعال أكبر في
األيام األخيرة
د .الطريجي:
الداخلية لم تقصر
وعلى المواطنين
تفعيل والئهم
للوطن
المعيوف :نتوقع
إقباال كبيرا
في األيام المقبلة
الحريجي :الداخلية
قادت حملة
إعالمية ناجحة
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كيري أشاد بدورهم في الحرب على تنظيم داعش

الخارجية األمريكية تثمن زيارة قادة الخليج
للمشاركة في قمة كامب ديفيد
أش ��اد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة األم��ري�ك��ي
ج� ��ون ك �ي ��ري ب �ج �ه��ود دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي ومساهمتها في
الحد والتقليل من قوة تنظيم الدولة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة داع� � ��ش م �ش �ي��را إل � ��ى أن
املحادثات في باريس بني الواليات
امل �ت �ح��دة ودول ال�خ�ل�ي��ج رك ��زت على
هذا امللف.
وال � �ت � �ق� ��ى ك � �ي� ��ري ال� � �ي � ��وم ب� � � ��وزراء
خارجية دول مجلس التعاون لدول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب �ي ��ة ب �ي �ن �ه��م ال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
ال��ذي عقد أي�ض��ا اجتماعا منفصال
مع وزي��ر الخارجية الفرنسي لوران
فابيوس.
وب �ح �ث��ت امل� �ح ��ادث ��ات األم��ري �ك �ي��ة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ق�ض��اي��ا
بما ف��ي ذل��ك اي��ران واليمن وس��وري��ا
وال �ح��رب على داع��ش وخ�ط��ة تعزيز
أنظمة ال��دف��اع الصاروخية بمنطقة
الخليج.
ف ��ي س �ي��اق م �ت �ص��ل ث �م �ن��ت وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة األم��ري �ك �ي��ة زي� � ��ارة ق ��ادة
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون واج�ت�م��اع�ه��م
إل��ى الرئيس األمريكي ب��اراك أوباما

لقاء كامب ديفيد
 13و 14الجاري
فرصة مهمة
لتعزيز التعاون
االستراتيجي
واألمني
بين الجانبين

الشيخ صباح الخالد يلتقي الوزير كيري في باريس

وإدارت��ه األسبوع املقبل مؤكدة أنها
ف��رص��ة لتحسني وت�ع�م�ي��ق ال�ت�ع��اون
األمني.
وقالت ال��وزارة ردا على مجموعة
م��ن األس�ئ �ل��ة ق��دم�ت�ه��ا وك��ال��ة األن �ب��اء
الكويتية (كونا) ان الرئيس أوباما
يتطلع الستقبال واستضافة زعماء
الخليج في البيت األبيض واملنتجع

ال ��رئ ��اس ��ي ك ��ام ��ب دي �ف �ي��د األس� �ب ��وع
املقبل مضيفة ان ه��ذا التجمع املهم
يتيح فرصة فريدة ملناقشة التعاون
امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن إض ��اف ��ة ال��ى
تعميق التعاون األمني.
وذك��رت الخارجية األمريكية أنه
من املزمع أن تشتمل هذه النقاشات
ال � �ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن

ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي زع ��زع ��ت االس �ت �ق��رار
وشكلت صعوبات جمة على املنطقة
مفيدة بأنه بالتحديد ستتم مناقشة
سبل مواجهة الصراعات في العراق
وليبيا وسوريا واليمن التي تشهد
تحديات أمنية جمة تؤثر ليس فقط
على تلك ال��دول ولكن بشكل مباشر
على دول املنطقة والعالم ككل.

الصالح :اعتماد ضريبة القيمة
المضافة بدول مجلس التعاون
أع � �ل� ��ن وزي � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة أن ��س
ال� � �ص � ��ال � ��ح اع� � �ت� � �م � ��اد م � �ش� ��روع
لضريبة القيمة املضافة بدول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
ك��ات �ف��اق �ي��ة ت �ت �ض �م��ن األح� �ك ��ام
وامل� � � �ب � � ��ادئ امل� �ش� �ت ��رك ��ة امل �ت �ف��ق
عليها بني الدول األعضاء على
أن تصادق الدول على االتفاقية
ح �س ��ب اإلج � � � � ��راءات ال��داخ �ل �ي��ة
املتبعة في كل منها.
وق � ��ال ال �ص��ال��ح ل �ك��ون��ا عقب
ت��رؤس��ه وف��د دول ��ة ال�ك��وي��ت في
االجتماع الـ 100للجنة التعاون
امل � ��ال � ��ي واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي ب � ��دول
امل �ج �ل��س إن االت �ف��اق �ي��ة تعتبر
نافذة اعتبارا من إي��داع وثيقة
تصديق الدولة الثانية من دول
امل �ج �ل��س ل� ��دى األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
مل� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ب��ال �ن �س �ب��ة

الوزير الصالح خالل مشاركته في اجتماع لجنة التعاون املالي واالقتصادي

ل �ل��دول امل��وق�ع��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ة
م�ش�ي��را إل��ى أن ال �ق��رار يتضمن
إص� � � � � ��دار ك� � ��ل دول� � � � ��ة م� � ��ن دول

امل �ج �ل��س ق ��ان ��ون ن �ظ��ام محليا
لضريبة القيمة املضافة يعكس
فيه األح �ك��ام املشتركة ال ��واردة

في االتفاقية .وأوضح أن لجنة
ال �ت �ع��اون امل��ال��ي واالق �ت �ص��ادي
واف � � �ق� � ��ت ع � �ل� ��ى م � �ق � �ت� ��رح دول� � ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ت �ف �ع �ي ��ل وت� �ط ��وي ��ر
النظام الداخلي واختصاصات
اللجنة وتحليل اختصاصات
وم� �ه ��ام ال �ل �ج��ان وف � ��رق ال�ع�م��ل
التابعة لها مضيفا أن��ه سيتم
تعديل النظام وفقا للمقترحات
املقدمة.
وذك � ��ر أن� ��ه ت ��م االت � �ف ��اق ع�ل��ى
تكليف ص�ن��دوق النقد الدولي
إع� � � ��داد دراس � � � ��ات ل �ت �ق �ي �ي��م أث ��ر
ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال �ن �ف��ط على
دول املجلس خاصة ما يتعلق
بتأثر ذلك على االستقرار املالي
وأس � �ع� ��ار ال� �ط ��اق ��ة وس �ي��اس��ات
الضرائب في الدول األعضاء.

ورأت أن �ه��ا ف��رص��ة م �ه �م��ة أي�ض��ا
لتأكيد ال�ت�ع��اون اإلس�ت��رات�ي�ج��ي بني
ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح ��دة ودول ال�خ�ل�ي��ج
والقلق تجاه أنشطة إيران في زعزعة
أم ��ن واس �ت �ق ��رار امل�ن�ط�ق��ة وال �ت��زام �ن��ا
امل �ش �ت��رك ألخ� ��ذ ال� �خ� �ط ��وات ال�ل�ازم ��ة
الس �ت �ق��رار ال�خ�ل�ي��ج وخ �ف��ض وت �ي��رة
التصعيد.

وأش ��ارت الخارجية إل��ى تصريح
نائب الرئيس األم��ري�ك��ي ج��و بايدن
ف��ي وق ��ت س��اب��ق وال� ��ذي ق ��ال ف�ي��ه إن
وج� ��ود  35أل ��ف ع�ن�ص��ر م��ن ال �ق��وات
األم��ري�ك�ي��ة ف��ي ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي هو
لردع أي عدوان والدفاع عن شركائنا
م��ؤك��دا أن ال �ت��زام ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
بالدفاع الخارجي عن دول الخليج
ال يزال قويا.
وثــمـنت الــوزارة العــالقة املــتينـة
بني الواليات املتحدة ودول الخليج
العربي مضيفة :نتوق للمناقشات
ال �ع �م �ي �ق��ة ل� �ل� �م ��واض� �ي ��ع ال��رئ �ي �س �ي��ة
ال � �ت� ��ي ت� �ه ��م ال � �ط� ��رف �ي�ن ك� �م ��ا ع �ه��دن��ا
خ�لال ال�ت��اري��خ ال�ط��وي��ل ف��ي التعاون
واالستشارات املتبادلة.
ويلبي ق��ادة دول الخليج العربي
دعوة الرئيس األمريكي باراك أوباما
للتشاور في عدد من املسائل املهمة
مثل برنامج إيران النووي واألمن في
ال�ي�م��ن وغ�ي��ره��ا ح�ي��ث سيستضيف
أوباما في  13و 14من الشهر الجاري
القادة الخليجيني في البيت األبيض
واملنتجع الرئاسي كامب ديفيد.

ترشيح معرفي لمنصب نائب رئيس
لجنة عدم االنتشار النووي
رش� �ح ��ت م �ج �م��وع��ة ح ��رك ��ة ع��دم
االن �ح �ي��از م �ن��دوب ال �ك��وي��ت ال��دائ��م
ل� � ��دى األم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ف � ��ي ف �ي �ي �ن��ا
السفير صادق معرفي وهو عضو
وف ��د ال �ك��وي��ت امل� �ش ��ارك ف ��ي أع �م��ال
م ��ؤت �م ��ر امل ��راج � �ع ��ة مل� �ع ��اه ��دة ع ��دم
االن�ت�ش��ار ال �ن��ووي ك�ن��ائ��ب لرئيس
اللجنة الرئيسية الثانية التابعة
ل�ل�م��ؤت�م��ر وامل�ع�ن�ي��ة ب�م�س��ائ��ل ع��دم
االنتشار النووي.
وع� �ب ��ر ال �س �ف �ي��ر م� �ع ��رف ��ي خ�ل�ال
االج �ت �م��اع ع��ن ش�ك��ر وت�ق��دي��ر دول��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت مل� �ج� �م ��وع ��ة ح� ��رك� ��ة ع ��دم
االن � �ح � �ي� ��از الخ � �ت � �ي� ��اره م �م �ث�ل�ا ع��ن
امل�ج�م��وع��ة م��ؤك��دا أن ه��ذا املنصب
يؤكد اهتمام دولة الكويت بأعمال
مؤتمر املراجعة السيما املواضيع
ال �ت��ي ت�ت��اب�ع�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة الرئيسية
ال�ث��ان�ي��ة ك�م��وض��وع ان �ش��اء منطقة
خ��ال�ي��ة م��ن األس �ل �ح��ة ال �ن��ووي��ة في
ال � �ش� ��رق األوس� � � ��ط وت� �ع ��زي ��ز ن �ظ��ام
الضمانات التابع للوكالة الدولية

صادق معرفي

للطاقة الذرية.
وأض � � � ��اف ال �س �ف �ي ��ر م� �ع ��رف ��ي أن
ال � �ك ��وي ��ت ح ��ري� �ص ��ة ع� �ل ��ى إن� �ج ��اح
أعمال املؤتمر الذي ينعقد مرة كل
خمس سنوات والخروج بمقررات
تساهم في ع��دم االنتشار النووي
وانشاء منطقة خالية من األسلحة
النووية في الشرق األوسط.
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العبيدي شكل لجنة لرصد حاالت اإلهمال في رعاية حقوقهم

السهالوي :الصحة أعدت منظومة
متكاملة لوقاية وحماية األطفال
أكد وكيل وزارة الصحة د .خالد
ال�س�ه�لاوي ال �ت��زام ال� ��وزارة بوقاية
األطفال من حوادث الطرق وتوفير
الرعاية العاجلة إلن�ق��اذ الضحايا
وإس �ع��اف �ه��م وع�لاج �ه��م وت��أه�ي�ل�ه��م
وال �ت �خ �ف �ي��ف م ��ن األع� �ب ��اء امل�ت��رت�ب��ة
على الحوادث.
وق � ��ال ال� �س� �ه�ل�اوي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة األس� � �ب � ��وع
العاملي الثالث للسالمة على الطرق
والذي يمتد من  4إلى  10مايو من
ك��ل ع��ام إن وق��اي��ة األط �ف��ال تتم من
خ�ل�ال م�ن�ظ��وم��ة م�ت�ك��ام�ل��ة لحماية
حقوق الطفل بالحياة وسالمته.
وأوض � � ��ح أن امل �ن �ظ��وم��ة ت�ش�م��ل
التوعية باستراتيجيات الوقاية
م� � ��ن ح� � � � � ��وادث ال � � �ط� � ��رق وت� �ط ��وي ��ر
م �ن �ظ ��وم ��ة اإلس� � �ع � ��اف وال� � �ط � ��وارئ
الطبية وت�ع��زي��ز ق ��درات وإم�ك��ان��ات
إدارة ال � �ط� ��وارئ ال �ط �ب �ي��ة وم ��راك ��ز
اإلس� � � �ع � � ��اف وأق� � � �س � � ��ام ال � � �ح� � ��وادث
وال� �ط ��وارئ وال�ع�م�ل �ي��ات وال�ع�ن��اي��ة
املركزة وخدمات التأهيل والعالج
الطبيعي لضحايا ح��وادث الطرق

تطوير اإلسعاف
والطوارئ الطبية
وتعزيز قدرات
وإمكانات أقسام
الحوادث
د .خالد السهالوي

وخصوصا من األطفال.
وأضاف أن الوقاية من الحوادث
وال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �ع ��اج� �ل ��ة وامل �ت �ك��ام �ل��ة
ل �ض �ح��اي��اه��ا أول ��وي ��ة رئ�ي�س�ي��ة في
ب ��رن ��ام ��ج ع �م ��ل ال� � � � ��وزارة وال �خ �ط��ة
اإلن�م��ائ�ي��ة ل�ل��دول��ة م�ع�ت�ب��را أن حق
ال�ط�ف��ل ف��ي ال �س�لام��ة وال��وق��اي��ة من
حوادث الطرق يعد ضمن الحقوق
األساسية له.
وش� ��دد ال �س �ه�ل�اوي ع �ل��ى ال �ت��زام

دول��ة الكويت بصون وحماية حق
الطفل ضمن ال�ت��زام�ه��ا باالتفاقية
ال ��دول� �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة ح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم
املتحدة العام  1989والتي صادقت
عليها دول ��ة ال�ك��وي��ت وت�ل�ت��زم بها
منذ ال�ع��ام  1991وتنفيذا مل��ا أك��ده
دس � �ت� ��ور دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ح �م��اي��ة
حقوق الطفل.
وأش ��ار إل��ى أن اللجنة الوطنية

العليا لحماية حقوق الطفل التي
ش �ك �ل �ه��ا وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ب��رئ��اس��ة وك �ي��ل ال � ��وزارة
وت� �ض ��م ف ��ي ع �ض��وي �ت �ه��ا ق �ي��ادي�ين
ومتخصصني م��ن وزارات ال��دول��ة
وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل �ج �ت �م��ع
امل��دن��ي وضعت آلية لرصد ح��االت
اإلهمال في رعاية األطفال والتعدي
على حقوقهم بما في ذلك الحق في
السالمة والرعايه الكاملة.
ودعا السهالوي اآلباء واألمهات
وأول �ي��اء األم ��ور إل��ى التقيد بربط
ح � ��زام األم� � ��ان واس� �ت� �خ ��دام م�ق��اع��د
األطفال بالسيارات والتدريب على
اإلسعافات األول�ي��ة وإن�ق��اذ الحياة
لحماية األطفال محذرا من خطورة
اس �ت �خ��دام ال�ه��ات��ف امل�ح�م��ول أث�ن��اء
القيادة وكتابة الرسائل وما يؤدي
إل�ي��ه ذل��ك م��ن ح ��وادث أث�ن��اء السير
وقد يذهب ضحيتها األطفال.

تحت شعار :معا تواصلنا أفضل

الهاجري :إحياء شهر النطق العالمي
لتعزيز رعاية المرضى وعالجهم
ش � � � ��دد رئ � � �ي� � ��س ق � �س � ��م ال� �س� �م ��ع
وال �ن �ط��ق ف ��ي م��رك��ز ال �ش �ي��خ س��ال��م
ال �ع �ل��ي د .م �ح �م��د ال �ه��اج��ري على
أهمية إحياء فعاليات شهر النطق
ال �ع��امل��ي ل�ت�ع��زي��ز ال��رع��اي��ة امل�ق��دم��ة
للمرضى ومعالجة االضطرابات
املتعلقة بالنطق واللغة والسمع
والبلع.
وق ��ال ال �ه��اج��ري ل�ك��ون��ا إن قسم
ال �ن �ط��ق وال �ب �ل��ع ال �ت��أه�ي �ل��ي وم��رك��ز
الشيخ سالم العلي للسمع والنطق
ي �ق �ي �م��ان ف �ع ��ال �ي ��ات ش �ه ��ر ال �ن �ط��ق
مايو من كل عام تحت شعار «معا
تواصلنا أف�ض��ل» م��ن  1وحتى 28
مايو الجاري.
وأض � � � � ��اف أن ت� �ن� �س� �ي ��ق ال �ع �م��ل
الجماعي بني التخصصات الطبية
وامل � �س � ��ان � ��دة ف � ��ي ال � �ب �ل��اد ض� � ��رورة
ل�خ��دم��ة ذوي اإلع��اق��ة وأن التدخل
امل �ب �ك��ر ض � � ��رورة أي� �ض ��ا الك �ت �ش��اف
امل � �ش � �ك � �ل� ��ة وت � � �ح� � ��دي� � ��د أب� � �ع � ��اده � ��ا

د .محمد الهاجري

والتوصيات املقترحة للعالج.
ول� �ف ��ت إل� ��ى أه �م �ي��ة ال� �ح ��ث ع�ل��ى
ال � �ت � �ط� ��ور واالس � � �ت � � �م� � ��رار ف � ��ي دف ��ع
ع� �ج� �ل ��ة ال � �ت � �ق� ��دم ف� � ��ي ال� �ق� �ط ��اع ��ات
ال �ص �ح �ي��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت م��وض �ح��ا
أن الفعاليات امل�ق��ام��ة تتميز بدقة
ال�ت�ن�ظ�ي��م م��ن ق�س�م��ي ع�ل�اج النطق

وال �س �م��ع ف ��ي م��رك��ز ال �ش �ي��خ س��ال��م
العلي ومستشفى الطب الطبيعي
وال � �ت � ��أه � �ي � ��ل ال � �ص � �ح� ��ي ل �ت �ع ��ري ��ف
وت��وع �ي��ة ق �ط��اع��ات امل �ج �ت �م��ع ك��اف��ة
ب��االض �ط��راب��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ن�ط��ق
واللغة والسمع والبلع.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن ش� �ه ��ر ال �ن �ط��ق
ي �ت �خ �ل �ل��ه ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات
وامل� � �ح � ��اض � ��رات وامل � � �ع� � ��ارض ال �ت��ي
ستوجه لالختصاصيني واألطباء
وال�ج�م�ه��ور حسب ج ��داول منظمة
وت��واري��خ م�ع�ت�م��دة بالتنسيق مع
القطاعات املشاركة كافة مؤكدا أن
هذه املناسبة بما فيها من فعاليات
ع�ل�م�ي��ة وع�م�ل�ي��ة ع ��دة ت�ع�ت�م��د على
ت �ك��ات��ف وت �ج �م��ع ال �ع��دي��د ال� �ك ��وادر
الطبية م��ن مختلف التخصصات
ال �ط �ب �ي��ة ف ��ي م �ج ��ال رع ��اي ��ة ال�ط�ف��ل
لتقديم ما لديها من بروتوكوالت
وآل �ي��ات ع�م��ل م��وث�ق��ة لنشر ال��وع��ي
بني أفراد املجتمع حول اضطرابات

الكالم واللغة واملشكالت السمعية
وإض � � �ط � ��راب � ��ات ال� �ب� �ل ��ع واالط� �ل� ��اع
ع�ل��ى آخ ��ر ال ��دراس ��ات املتخصصة
باضطرابات التواصل.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د رئ � �ي� ��س ق �س��م
ال � �س � �م � ��ع وال� � �ن� � �ط � ��ق ب �م �س �ت �ش �ف��ى
ال � �ط ��ب ال �ط �ب �ي �ع��ي واخ �ت �ص��اص ��ي
ال �ن �ط��ق م�ص�ط�ف��ى ال �ب �ش �ي��ر أه�م�ي��ة
م��د ج �س��ور ال �ت��واص��ل ب�ين األط �ب��اء
وامل �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي م �ج��ال صحة
الطفل واالطالع على آخر الدراسات
املتخصصة باضطرابات التواصل
م � � �ش� � ��ددا ع � �ل� ��ى ض � � � � � ��رورة ت� �ق ��دي ��م
اقتراحات وتوصيات آلليات عمل
علمية موثقة ومتبعة لدى الجهات
الصحية التي تخدم ذوي اإلعاقة.
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الفودري :تطبيق نظام الربط
اإللكتروني في منطقة
الجهراء الصحية
أع�ل��ن م��دي��ر منطقة ال�ج�ه��راء
ال� �ص� �ح� �ي ��ة د .ف� �ه ��د ال� � �ف � ��ودري
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ن� �ظ ��ام اإلل �ك �ت ��رون ��ي
ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال � �ج � �ه� ��راء ورب� ��ط
أق� �س ��ام امل�س�ت�ش�ف��ى إل�ك�ت��رون�ي��ا
ب �ع �ض �ه��ا ب �ب �ع��ض ع� �ل��اوة ع�ل��ى
ربط املستشفى بمراكز الرعاية
ال� �ص� �ح� �ي ��ة األول � � �ي � � ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة
للمنطقة.
وق��ال الفودري لكونا إن ذلك
ي � �ن � ��درج ض� �م ��ن خ� �ط ��ة ت �ط��وي��ر
ال�خ��دم��ات الصحية ف��ي منطقة
الجهراء الصحية وبذلك يكون
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ن� �ظ ��ام االل �ك �ت ��رون ��ي
شمل القطاعات كافة.
ول�ف��ت إل��ى االن�ت�ه��اء م��ن ربط
جميع األق �س��ام ف��ي املستشفى
ب �ح �ي��ث ي �ت��م ال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن�ه��ا
إلكترونيا وخصوصا خدمات
امل�خ�ت�ب��ر واألش �ع��ة والصيدلية
ف�ض�لا ع��ن رب��ط م��راك��ز ال��رع��اي��ة
األول � � � � � �ي� � � � � ��ة م� � � � ��ع امل � �س � �ت � �ش � �ف� ��ى
إلكترونيا حيث يمكن االط�لاع
على معلومات وم�ل��ف املرضى
بني املركز واملستشفى وتبادل
االس �ت �ش��ارات الطبية ومتابعة
حالة املريض وعالجه.

د .فهد الفودري

وذك � ��ر أن� ��ه ت ��م ت �ن �ف �ي��ذ شبكة
معلومات ف��ي األق�س��ام اإلداري��ة
مرتبطة بالنظم امل�ت�ك��ام�ل��ة في
ديوان الخدمة حيث يتم تنفيذ
االج ��راءات اإلداري ��ة بخصوص
اإلج � � � � ��ازات وال � � �ش� � ��ؤون امل��ال �ي��ة
وغ�ي��ره��ا مشيرا إل��ى أن��ه سيتم
ف��ي املستقبل ال�ق��ري��ب التعامل
إل �ك �ت��رون �ي��ا وب �ش �ك��ل ك��ام��ل في
م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� � �ج� � �ه � ��راء ال �ص �ح �ي��ة
وإلغاء املعامالت الورقية.

السلطان :افتتاح وحدات
بمستشفى الفروانية قريبا
أع�ل��ن م��دي��ر منطقة الفروانية
الصحية د .جمال السلطان عن
اف �ت �ت��اح وح � ��دات ف ��ي مستشفى
ال �ف��روان �ي��ة ق��ري �ب��ا م �ن �ه��ا وح ��دة
م� �ن ��اظ� �ي ��ر ال � �ج � �ه� ��از ال �ت �ن �ف �س��ي
ل � �ل � �ك � �ب� ��ار وال � � �ص � � �غ� � ��ار ووح � � � ��دة
التلقيح الصناعي بقسم النساء
والوالدة.
وق� ��ال ال �س �ل �ط��ان ف��ي ت�ص��ري��ح
خ�ل��ال ح �ف��ل ت �ك��ري��م ك��وك �ب��ة م��ن
العاملني املتميزين في مستشفى
ال� �ف ��روان� �ي ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة ح �ص��ول
املستشفى على أعلى تقييم في
برنامج االع�ت��راف الوطني لعام
 2014إن��ه س�ي�ت��م أي �ض��ا تشغيل
أشعة الحوادث بعد االنتهاء من
التوسعة في شهر يونيو املقبل.
وأع � ��رب ع ��ن ال �ف �خ��ر ب�ح�ص��ول
امل �س �ت �ش �ف��ى ع �ل��ى أع� �ل ��ى ت�ق�ي�ي��م
ف��ي ب��رن��ام��ج االع� �ت ��راف ال��وط�ن��ي
لعام  2014معتبرا إياه تتويجا
ل �ل �ج �ه��ود امل� �ب ��ذول ��ة ف ��ي ت�ط��وي��ر
وت �ح �س�ين ال �خ��دم��ة ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
الصحية.
ول � � �ف� � ��ت إل� � � � ��ى وج � � � � � ��ود داف � � ��ع
وط � � �م� � ��وح إلن � � �ج� � ��از م �س �ت �ش �ف��ى
ال �ف��روان �ي��ة ال �ج��دي��د ب�ع��د خمس
س� �ن ��وات ب �س �ع��ة س��ري��ري��ة تصل

ال��ى  955س��ري��را وس�ي�م�ث��ل نقلة
ن��وع�ي��ة ل�ل�خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة في
امل �ن �ط �ق ��ة .وش� �ه ��د ال �ح �ف ��ل أم ��س
ت �ك ��ري ��م ك ��وك �ب ��ة م� ��ن امل �ت �م �ي��زي��ن
العاملني بمستشفى الفروانية
بمختلف األقسام الذين كان لهم
دور فعال في اجتياز متطلبات
وم �ع ��اي �ي ��ر ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال��وط �ن��ي
ل �ل�اع � �ت� ��راف ب � �ج� ��ودة ال� �خ ��دم ��ات
ال�ص�ح�ي��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع الهيئة
ال�ك�ن��دي��ة ل�لاع �ت��راف وش�م�ل��ت 14
مستشفى من مستشفيات وزارة
الصحة لسنة .2014
وت �ن��درج ه��ذه ال�خ�ط��وة ضمن
معايير التميز املؤسسي باألداء
ال�ط�ب��ي وال �ف �ن��ي واإلداري ال��ذي
يترجم على أرض ال��واق��ع التزام
ج �م �ي��ع ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب�م�س�ت�ش�ف��ى
ال� �ف ��روان� �ي ��ة ب ��ال� �ج ��ودة وال �ت �م �ي��ز
ف � � ��ي ال � �ع � �م� ��ل وذل � � � � ��ك ب �ت �ط �ب �ي��ق
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
االق �س��ام وال��وح��دات وس�ي��اس��ات
وب��روت��وك��والت إج� ��راءات العمل
في املستشفى.
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دعم بريطاني بمليوني جنيه
إسترليني لباحث كويتي ابتكر
برنامجا لرعاية مرضى القلب

صورة وتعليق

ق��ال باحث ال��دك�ت��وراة الكويتي
ف��ي رع��اي��ة ال�ق�ل��ب أح �م��د امل �ه��اوش
إن م��ؤس �س��ة ص �ح �ي��ة ب��ري �ط��ان �ي��ة
ق��دم��ت دع �م��ا ل��ه ب�م�ل�ي��ون��ي جنيه
إسترليني بصفته رئيسا لفريق
ب �ح �ث��ي ب �ع ��د اب� �ت� �ك ��اره ب��رن��ام �ج��ا
م �س �ت �ن��دا إل � ��ى األدل � � ��ة وال� �ب ��راه�ي�ن
ملرضى القلب.
وأض ��اف امل �ه��اوش ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي أم��س أن ه��ذا ال��دع��م من
ق �ب��ل امل��ؤس �س��ة ل �ل �ف��ري��ق ال�ب�ح�ث��ي
ب��رئ��اس �ت��ه س �ي �ك��ون ت �ح��ت م�ظ�ل��ة
م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ك � � � ��ورن � � � ��وال امل� �ل� �ك ��ي
وإش ��راف ات �ح��اد ال �ج��ودة العاملية
ل �ت��أه �ي��ل ال �ق �ل��ب ن �ظ �ي��ر م �س��اع��دة
امل � � �ص� � ��اب �ي ��ن ب� � � � ��أم� � � � ��راض ال � �ق � �ل� ��ب
ل�ل�ت�ع��اي��ش م��ع امل� ��رض وع�لاج��ات��ه
وسبل رفع جودة حياتهم.
وأع � ��رب ع ��ن ال �ت �ق��دي��ر ل�ت�ك��ري�م��ه
م��ن قبل سفير دول��ة الكويت لدى

إحدى جلسات مجلس األمة  2003ويظهر فيها رئيس مجلس الوزراء وقتها ،سمو الشيخ صباح األحمد الصباح  ،ونائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية سمو الشيخ نواف األحمد الصباح  ،ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سمو الشيخ جابر املبارك الصباح  ،واألعضاء :
( إعداد إدارة اإلعالم)
					
د.ناصر الصانع وأحمد املليفي وباسل الراشد ود.براك النون.

فريق الغوص :العمل التطوعي
يدعم البيئة البحرية
اك� ��د ف��ري��ق ال� �غ ��وص ال�ك��وي�ت��ي
ال�ت��اب��ع ل�ل�ن��ادي العلمي الكويتي
ح ��رص ��ه ع �ل��ى ت �ع �م �ي��ق دوره ف��ي
غ � � ��رس ق � �ي ��م ال � �ع � �م ��ل ال� �ت� �ط ��وع ��ي
واب � � � ��راز أه �م �ي ��ة امل �ح ��اف �ظ ��ة ع�ل��ى
البيئة البحرية من خالل تواصل
حمالته لصيانة وتنظيف املرابط
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال� �ق ��ري� �ب ��ة م � ��ن ال� �ج ��زز
والشعاب املرجانية.
وق��ال العضو اإلس�ت�ش��اري في
م �ج �ل��س إدارة ال� �ن ��ادي وم �ش��رف
ع��ام إدارة ع�ل��وم البيئة البحرية
ع � �ل� ��ي ال� �س� �ب� �ي� �ع ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ان الفريق وضمن خطته
اإلستراتيجية السنوية وجهوده
لنشر ال��وع��ي البيئي للمحافظة
على مكونات البيئة البحرية قام
بحملة صيانة وتنظيف للمرابط
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ال� �ق ��ري� �ب ��ة م � ��ن ال� �ج ��زر
وال�ش�ع��اب امل��رج��ان�ي��ة ف��ي املنطقة
الجنوبية للبالد.
وأوض��ح ان ه��ذه الحملة تأتي
ض�م��ن ال�ح�م�لات امل�ت��واص�ل��ة على
امل��راب��ط ال�ب�ح��ري��ة ال�ت��ي ي�ق��وم بها

ال�ف��ري��ق ح��ول ال�ش�ع��اب املرجانية
وال� �ج ��زر ال �ج �ن��وب �ي��ة خ�ل�ال فصل
الصيف م��ن ك��ل ع��ام نظرا لتزايد
أعداد مرتادي البحر والغواصني
في هذا الوقت.
وذك� ��ر ان ال �ف��ري��ق ت��اب��ع وض��ع
امل ��راب ��ط ف��ي (ق �ط �ع��ة ب �ن �ي��ة) وه��ي
س� �ت ��ة م � ��راب � ��ط ب� �ح ��ري ��ة اذ ت �م��ت
ص �ي��ان��ة امل� ��راب� ��ط ال �ت��ال �ف��ة م�ن�ه��ا
وتنظيفها مؤكدا مواصلة الفريق
لحملته للمحافظة ع�ل��ى البيئة
ال �ب �ح��ري��ة وم �ك��ون��ات �ه��ا ب�ص�ي��ان��ة
وتنظيف املرابط البحرية القريبة
م��ن جزيرتي (أم امل ��رادم وق��اروه)
كمرحلة ثانية.
وب�ي��ن ال �س �ب �ي �ع��ي أن ال �ش �ع��اب
املرجانية ذات بنية ضعيفة جدا
وان إل� �ق ��اء األدوات امل�س�ت�خ��دم��ة
لرسو القوارب (األنكر واملرساة)
قد تؤدي إلى تحطيمها موضحا
ان ن �م��وه��ا ب �ط��يء ج ��دا ويتطلب
نمو سنتيمتر واحد إلى أكثر من
عام كامل.
واوضح ان الفريق الحظ اثناء

ال�ح�م�ل��ة ان امل��راب��ط ال�ب�ح��ري��ة في
(قطعة بنية) قليلة وبحاجة الى
زيادة أعدادها نظرا إلزدياد عدد
مراكب الغوص والصيد والتنزه
ت � �ف� ��ادي� ��ا ل �ت �ح �ط �م �ه��ا وخ ��راب� �ه ��ا
وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ال�ت��دم�ي��ر
لسوء اإلستخدام.
وذكر ان الفريق لن يألو جهدا
ف� ��ي م �ت ��اب �ع ��ة وت ��رك� �ي ��ب امل ��راب ��ط
ال� �ب� �ح ��ري ��ة وال� �ص� �ي ��ان ��ة ال� ��دوري� ��ة
ل �ه��ا الس �ي �م��ا ال �ق��ري �ب��ة م��ن ال �ج��زر
وال � �ش � �ع� ��اب امل ��رج ��ان� �ي ��ة وان� �ش ��اء
وم� �ت ��اب� �ع ��ة امل� �ح� �م� �ي ��ات ال �ب �ح��ري��ة
ل �ت��أه �ي��ل واس� �ت� �ي� �ط ��ان األس� �م ��اك
القاطنة في الشعاب.
ودع� � � � ��ا ال� �س� �ب� �ي� �ع ��ي م � ��رت � ��ادي
ال �ب �ح ��ر ب��ال �ت �ح �ل��ي ب��امل �س��ؤول �ي��ة
وع � � � ��دم اإلس � �ت � �ه � �ت� ��ار ب �م �ك ��ون ��ات
البيئة البحرية التي تعتبر ثروة
طبيعية ويجب املحافظة عليها
م��ن ال �خ��راب وال�ت�ح�ط�ي��م السيما
ال �ش �ع��اب امل��رج��ان�ي��ة ال �ت��ي تعتبر
موطنا لألسماك النادرة.
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علماء كويتيون
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تطوير معلم
تاريخي بروما

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

أع �ل��ن ع �م��دة ال �ع��اص �م��ة اإلي �ط��ال �ي��ة
اغ �ن��اس �ي��و م��اري �ن��و أن م �ج �م��وع��ة م��ن
ع�ل�م��اء وأخ�ص��ائ�ي��ي اآلث ��ار الكويتيني
س� �ت� �ش ��ارك ف� ��ي أع � �م� ��ال ت� �ط ��وي ��ر أح ��د
م �ع��ال��م روم � ��ا ال �ت��اري �خ �ي��ة ب�م�س��اه�م��ة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب �ه��دف ح �م��اي��ة ال �ت��راث
الحضاري واالنساني.
وقال مارينو لكونا إنه اقترح إشراك
ش�ب��اب كويتيني ف��ي تفعيل العالقات
الثقافية بني الكويت وإيطاليا مضيفا
أن ��ه وال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود بحثا
تصورات إلنشاء مسار تعاون مشترك
ف ��ي امل � �ج ��ال ال �ث �ق��اف��ي ع �ل��ى ض � ��وء م��ا
أسست له زيارتا رئيس وزراء إيطاليا
األخ � �ي � ��رة ل �ل �ك��وي��ت ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب ��ارك ل��روم��ا
م�ن�ت�ص��ف س�ب�ت�م�ب��ر امل��اض��ي .وأك ��د أن
هذا املسار انطلق بالفعل بفضل زيارة
الشيخ سلمان الحمود لتفعيل الرغبة
امل�ش�ت��رك��ة ل�ت�ط��وي��ر ال �ت �ع��اون ال�ث�ق��اف��ي
الس �ي �م ��ا ب �ع ��د ق � � ��رار ت �ن �ف �ي��ذ م �ش ��روع
بمساهمة الكويت لتطوير موقع أثري
ي�ع��رف ب��اس��م ل��ودوس مانيوس خالل
األشهر الستة املقبلة.

رئيس التحرير

امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وع �م �ي��د ال�س�ل��ك
الدبلوماسي خالد الدويسان على
إن�ج��ازه في بحثه االكلينيكي في
م �ج��ال ال��وق��اي��ة األول� �ي ��ة ألم ��راض
ال �ق �ل��ب وب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى إش� ��راف
م ��ؤس ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
ل �ل �ق �ل��ب ف� ��ي أك� �ب ��ر م� ��راك� ��ز ب �ح��وث
أم��راض القلب في اململكة املتحدة
ما شكل له دافعا إضافيا إلكمال
املسيرة العلمية الطبية لتحقيق
أفضل املستويات.
وذك � ��ر أن ك ��ل م ��ا ي� �ق ��وم ب ��ه ف��ي
م�ج��ال البحث العلمي الطبي في
مجال رعاية القلب يأتي في سبيل
خدمة الكويت مستقبال متشرفا
بتمثيل دول��ة الكويت في املحافل
العلمية والطبية الدولية.

● ذع��ار شجاع صفيان العتيبي 73 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :صباح
السالم ،ق ،12ش ،1ج ،7م ،49تلفون ،66336696 :نساء :بيان ،ق ،8ش ،1ج،5
م ،3تلفون55115595 :
● ه��دي��ة محمد ح�س��ن ال�س�ع�ي��د 90 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،ال �س�ل�ام ،ق،5
ش ،521م ،39تلفون60636369 - 99047915 :
● حمود صنت رباح املطيري 76 ،عاما( ،شيع) ،االندلس ق ،4ش،2
م ،240تلفون99612112 - 60000232 - 55555658 :
● محمد ف��ال��ح غنيم ال�ع��ري��رة ال�ع��ازم��ي 26 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،مبارك
الكبير ،ق ،6ش ،14م ،37تلفون50997888 - 97932886 :
● وح�ي�ش��ه س ��رور ال �ج��رم��ان امل �ط �ي��ري77 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج��ال:
الفردوس ،ق ،9ش ،11م ،55تلفون ،99062090 :نساء :الرحاب ،ق ،1ش ،5م،10
تلفون50855758 :
● تقية محمد صالح البدر 90 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الدعية ،حسينية
بو عليان مقابل الدسمة( ،الدائري الثاني) ،تلفون،99467422 - 67747797 :
نساء :الدعية ،ق ،4ش القرطبي م ،22تلفون60055100 - 55556065 :
● مشعل صباح عبدالله مشحن العنزي 24 ،عاما( ،يشيع التاسعة
من صباح اليوم) ،رجال :الدوحة ق ،4ش ،7م ،35تلفون ،99066465 :نساء:
النسيم ،ق  ،1ش  ،5م ،10تلفون99600916 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03.31
04.59
11.44

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

03.20
06.30
07.55

