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سمو األمير مشاركا في القمة الخليجية التشاورية وبجواره خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد

أقر  3تشريعات بتأسيس شركة ثانية لإلنتاج الحيواني وتعديل التأمينات وقوة الشرطة

المجلس يكسر احتكار تجارة
المواشي ويعوض المتقاعدين
ك �س��ر م �ج �ل��س األم � ��ة االح �ت �ك��ار
ف� � ��ي ت � � �ج� � ��ارة امل � � ��واش � � ��ي وع� � ��وض
امل�ت�ق��اع��دي��ن ج �ب��را وال �ش��رط��ة نقدا
م ��واص �ل�ا ان � �ج ��ازات ��ه ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ال�ن��وع�ي��ة ب��إق��رار ث�لاث��ة ق��وان�ين في
مداولتني وإحالتها للحكومة في
ش��أن الترخيص بتأسيس شركة
م�س��اه�م��ة ك��وي�ت�ي��ة ب��اس��م ال�ش��رك��ة
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ات� �ج ��ار ف ��ي امل ��واش ��ي
وت � �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح � �ك � ��ام ق ��ان ��ون
ال �ت ��أم �ي �ن ��ات االج �ت �م ��اع �ي ��ة ب �ش��أن

الغانم محييا النواب قبل افتتاح الجلسة

مجلس الوزراء يرحب بالتعاون
األمني الخليجي
رح� � � � ��ب م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � � � ��وزراء ف ��ي
اج �ت �م��اع��ه األس �ب ��وع ��ي أم� ��س األول
برئاسة سمو الشيخ جابر املبارك
بالتعاون األمني الخليجي وإق��رار
آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة
اإلره��اب �ي��ة امل��وح��دة ت �ع��زي��زا للعمل
األمني الخليجي املشترك في مجال
مكافحة اإلرهاب.
واستمع مجلس ال��وزراء في هذا
ال� �س� �ي ��اق إل � ��ى ش � ��رح ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد حول نتائج اللقاء التشاوري
ال�س��ادس عشر ل ��وزراء داخلية دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع ��اون ال � � ��ذي ع� �ق ��د ف��ي

ال ��دوح ��ة م ��ؤخ ��را وال � ��ذي ت ��م خ�لال��ه
بحث عدد من املوضوعات املتعلقة
ب��ال�ع�م��ل األم �ن��ي امل �ش �ت��رك ف��ي ك��اف��ة
م�ج��االت��ه وال�ج�ه��ود ال�ت��ي ت�ق��وم بها
األج�ه��زة األمنية املختصة من أجل
تعزيز التعاون والتنسيق املشترك
لحماية األم��ن واالس�ت�ق��رار ف��ي دول
امل�ج�ل��س وح�ف��اظ��ا ع�ل��ى املكتسبات
واإلن �ج��ازات ال�ت��ي حققتها املسيرة
املباركة ملجلس التعاون.

تفاصيل (ص)15

نواب يطالبون
بوقف التعيينات
القيادية
ط� ��ال� ��ب غ � �ي ��ر ن� ��ائ� ��ب م �ج �ل��س
ال � � � � � ��وزراء ب� ��وق� ��ف ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف��ي
امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة ل�ح�ين إق ��رار
امل�ع��اي�ي��ر وال �ض��واب��ط امل��وج��ودة
ف��ي االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل �ع��روض
على ج��دول أع�م��ال لجنة تنمية
امل��وارد البشرية .وأش��اروا خالل
ج �ل �س��ة امل� �ج� �ل ��س أم � ��س إل � ��ى أن
ب �ع��ض ق �ي��ادي��ي ال ��دول ��ة دوره� ��م
ال ��وح� �ي ��د ه� ��و ع ��رق� �ل ��ة م �ش��اري��ع
الدولة وتطوير البلد مؤكدين أن
مجلس ال� ��وزراء ل�ي��س ل��دي��ه آلية
واضحة في اختيار القيادات.

تعويض املتقاعدين جبرا وتسوية
آث��ار إل�غ��اء ق ��رارات انتهاء الخدمة
في بعض الحاالت وتعديل قانون
ق ��وة ال �ش��رط��ة ب �م��ا ي�س�م��ح لعضو
ق � ��وة ال� �ش ��رط ��ة االح� �ت� �ف ��اظ ب �ك��ام��ل
رص �ي��د إج ��ازات ��ه ال��دوري ��ة ال �ت��ي لم
يحصل عليها ولم يتقاض بدلها
نقدا أثناء خدمته الفعلية ويجوز
ل��ه االن �ت �ف��اع ب��ه ب�م��ا ال ي��زي��د على
 90ي��وم��ا ف��ي ال�س�ن��ة ال ��واح ��دة إذا
سمحت ظروف العمل بذلك.

وت �م �س��ك امل �ج �ل��س ب��امل �ض��ي في
مناقشة تقرير اللجنة املالية عن
ت��أس �ي��س ش��رك��ة ث��ان �ي��ة ل�ل�م��واش��ي
ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت�ح�ف��ظ ال�ح�ك��وم��ة
وواف� � � � ��ق ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
بموافقة  35عضوا ورف��ض واح��د
وامتناع  11من إجمالي الحضور
البالغ عددهم .47
وأع � ��رب ال� �ن ��واب ع��ن س�ع��ادت�ه��م
على إق ��رار ه��ذا ال�ق��ان��ون مشيرين
إل��ى أن��ه ي�س��اه��م ف��ي ك�س��ر احتكار

كاميرات المراقبة و 9تقارير
للميزانيات في جلسة اليوم
ي � �ن� ��اق� ��ش م� �ج� �ل ��س األم � � � � ��ة ف��ي
ج �ل �س �ت��ه ال � �ي ��وم م � �ش ��روع ق��ان��ون
تنظيم وتركيب كاميرات املراقبة
األمنية فضال عن  9تقارير للجنة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب الختامي
عن مشروعات القوانني باعتماد
ال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة ل �ل ��وزارات
واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ج�ه��ات
امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة ع��ن السنتني
املاليتني  2012-2011و2013-2012
باإلضافة إلى  2011-2010وعددها
ج �م �ي �ع��ا  26م � �ش� ��روع� ��ا ب� �ق ��ان ��ون
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى رب � ��ط م �ي��زان �ي��ات
 8ج � �ه� ��ات وه� � ��ي ه� �ي� �ئ ��ات ال� �ق ��وى

ال �ع��ام �ل��ة واإلع� ��اق� ��ة وامل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة والشراكة بني القطاعني
العام والخاص ومكافحة الفساد
وعلوم القرآن وبنك االئتمان وبنك
الكويت املركزي.
كما ينظر املجلس بند األسئلة
بعد أن تم تأجيلها أم��س وم��درج
على ج��دول األعمال تقارير لجان
امل � ��راف � ��ق ال � �ع ��ام ��ة ع� �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة
الصحية ومرسوم املجلس البلدي
عن رج��ال اإلطفاء واللجنة املالية
عن الوكاالت التجارية.

ت � �ج� ��ارة امل� ��واش� ��ي وي �ح �ق��ق األم� ��ن
ال� �غ ��ذائ ��ي وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق أك��د
وزي� � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
ح� � � ��رص ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع � �ل� ��ى ض �ب��ط
أس�ع��ار السلع الحيوية ف��ي البالد
وكسر احتكارها وتحريرها.

المضبطة (ص)11-04

الكندري :
فساد الموانئ
إلى النيابة
أك ��د وزي ��ر امل ��واص�ل�ات عيسى
ال� �ك� �ن ��دري ح ��رص ��ه ع �ل��ى ح �م��اي��ة
امل��ال العام واملحافظة عليه وأنه
أحال كل ما ورد في تقارير ديوان
املحاسبة واملتعلقة بشبهة فساد
في مؤسسة املوانئ الكويتية إلى
النيابة العامة.
وق � � ��ال ال � ��وزي � ��ر ال � �ك � �ن� ��دري ف��ي
م ��داخ �ل ��ة ل ��ه ف ��ي ج �ل �س��ة م�ج�ل��س
األم� � ��ة ال� �ع ��ادي ��ة أم � ��س إن � ��ه ش�ك��ل
أيضا لجان تحقيق متخصصة
في شأن ما أثير عن شبهة فساد
في مؤسسة املوانئ.
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سموه أكد أن البيت الخليجي أثبت قدرا كبيرا من الصالبة في تعامله مع األحداث والظروف السياسية واألمنية الخطيرة

األمير :قلقنا مشروع من تداعيات النووي اإليراني
ونتمنى أن يبدد االتفاق الدولي مخاوفنا

أكد ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد
ال����ش����ي����خ ص�����ب�����اح األح������م������د ال����ج����اب����ر
الصباح أن التحديات الحالية تتطلب
جهدا جماعيا وت��ع��اون��ا م��ع األشقاء
واألص����دق����اء ل��ل��ت��م��ك��ن م���ن معالجتها
وتحصني دول املنطقة من تبعاتها.
وأض�����اف س��م��وه ف���ي ك��ل��م��ة أل��ق��اه��ا
أمس خالل اللقاء التشاوري للمجلس
األعلى ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية ال���ذي استضافته العاصمة
السعودية الرياض أن اللقاء الخليجي
ي��ج��ب اس��ت��ث��م��اره ف���ي ص��ي��اغ��ة ورق���ة
خليجية م���وح���دة ي��ت��م ف��ي��ه��ا تحديد
املخاطر وتجسيد التحديات لوضع
رؤية مشتركة لطريقة معالجتها من
منظور خليجي.
وم���ن ج��ه��ت��ه ج���دد خ����ادم ال��ح��رم�ين
ال��ش��ري��ف�ين امل��ل��ك س��ل��م��ان ال��ت��أك��ي��د أن
ع���اص���ف���ة ال�����ح�����زم ف�����ي ال���ي���م���ن ج�����اءت
اس���ت���ج���اب���ة ل��ل��ش��رع��ي��ة ول����ل����دف����اع ع��ن
ال���ن���ف���س وت���ج���ن���ي���ب ال���ش���ع���ب ال��ي��م��ن��ي
امل���زي���د م���ن االن�������زالق ن��ح��و ال��ف��وض��ى
واالق���ت���ت���ال م��ض��ي��ف��ا ف���ي ك��ل��م��ة اف��ت��ت��ح
بها القمة التشاورية التي حضرها
ال��رئ��ي��س ال��ف��رن��س��ي ف��ران��س��وا ه��والن��د
ك��ض��ي��ف ش����رف أن ق�����رار ال��ت��دخ��ل في
اليمن جاء لوقف التدهور.
وك���ان ق���ادة دول مجلس ال��ت��ع��اون
الخليجي ع��ق��دوا أم��س أع��م��ال اللقاء
ال��ت��ش��اوري ال��ـ  15ال���ذي ت��رأس��ه خ��ادم
ال���ح���رم�ي�ن ال���ش���ري���ف�ي�ن امل����ل����ك س��ل��م��ان
ب��ن عبدالعزيز بمشاركة سمو أمير
ال���ب�ل�اد ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د ،وك��ل
من العاهل البحريني امللك حمد بن
ع��ي��س��ى آل خ��ل��ي��ف��ة وأم���ي���ر دول����ة قطر
الشيخ تميم ب��ن حمد ون��ائ��ب رئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة رئيس
م��ج��ل��س ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي ال��ش��ي��خ
م��ح��م��د ب���ن راش�����د آل م��ك��ت��وم وم��م��ث��ل
س��ل��ط��ان ع���م���ان ش���ه���اب ب���ن ط�����ارق آل
سعيد.
وف���ي���م���ا ي���ل���ي ن����ص ك���ل���م���ة ح��ض��رة
صاحب السمو أمير البالد :
بسم الله الرحمن الرحيم
ال��ح��م��د ل��ل��ه رب ال��ع��امل�ين وال��ص�لاة
والسالم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعني
خ�������ادم ال����ح����رم��ي�ن ال����ش����رف��ي�ن امل���ل���ك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
م��ل��ك امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة
الشقيقة
أصحاب الجاللة والسمو
االمني العام ملجلس التعاون لدول
الخليج العربية الدكتور عبداللطيف
الزياني
ي��س��رن��ي ب���داي���ة أن ات���ق���دم ب��ج��زي��ل
ال��ش��ك��ر وع��ظ��ي��م االم���ت���ن���ان إل����ى اخ��ي
ال���ع���زي���ز خ������ادم ال���ح���رم�ي�ن ال��ش��ري��ف�ين
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

والى حكومة وشعب اململكة العربية
السعودية الشقيقة على م��ا حظينا
به ومنذ وصولنا ال��ى ري��اض الخير
من حسن وفادة وكرم ضيافة واعداد
متميز لهذا اللقاء الهام.
أصحاب الجاللة والسمو
نجتمع اليوم في أول قمة ملجلسنا
امل����وق����ر ب���ع���د أن ف���ق���دن���ا ج��م��ي��ع��ا أخ���ا
عزيزا وقائدا ملهما املغفور له بإذن
الله تعالى خ��ادم الحرمني الشريفني
امللك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ال���ذي س��اه��م ف��ي رج��اح��ة عقله وبعد
ن���ظ���ره وس����خ����اء ع���ط���ائ���ه ف����ي ت��ح��ق��ي��ق
االن���ج���ازات ال��ك��ب��ي��رة لشعبه والمتيه
العربية واالسالمية رحم الله الفقيد
وأسكنه فسيح جناته.
ونرحب اليوم بسلفه االخ العزيز
خادم الحرمني الشرفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود واننا لعلى
ي���ق�ي�ن ب�����أن ق���ي���ادت���ه ل���وط���ن���ه س��ت��ش��ك��ل
اض���اف���ة ك��ب��ي��رة وم��ه��م��ة ب��ف��ك��ره ال��ن��ي��ر
وح���رص���ه امل��ع��ه��ود وع��ط��ائ��ه امل��م��دود
وخبرته الثرية وال أدل على ذل��ك من
حرص خادم الحرمني الشريفني على
عقد هذا اللقاء واستمرار انتظامه.
كما ويطيب لي أن اتقدم بخالص
التهنئة لصاحب السمو امللكي االمير
م��ح��م��د ب���ن ن���اي���ف ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز آل
سعود ول��ى العهد ولصاحب السمو
امل��ل��ك��ي االم��ي��ر م��ح��م��د ب��ن س��ل��م��ان بن
عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد
على م��ا حظيا ب��ه م��ن ثقة غالية من
خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان
بن عبدالعزيز آل سعود باختيارهما
ول����ي����ا ل���ل���ع���ه���د وول�����ي�����ا ل����ول����ي ال��ع��ه��د
ومبايعتهما متمنني لسموهما كل
التوفيق والسداد ملواصلة عطائهما
املعهود في خدمة وطنهم.
كما نحمد ال��ل��ه سبحانه وتعالى
ع���ل���ى ع�������ودة أخ�����ي ج��ل�ال����ة ال��س��ل��ط��ان
ق����اب����وس ب����ن س���ع���ي���د س���ل���ط���ان ع��م��ان
ال���ش���ق���ي���ق���ة ال������ى ارض ال����وط����ن س��امل��ا
معافى متضرعا ال��ى ال��ل��ه تعالى أن
ي���دي���م ع��ل��ى ج�لال��ت��ه م���وف���ور ال��ص��ح��ة
وال��ع��اف��ي��ة ليستكمل م��س��ي��رة الخير
والبناء في خدمة وطنه وشعبه.
أصحاب الجاللة والسمو،
أثبت بيتنا الخليجي ق��درا كبيرا
من الصالبة في تعامله مع االح��داث
وال�������ظ�������روف ال����س����ي����اس����ي����ة واالم����ن����ي����ة
الخطيرة وغير املسبوقة أظهر تجربة
رائ�����دة ك��ان��ت م��ح��ط اه��ت��م��ام الجميع
وم���ث���ار اك���ب���ار واع����ج����اب اذ اس��ت��ط��اع
م��ج��ل��س��ن��ا ب���ح���ن���ك���ة ق�����ادت�����ه م�����ن ل��ع��ب
دور م��ؤث��ر ل��ي��س ف��ق��ط ع��ل��ى مستوى
محيطنا الخليجي وانما تعداه الى
املستوى االقليمي والدولي وبات هذا
الصرح يمثل بعدا مؤثرا وفاعال في
مجرى االح��داث الدولية فقد شاركت

العاهل السعودي مستقبال سمو أمير البالد

دول امل���ج���ل���س وب���ف���ع���ال���ي���ة امل��ج��ت��م��ع
ال��دول��ي في تحالفه ملحاربة االره��اب
ومحاولة اعادة االستقرار الى العراق
ك���م���ا ل��ع��ب��ت دول����ن����ا دورا م����ؤث����را ف��ي
محاولة ايجاد حل للكارثة االنسانية
ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا االش���ق���اء ف���ي س��وري��ا
فضال عن دوره��ا ومساهماتها على
ك��اف��ة االص���ع���دة وامل���ي���ادي���ن ف��ش��ارك��ت
امل��ج��ت��م��ع ال����دول����ي ج����ه����وده ودع���م���ت
قراراته كما نشطت دولنا في الجهود
ال���ه���ادف���ة الح���ي���اء ع��م��ل��ي��ة ال���س�ل�ام في
الشرق االوس��ط والتأثير على ال��دول
دائمة العضوية في هذا السياق.
إن م���ا اث��ب��ت��ه م��ج��ل��س��ن��ا امل���وق���ر من
ق����درة ل��ي��س ف��ق��ط ف���ي ح��ش��د ال��ج��ه��ود
وال���ت���أي���ي���د ال����دول����ي وإن���م���ا اي���ض���ا في
ت���ح���رك���ه ب���امل���ب���اش���رة ف����ي ال��ع��م��ل��ي��ات
ال��ع��س��ك��ري��ة ال���ت���ي اط��ل��ق��ه��ا ف���ي ال��ي��م��ن
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال��ش��رع��ي��ة وح��ف��ظ ام��ن
واستقرار دوله.
ل��ق��د اث���ب���ت م��ج��ل��س��ن��ا ع��ب��ر ت��ح��رك��ه
م����ؤخ����را مل���واج���ه���ة ال���ت���ه���دي���دات ال��ت��ي
اس���ت���ه���دف���ت دول����ن����ا ب���أن���ه ق������ادر ع��ل��ى
ال���ت���ف���اع���ل وال���ت���أث���ي���ر ف����ي ال����دف����اع ع��ن
مقدرات كيانه.
ان ال���دور ال��ح��ي��وي وال��ف��اع��ل وعلى
كافة املستويات الذي قام به مجلسنا
اقليميا ودوليا شكل اضافة ملكانته
وان��ط�لاق��ة ج��دي��دة ع��ب��رت عما نتمتع
ب���ه م���ن ق�����درات ك��ب��ي��رة ع��ل��ى م��س��ت��وى
كافة االبعاد السياسية واالقتصادية
والعسكرية.
إن ال��ت��ط��ورات واألح�����داث األخ��ي��رة
ف���ي م��ن��ط��ق��ت��ن��ا أك�����دت وب��ش��ك��ل ق��اط��ع
صل��اب���ة ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة ال���ت���ي نفتخر
ب������وج������ودن������ا ف�������ي إط��������اره��������ا ون���ع���ت���ز
ب���االن���ت���م���اء ل��ه��ا وال���ت���ي ال ب���د ل��ن��ا أن
ن���ع���م���ل ع���ل���ى ت���ع���زي���زه���ا وت���وط���ي���ده���ا
وال����وص����ول ب��ه��ا ال����ى م���ا ي��ن��س��ج��م مع

ال���ن���ظ���ام االس�����اس�����ي وي���ف���ع���ل ق�������رارات
ع��م��ل��ن��ا امل���ش���ت���رك وي���ع���ك���س ت��ط��ل��ع��ات
شعوبنا ب��ال��وص��ول بها ال��ى مرحلة
االت����ح����اد ال���ق���ائ���م ع���ل���ى أس�����س ص��ل��ب��ة
وخطوات مدروسة تضمن استمراره
وتحصنه لنتمكن معها من الدخول
إل��ى مرحلة ج��دي��دة تحقق لنا مزيدا
من التماسك والتالحم بني شعوبنا
وتجعل ه��ذه التجربة أك��ث��ر ارتباطا
بآمال وتطلعات هذه الشعوب.
أصحاب الجاللة والسمو،
ل��ق��د ت��ل��ق��ى ال��ع��ال��م وب��ت��ف��اؤل أن��ب��اء
ال��ت��وص��ل إل����ى االت���ف���اق االط������اري بني
م��ج��م��وع��ة ( )1 + 5م���ن ج��ه��ة وإي����ران
م���ن ج��ه��ة أخ����رى وال�����ذي ت���م ال��ت��وص��ل
اليه بمدينة ل��وزان مؤخرا ونحن في
ه����ذا ال���ص���دد ن���ش���ارك ال��ع��ال��م ت��ف��اؤل��ه
وترحيبه بهذا االتفاق ونتطلع بأمل
إل��ى م��ا يمكن الجانبني م��ن التوقيع
على االتفاق النهائي الذي تم االعالن
ع��ن��ه وذل����ك ف��ي امل��وع��د امل��ح��دد ل��ه في
ن��ه��اي��ة ش��ه��ر ي��ون��ي��و امل���ق���ب���ل .ون��ؤك��د
ه��ن��ا أن ق��ل��ق��ن��ا م��ش��روع��ا وم��خ��اوف��ن��ا
مبررة من تداعيات البرنامج النووي
االيراني ونرجو أن يبدد هذا االتفاق
ال��ن��ه��ائ��ي م���ا ي��ع��ت��ري��ن��ا م���ن م��خ��اوف
وق����ل����ق وأن ن������رى س���ل���وك���ا وت���ص���رف���ا
ايرانيا ف��ي املنطقة يعكس روح هذا
االتفاق.
أص��ح��اب ال��ج�لال��ة وال��س��م��و ،يأتي
اجتماعنا ال��ي��وم قبل أرب��ع��ة أي���ام من
ال�����دع�����وة ال����ت����ي وج���ه���ه���ا ل���ن���ا ف��خ��ام��ة
الرئيس باراك أوباما رئيس الواليات
املتحدة األمريكية الصديقة لاللتقاء
ب��ه ف��ي ك��ام��ب دي��ف��ي��د وال��ت��ش��اور معه
حول مختلف تطورات األوضاع على
الساحتني االقليمية والدولية.
ان التحديات التي نواجهها اليوم
ت��ت��ط��ل��ب ج����ه����دا ج���م���اع���ي���ا وت���ع���اون���ا

م�����ع األش�����ق�����اء واألص�������دق�������اء ل��ن��ت��م��ك��ن
م��ن معالجتها وت��ح��ص�ين دول��ن��ا من
تبعاتها وتأتي هذه الدعوة الكريمة
لتشكل فرصة للقاء وتبادل وجهات
النظر مع حليف استراتيجي ودولة
دائ���م���ة ال��ع��ض��وي��ة ف���ي م��ج��ل��س األم���ن
والعب أساسي في السياسة الدولية
وأحد أكبر االقتصاديات في العالم.
إن ل��ق��اء ن��ا ال��ي��وم ي��ج��ب استثماره
ف���ي ص��ي��اغ��ة ورق����ة خليجية م��وح��دة
نطرحها ف��ي ه��ذا ال��ل��ق��اء ن��ح��دد فيها
امل��خ��اط��ر ون��ج��س��د ال��ت��ح��دي��ات ت��ك��ون
ف��ي��ه ال���ص���راح���ة ع���ن���وان���ا وامل���ص���ارح���ة
محتوى وبيانا لنضع رؤية مشتركة
ل���ط���ري���ق���ة م���ع���ال���ج���ت���ه���ا م������ن م���ن���ظ���ور
خ��ل��ي��ج��ي ن���ت���ش���اور ف���ي���ه م����ع ح��ل��ي��ف��ن��ا
االستراتيجي لتزداد رؤيتنا نضجا
إث��������راء ون���ش���ك���ل ف��ي��ه��ا اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة
م������وح������دة ت����ع����ك����س ع����م����ق ت���ج���رب���ت���ن���ا
الخليجية وإدراكها لحجم التحديات
التي نواجهها ولنؤكد أن هذا الكيان
الخليجي ناضج بفكره واع بنظرته
قوي في حركته.
وفي الختام ال يسعني إال أن أكرر
شكري ألخي خادم الحرمني الشريفني
وملعالي األمني العام ملجلس التعاون
ول����ج����ه����از األم�����ان�����ة ال����ع����ام����ة م��ت��م��ن��ي��ا
الجتماعنا كل التوفيق والسداد.
كما حضر سمو األمير مأدبة غداء
أقامها أخوه خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان وذلك على شرف إخوانه
أص��ح��اب الجاللة والسمو ق��ادة دول
مجلس التعاون الخليجي.
إل������ى ذل�������ك ع������اد ح����ض����رة ص��اح��ب
ال��س��م��و وال���وف���د امل���راف���ق ل��س��م��وه إل��ى
أرض ال����وط����ن م����س����اء أم�����س ب���ع���د أن
ت����رأس وف���د دول����ة ال��ك��وي��ت ف��ي ال��ل��ق��اء
التشاوري الخامس عشر .وك��ان في
اس��ت��ق��ب��ال س���م���وه ع��ل��ى أرض امل��ط��ار
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح ورئيس مجلس األمة
م�����رزوق ع��ل��ي ال��غ��ان��م ون���ائ���ب رئ��ي��س
ال�����ح�����رس ال����وط����ن����ي ال����ش����ي����خ م��ش��ع��ل
األح�����م�����د ال����ج����اب����ر ال����ص����ب����اح وس���م���و
الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء.
وبعث سموه ببرقية شكر ألخيه
خ��������ادم ال����ح����رم��ي�ن ال���ش���ري���ف�ي�ن أع�����رب
ف��ي��ه��ا ع���ن خ���ال���ص ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر
على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة
ال��ل��ت�ين ح��ظ��ي ب��ه��م��ا س���م���وه وال���وف���د
املرافق .مشيدا بالنتائج املثمرة التي
أسفر عنها هذا اللقاء األخوي املبارك
ل��ت��ع��زي��ز أواص������ر ال���ت���ع���اون وت��وط��ي��د
العالقات بني دول املجلس وتحقيق
ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا وخ���دم���ة ق��ض��اي��ا األم��ت�ين
العربية االسالمية.

 ..ويستقبل
الرئيس
الفرنسي
اس��ت��ق��ب��ل ح��ض��رة صاحب
ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب�ل�اد ال��ش��ي��خ
ص�����ب�����اح األح������م������د ال����رئ����ي����س
ال��ف��رن��س��ي ف��ران��س��وا ه��والن��د
وال���وف���د امل���راف���ق وذل����ك بمقر
إقامة سموه بقصر الدرعية
بالعاصمة الرياض.
وأك�����د ال���رئ���ي���س ال��ف��رن��س��ي
أن ب�����ل����اده س����ت����ظ����ل ح��ل��ي��ف��ا
قويا ل��دول مجلس التعاون
ال��خ��ل��ي��ج��ي اس���ت���ن���ادا إل����ى ما
يجمع ال��ط��رف�ين م��ن ع�لاق��ات
ت���اري���خ���ي���ة ق����وي����ة وم���ص���ال���ح
م��ش��ت��رك��ة .وق����ال ه���والن���د في
كلمة أم��ام القمة التشاورية
إن ال��ت��ه��دي��دات ال��ت��ي ت��واج��ه
الخليج تواجه فرنسا أيضا.
وأض��اف أن مجلس التعاون
أن����ش����ئ ف�����ي  1981مل���واج���ه���ة
املخاطر اإلقليمية التي تهدد
أمنها واستقرارها موضحا
أن هناك تحديات جديدة في
املنطقة تتمثل في تهديدات
ت��ن��ظ��ي��م��ي داع�����ش وال���ق���اع���دة
م��ش��ي��دا ب��ال��دور ال���ذي ت��ؤدي��ه
دول م�����ج�����ل�����س ال������ت������ع������اون
لتحقيق األم����ن واالس��ت��ق��رار
في املنطقة.

 ..ويرعى
أوبريت
سدرة األمل
يتفضل سمو أمير البالد
ال�����ش�����ي�����خ ص�������ب�������اح األح�����م�����د
فيشمل برعايته وح��ض��وره
حفل م��رك��ز ال��س��درة للرعاية
ال��ن��ف��س��ي��ة مل��رض��ى ال��س��رط��ان
«أوبريت سدرة األمل» وذلك
ف���ي ت���م���ام ال��س��اع��ة ال��ع��اش��رة
وال��ن��ص��ف م���ن ص��ب��اح ال��ي��وم
على مسرح قصر بيان.
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الغانم بحث ورئيسة برلمان صربيا أطر التعاون

عقد رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم ��س مباحثات
رسمية مع رئيسة برملان جمهورية
صربيا مايا غويكوفيتش والوفد
املرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها
الرسمية للبالد.
وج� � � � � � � ��رى خ � � �ل� � ��ال امل � � �ب � ��اح � � �ث � ��ات
اس �ت �ع��راض ع�ل�اق��ات ال �ص��داق��ة بني
دول ��ة ال�ك��وي��ت وج�م�ه��وري��ة صربيا
وسبل تعزيز وتطوير أطر التعاون
ف ��ي ك ��اف ��ة امل � �ج� ��االت وع� �ل ��ى رأس �ه��ا
العالقات البرملانية بني البلدين.
ك �م��ا ت� �ب ��ادل ال �ج��ان �ب��ان ال �ح��دي��ث
ح��ول آخ��ر ال �ت �ط��ورات وامل�س�ت�ج��دات
ال��راه �ن��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين اإلقليمي

وال ��دول ��ي وع� ��دد م��ن ال �ق �ض��اي��ا ذات
االهتمام املشترك.
وعقب املباحثات حضرت رئيسة
برملان جمهورية صربيا جانبا من
ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم� � ��ة أم � ��س ح�ي��ث
رح ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ال�غ��ان��م
ب� �ه ��ا وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق ل� �ه ��ا ل ��دول ��ة
الكويت معربا عن تمنياته بنجاح
الزيارة وطيب اإلقامة.
وأق� � � � ��ام ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م ع �ق��ب
امل�ب��اح�ث��ات م��أدب��ة غ ��داء ع�ل��ى ش��رف
غ��وي�ك��وف�ي�ت��ش وال ��وف ��د امل ��راف ��ق لها
حضره رئيس بعثة الشرف املرافقة
ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع وم ��راق ��ب
املجلس النائب أحمد الري والنواب

رئيسة برملان صربيا خالل حضورها جانبا من جلسة أمس

عدنان عبد الصمد ود .عبدالحميد
دش�ت��ي وخ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح وع�ب��د الله
التميمي و أحمد القضيبي.
وك��ان��ت رئيسة ب��رمل��ان جمهورية
ص ��رب� �ي ��ا م� ��اي� ��ا غ ��وي �ك ��وف �ي �ت ��ش ق��د
وص� �ل ��ت وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل �ه��ا إل��ى
البالد مساء األثنني وذلك في زيارة
رسمية تستغرق عدة أيام.
وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال م ��اي ��ا ع�ل��ى
أرض امل �ط��ار ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األمة مبارك بنيه الخرينج ورئيس
بعثة الشرف املرافقة النائب فيصل
فهد الشايع واألم�ين العام املساعد
لشؤون األعضاء والعالقات العامة
واإلعالم سامي عبدالعزيز الشايع.

الغانم لدى استقباله مايا غويكوفيتش
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نواب يطالبون الحكومة بوقف تعيين
القياديين لحين وضع الضوابط والمعايير
حماد :تفاجأت
برفع اقتراحي
بقانون بشأن
العمالة المنزلية
من جدول األعمال

متابعة سامح محمد وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل
أقر مجلس األمة في جلسته العادية أمس  3قوانين
ليرفع رصيد القوانين التي أقرها في دور انعقاده
الثالث إلى  35قانونا بإصداره المداولة الثانية
لقوانين التأمينات االجتماعية وإنشاء الشركة
الوطنية للمواشي وتعديل قانون قوة الشرطة
وأحالها على الحكومة.
كما وافق على استمرار اللجنة التشريعية في
دراسة مدى دستورية االتفاقية األمنية الخليجية
وإعداد تقرير بشأنها إلى المجلس عقب االنتهاء من
دراستها ,وإلى تفاصيل المضبطة:

الطريجي :ورد خطأ
في إحدى الصحف
أنني أعدت تقرير
اإليداعات
إلى اللجنة
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره د .علي العمير وسعدون حماد

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ادي��ة
العلنية أم��س ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق 5
مايو  2015عند الساعة التاسعة
وال�ن�ص��ف ب�ع��د ان ك��ان ق��د رفعها
مل ��دة ن �ص��ف س��اع��ة ل �ع��دم اك �ت �م��ال
النصاب ،وتال األمني العام اسماء
االع�ض��اء الحاضرين واملعتذرين
والغائبني دون اذن او اخطار.
التصويت على المضابط
نظر املجلس في بند التصديق
ع�ل��ى امل�ض��اب��ط ذات االرق� ��ام 1330
أ 1330 ،ب بتاريخ  21و 22ابريل
 2015وجرت املناقشات التالية:
 س � �ع ��دون ح � �م ��اد :ك � ��ان ه �ن��اكاق� � �ت � ��راح ب ��ان � �ش ��اء ش� ��رك� ��ة م �ق �ف �ل��ة
واحالته ال��ى اللجنة املالية ،وفي
جلسة  4 / 21واف��ق املجلس على
اح��ال�ت��ه للجنة ل��دراس�ت��ه ،فاملحال
ه� ��و ق� ��ان� ��ون ال � �ش� ��رك� ��ات ،ون �ف��اج��أ
اليوم بأن جدول االعمال استبعد
القانون اآلخر وهو بشأن العمالة
امل�ن��زل�ي��ة امل �ق��دم م�ن��ي وم��ن النائب
ص��ال��ح ع��اش��ور ،ف��أرج��و تصحيح
االج� � � � � � ��راء وي � �ب � �ق� ��ى ع � �ل� ��ى ج� � ��دول
االعمال.
 م ��رزوق ال�غ��ان��م :س��وف اراج��عامل �ض �ب �ط��ة وم � ��ا ج � ��اء ب� �ه ��ا س ��وف
يطبق.
 عبدالله الطريجي :في احدىال �ص �ح��ف ق��ال��ت :خ �ط��أ ال�ط��ري�ج��ي
اع ��اد االي ��داع ��ات ال��ى ال�ل�ج�ن��ة فهل
هذا الكالم صحيح ،هل انا وقعت
عن املقرر.
 -م � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ال� �ت� �ق ��ري ��ر

وصلني يوم االح��د وس��وف يدرج
في الجلسة القادمة ولم اعده الى
اللجنة ولم يكن هناك خطأ.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ارج� ��وم��ن م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ان ي�ط�ل��ب من
الجريدة نفي الخبر.
وصادق املجلس على املضابط.
األوراق
والرسائل الواردة
وان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى ن�ظ��ر بند
االوراق وال��رس��ائ��ل ال� ��واردة وج��اء
نصها كالتالي:
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةحماية االموال العامة يطلب فيها
اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ع ��ن ال� � �ق � ��رارات االداري � � � ��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف االش� ��راف � �ي� ��ة ب�ب�ع��ض
ال�ج�ه��ات ذات امل �ي��زان �ي��ات امللحقة
ال��ى لجنة تنمية امل ��وارد البشرية
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ل�اخ � �ت � �ص ��اص ،ع �م�لا
ب � �ن ��ص امل � � � � ��ادة  58م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية ملجلس االمة.
(موافقة عامة)
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم��وال العامة يطلب فيها احالة
ت� �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ح ��ول
املالحظات املتعلقة بأوجه العمل
باملجلس االعلى لشؤون املعاقني
ال� � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة ل �ل�اخ � �ت � �ص� ��اص ،ع �م�لا
ب � �ن ��ص امل � � � � ��ادة  58م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية ملجلس االمة.
(موافقة عامة)
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��لال ��دوي �س ��ان ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا امل��واف �ق��ة

على سحب التقرير الثاني للجنة
شؤون التعليم والثقافة واالرشاد
من ال�ج��دول وذل��ك ملخالفته امل��ادة
 100من الالئحة الداخلية ملجلس
االم ��ة واع �ت �ب��ار اق �ت��راح��ه ف��ي ش��أن
ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م��رئ��ي
وامل �س �م��وع ه��و االص� ��ل وم ��ا ع��داه
تعديال له.
(موافقة عامة)
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةال � � � �ش� � � ��ؤون ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ي �ط �ل��ب
ف �ي �ه��ا اس �ت �ع �ج��ال ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة اع� ��داد
ت �ق��ري��ره��ا ع ��ن م � �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى االت�ف��اق�ي��ة األمنية

عدنان عبدالصمد

ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية.
(رفض الرسالة)
 ف�ي�ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :الش ��ك اناح�ت��رام الالئحة الداخلية ملجلس
االمة ينبغي ان يترتب عليه اهمية
كبيرة ،اعضاء اللجنة التعليمية
ذهبوا ال��ى مخالفة امل��ادة  100من
الالئحة ،ونبهت عليهم ،لكن قالوا
ان القانون املقدم منك من  41مادة،
فهل تصدق ان القوانني االعالمية
ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا م �ن��ذ اول ي� ��وم في
ه � ��ذا امل �ج �ل��س ل ��م ي� �ص ��در اح��ده��ا
ب� �ت� �ق ��ري ��ر م� ��ن ال �ل� �ج� �ن ��ة وم� � ��ع ذل ��ك
سألت وقيل لي ان الحكومة سوف

ت�ق��دم م�ش��روع��ا ب�ق��ان��ون ح��ول هذا
امل�ش��روع وذل��ك منذ سنتني واآلن
قدمت الحكومة فقط مشروعها.
ورغ� � � � � � ��م ص � � ��داق� � � �ت � � ��ي ل� ��رئ � �ي� ��س
ال �ل �ج �ن��ة د .ع� � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ود.
خ� �ل� �ي ��ل ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه وأل � �ت � �م� ��س م��ن
ال��رئ��اس��ة سحب التقرير واع��ادت��ه
ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة ل ��دراس �ت ��ه وت�ض�م�ين
اق �ت��راح��ي ب��ان�ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل � �ل � �م� ��رئ� ��ي وامل � � �س� � �م � ��وع ل �ت �ن �ظ �ي��م
ال� �ق� �ن ��وات ال �ف �ض��ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ق��دم
بعض البرامج دون املستوى ،ومن
شأنها ان تخدم سياسة الكويت
الخارجية.
وب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل ��رس ��ال ��ة ال �ل �ج �ن��ة
الخارجية فأنا أؤيد امهال اللجنة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وق � �ت� ��ا ل ��دراس� �ت� �ه ��ا
وخاصة في ظل الوضع االقليمي
امللتهب ونحن مقبلون على ازمة
في اليمن ،لذلك اطلب امهال اللجنة
ال ��وق ��ت ال �ك��اف��ي ألن االس �ت �ع �ج��ال
ي��وق �ع �ن��ا ف� ��ي م � � ��آزق ك� �ث� �ي ��رة وق ��د
يؤيدها البعض وي�ص��وت عليها
من منطلق سياسي ال دستوري.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :ارج��وال �ت��ري��ث ف ��ي م ��وض ��وع االت �ف��اق �ي��ة
األمنية ،فيجب ان تعقد الحلقات
ال �ن �ق��اش �ي��ة ل� �ك ��ي ي� �ع ��رف ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي م�ض��ام�ي�ن�ه��ا ،وت�ح�ت��اج
ان ي�ش��ارك فيها ك��ل اب�ن��اء الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ،الب� ��د م ��ن ع �ق��د ح�ل�ق��ات
نقاشية لالستماع الى آراء الفقهاء
الدستوريني واساتذة القانون.

التتمة ص05

الدويسان:
هل يعقل عدم
صدور أي تقرير
حول مقترحاتي
في شأن اإلعالم
حتى اليوم؟
دشتي :ال ينبغي
أن تقر االتفاقية
األمنية دون
دراسة وعدم
مشاركة ممثلي
األمة
وزير النفط:
االتفاقية األمنية
تم مناقشتها
وطلبنا إحالتها
من لجنة الداخلية
إلى الخارجية
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العمير :الحكومة ليست بصدد سلب إرادة أو إقرار اتفاقيات غير دستورية

دعوات لعقد حلقات نقاشية للفقهاء
الدستوريين حول االتفاقية األمنية
الزلزلة :هناك
قياديون يعرقلون
المشاريع التنموية
فلماذا ال توجد
آلية واضحة
الختيارهم؟

رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك

تتمة المنشور ص04
ف � ��امل � ��ادة  4ت� � �ع � ��ارض امل� ��ادت �ي�ن
 30و 31م� ��ن ال� ��دس � �ت� ��ور وامل � � ��ادة
 6ت� � �ع � ��ارض ال � ��دس� � �ت � ��ور ،وامل� � � ��ادة
 10ت � �ع� ��ارض امل� � � ��ادة رق � ��م  11م��ن
ال��دس �ت��ور ،ف�ض�لا ع��ن ال��رك��اك��ة في
الصياغة ،اليوم معظم املساءالت
التي ترد الينا تستند الى املادة 3
من االتفاقية واملادة .20
نريد لألمة ان تشارك واال تكون
جريمة وع��ارا س��وف نرتكبها في
ح��ق اج�ي��ال�ن��ا ال �ق��ادم��ة ،ف�ق��د نكون
بذلك سلبنا حق الشعب الكويتي،
الب � ��د م� ��ن ع� �ق ��د ح� �ل� �ق ��ات ن �ق��اش �ي��ة
ليشارك الشعب الكويتي واساتذة
ال�ف�ق��ه ،واذا ك��ان��ت نافعة فلنقرها
واذا كانت ضارة فلنتوقف.
واط� � �ل � ��ب م � ��ن رئ � �ي � ��س ال �ل �ج �ن��ة
الخارجية ان يتريث ويتمهل.
 وزي ��ر ال�ن�ف��ط د .ع�ل��ي العمير:الشك أن االتفاقية تمت مناقشتها
والطلب املوجود هو احالتها من
لجنة ال��ى لجنة اخ ��رى وال�ن�ق��اش
فيها سوف يثريها ،ولسنا بصدد
سلب ارادة او اقرار اتفاقيات غير
دس �ت��وري��ة والم ��ان ��ع م��ن اح��ال�ت�ه��ا
الى اللجنة الخارجية.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :هناكاجتهادات خاصة في االتفاقيات،
والنقاش سيثري املوافقة والطلب
م� �ح ��دد ب ��اس �ت �ع �ج ��ال االت� �ف ��اق� �ي ��ة،
ون � �ح� ��ن ن � �ق� ��ول ت � �م� �ه � �ل ��وا ،ف �ن �ح��ن
ن �ح �ت ��اج ل �ع �ق��د ح �ل �ق ��ات ن �ق��اش �ي��ة
داخل الكويت وخارجها.
 -د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر النفط:

العمر :ستظل
قضية التعيينات
مهمة والبد من
تعيين القيادات
وفقا لمعايير
سليمة

د .عبدالحميد دشتي

االت� �ف ��اق� �ي ��ة ت �م��ت م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ف��ي
ال�خ��ارج�ي��ة والتشريعية م��ن اج��ل
استيضاح دستوريتها من عدمه،
ولكن نؤكد موقف الحكومة بعدم
اق � ��رار ات �ف��اق �ي��ات غ �ي��ر دس �ت��وري��ة،
واالت�ف��اق�ي��ة ت�خ��دم وال ت�ه��دم ب��اذن
الله.
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ن �ح��نب� ��ال � �ك� ��وي� ��ت ل� ��دي � �ن� ��ا م� �ش� �ك� �ل ��ة ف��ي
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �ق � �ي� ��ادي� ��ة ،ف �ي �ح��دث
ان اي وزي� � ��ر رب� �ع ��ه ب��ال��دي��وان �ي��ة
ي��وص��ون��ه ،ف �ت��أت��ي ال �ت��رق �ي��ات من
ه��ذه االش �خ��اص غير ال�ك�ف��ؤة ،فال
يوجد لدينا اسلوب امثل الختيار

الكفاءة ،وبعض القيادات مجانني
ولديهم اوراق في مستشفى الطب
ال�ن�ف�س��ي ،وال �ب �ع��ض ي�ن�ت�م��ون ال��ى
تيارات سياسية معينة ويكونون
سببا في تأخير التنمية في البلد.
وهناك قيادات اج��زم ان دورهم
ع��رق�ل��ة م �ش��اري��ع ال��دول��ة وت�ط��وي��ر
البلد ،فلماذا مجلس الوزراء ليس
ل ��دي ��ه آل� �ي ��ة واض� �ح ��ة ف ��ي اخ �ت �ي��ار
القيادات؟!
ويجب ان توضع آلية واضحة
الخ� �ت� �ي ��ار ال� � �ق� � �ي � ��ادات ،ن� �ح ��ن اآلن
ن �ع��ان��ي م ��ن ق� �ي ��ادي م �ج �ن��ون ف��ي
اح� � ��دى م ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة ق��اع��د

محمد الجبري وفيصل الشايع على منصة مقرر اللجنة املالية

يخربط.
وه � �ن� ��اك آالف م� ��ن االش� �خ ��اص
املعاقني واخذوا كروت اعاقة وهم
ليسوا معاقني ،واتمنى ان تكون
هناك توجيهات واضحة لوزيرة
الشؤون حتى تعاد دراسة امللفات،
وات �ع �ج��ب م��ن ب �ع��ض االس� ��ر ال�ت��ي
تسجل ابناءها معاقني لكي تأخذ
امواال فقط.
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :م �ن��ذ أق�س�م�ن��اف��ي ه��ذا امل�ج�ل��س تقدمنا بقانون
امل� �ن ��اص ��ب ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ت �م��اط��ل ول � ��م ي ��رف ��ع ال �ت �ق��ري��ر ال��ى
م�ج�ل��س االم � ��ة ،ال ت��وج��د م�ع��اي�ي��ر
للتعيينات ،وبعض الوزراء يأتون
بربعهم ومفاتيحهم االنتخابية
«وك� ��ل وزي� ��ر ح ��اط م �ن��اص��ب واذا
م� �ش ��ى رج � �ع ��ت ه � ��ذه امل� �ن ��اص ��ب»،
نحن نقع في كارثة وجريمة بحق
ه��ذا البلد ه��ي ال�ق�ي��ادي��ون ،فنحن
ال ن�م�ل��ك ال �ق ��رار ال�ف�ع�ل��ي ،الب ��د من
وقف تعيني القيادات حتى نعرف
املعايير املضبوطة.
وم� � � � � � � ��ا ه� � � � � ��ي ال � � �ف � � �ل � � �س � � �ف� � ��ة او
االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ف � ��ي اح � ��ال � ��ة م��ن
خدموا  30سنة الى التقاعد وبعد
ذل � ��ك ي� ��أت� ��ون ب� ��ه رئ� �ي� �س ��ا ل�ب�ع��ض
الهيئات.
ال�ق�ي��ادات العامة البسيطة لها
ض��واب��ط وم�ع��اي�ي��ر ل�ك��ن ال�ق�ي��ادات
املوجودة فوقهم ليس لها معايير!
ك� �ي ��ف ي � �ك ��ون ذل � � ��ك ،اط� ��ال� ��ب ف� ��ورا
باملوافقة على االق�ت��راح بضوابط
لتعيني القياديني.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�ات �ف��اق �ي��ة االم �ن �ي��ة
فقد طالبت بذهاب الحكومة الى

املحكمة ال��دس �ت��وري��ة ،والحكومة
حريصة ج��دا على تنفيذها على
اوالد ال �ك��وي��ت ،وات �م �ن��ى ان تقف
الخارجية الكويتية وت�ق��ول نحن
اشتكينا على م��ن اس��اء للكويت،
ح��ري�ص��ة ج ��دا ع�ل��ى ت�س�ل�ي��م اب�ن��اء
ال � �ك � ��وي � ��ت ،ف� �ي� �ج ��ب ال� �ت� �ح� �ق ��ق م��ن
دستورية االتفاقية وسالمتها.
 د .خ�ل�ي��ل ع �ب��دال �ل��ه :ف��ي لجنةتنمية املوارد اقتراح بقانون بشأن
ال �ق �ي��ادي�ين واك �ث��ر م��ن م ��رة ن��دع��و
ال ��وزراء لكن لديهم ارتباطات وال
ن��ري��د اص � ��دار ال �ق��ان��ون دون رأي
الحكومة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال � ��وزراء ال��ذي��ني��أت��ون ال �ي��ك ال ي��ري��دون ال�ق��ان��ون،
ويماطلون والحكومة غير ج��ادة
ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ق � ��ان � ��ون ،وارف � � � ��ع ه ��ذا
ال�ق��ان��ون ال��ى امل�ج�ل��س ون �ق��ره لكي
نبني جدية الحكومة من عدمها.
 خليل الصالح :هناك رسائلايجابية وصلت ال��ى املجتمع في
ش��أن ال��وح��دات السكنية ال�ت��ي لم
ت�ح��دث ف��ي اي م�ج�ل��س ،واملجلس
اوفى بعهده.
ول� �ك ��ن م � � ��ازال ال� �ه ��م االك� �ب ��ر ف��ي
االي� � �ج � ��ارات ،وال ح ��ل ج ��ذري ��ا م��ن
ال �ح �ك��وم��ة الن� �ه ��اء م �ع��ان��اة االس ��ر
ف��ي ه��ذه ال�ج��زئ�ي��ة وع ��دم امل�س��اس
بمدخول امل��واط��ن ،وه��ي تهم 110
االف مواطن الذين رواتبهم تذهب
معظهما لاليجارات.
وف�ي�م��ا ي�خ��ص امل�ع��اق�ين ينبغي

التتمة ص06

عبد اهلل :لدينا
في لجنة تنمية
الموارد اقتراح
بقانون في شأن
تعيين القياديين
الصالح :لألسف
لدينا مشكلة
أزلية في اختيار
القياديين ويتم
اختيارهم
بـ«الباراشوت»
وزير النفط:
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تكليف اللجنة التشريعية باالستمرار
في دراسة «األمنية» ورفع تقرير عنها
تتمة المنشور ص05
دع ��م ق �ط��اع امل �ع��اق�ين وم ��ن ي��رع��اه،
والبد من تعديل القانون الخاص
ب � �ـ  959دي� � �ن � ��ارا ،ألن ه � ��ذه ن �ظ��رة
اجتماعية.
ن�ح��ن ل��دي�ن��ا م�ش�ك�ل��ة أزل �ي��ة هي
اخ�ت�ي��ار ال�ق�ي��ادي�ين ،فنحن نختار
قياديينا بالباراشوت واتمنى ان
يتم تقييم م��ن ه��و ال�ق�ي��ادي حتى
تصير قضية االص�لاح نابعة من
رغبة حقيقية.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر النفط:ال �ح �ك��وم��ة ب � � ��ادرت ح�ي�ن أص� ��درت
مرسوما لتحديد ضوابط تعيني
ال�ق�ي��ادي�ين ون�ح�ت��رم رأي اللجنة،
ون� �ت ��وس ��م ب ��ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ال �خ �ب��رة
والكفاءة.
 د .عبدالله الطريجي :بالنسبةل� �ل ��رس ��ال� �ت�ي�ن االول � � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة،
فاملجلس يكلف دي��وان املحاسبة
باصدار تقارير وينبغي ان تحترم
ف �ه �ن��اك ت �ق��ري��ر م �ن��ذ  2008ب�ش��أن
القياديني ،فيجب اال تضيع جهود
ديوان املحاسبة.
ام� ��س ك� ��ان ع �ن��دن��ا ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
مؤسسة امل��وان��ئ وعندما سمعنا
من الشيخ يوسف العبدالله حجم
ال�ف�س��اد ول��م ن�ص��دق ه��ذا ال�ك��م من
ال � �ف � �س� ��اد ف � ��ي اح� � � ��دى م ��ؤس� �س ��ات
الدولة وثقتنا اآلن في سمو رئيس
مجلس ال ��وزراء ،ف��وزارة الكهرباء
اص� � � � ��درت ك� �ت ��اب ��ا م � ��ن ال� �ك� �ه ��رب ��اء
ال� ��ى م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ب��امل��واف �ق��ة
ع �ل��ى اي� �ص ��ال ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي
للمستودعات واتضح انها ارض
مسروقة.

الطريجي :أطالب
سمو رئيس الوزراء
بالتدخل والتصدي
للفساد في
مؤسسة الموانئ

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج مترئسا جزءا الجلسة

فكيف ت��وص��ل وزارة ال�ك�ه��رب��اء
التيار الكهربائي الى اراضي دولة
مسروقة.
 وزي� � � ��ر امل � � ��واص� �ل ��ات :ع �ي �س��ىال� � � �ك� � � �ن � � ��دري :ردا ع� � �ل � ��ى ح� ��دي� ��ث
ال � �ط ��ري � �ج ��ي ،اؤك� � � ��د ان م ��وض ��وع
م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ك��ل م��ا ورد في
ت� �ق ��اري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف�ق��د
ات �خ��ذت اج� � ��راءات ب��اح��ال�ت�ه��ا ال��ى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ول� �ج ��ان تحقيق
مختصة وننتظر نتائج التحقيق
وكلنا حريصون على املال العام.
 د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :ال �ن��ائ��بفيصل الدويسان جانبه الصواب،
فقد تم تقديم قانون مستقل منه
واحدى مواده تلغي قانون املرئي

واملسموع وال ينطبق عليه املادة
 100من الالئحة.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :ال �ن��ائ��بالحويلة ه��و م��ن جانبه ال�ص��واب
ألن� � ��ي ع� �ن ��دم ��ا ات � �ق� ��دم ب ��ال� �غ ��اء او
تعديل هذا شيء ع��ادي ،فقانوني
هو االصل.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :امل � � ��ادة 100واض � �ح � ��ة ف ��األس � �ب ��ق ه � ��و االص � ��ل
واالق � � ��دم ه ��و االص � ��ل وات �م �ن��ى ان
يعاد التقرير ويراجع.
 د .محمد الحويلة :متأكدونم � ��ن ه� � ��ذا االم� � � ��ر وه� � � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
م �س �ت �ق��ل واح � � � ��دى م � � � ��واده ت �ل �غ��ي
قانون املرئي واملسموع وبذلك هو
مختلف تماما.

د .عبدالله الطريجي

تقارير اللجان
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى ن�ظ��ر تقرير
اللجنة املالية عن املداولة الثانية
ل�لاق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن قانون
التأمينات االجتماعية.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ال �خ�لافكان على انه يخشى ان املادة التي
ت �ع��وض امل��وظ��ف ال ت�ح�م��ل الجهة
م �ص��اري��ف او روات � ��ب اخ� ��رى غير
رات� � ��ب امل ��وظ ��ف ال� � ��ذي ع � ��اد ب�ح�ك��م
ق�ض��ائ��ي ب ��ات ،ف��أرج��و ال�ت�ص��وي��ت
مباشرة.
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع� �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل �ت �ع��دي��ل
ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة

الري يسأل الكندري
عن الترقيات في البلدية
ت � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م � ��د الري
باسئلة الى وزير املواصالت وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال�ك�ن��دري ح��ول م��وظ�ف��ي البلدية
م� �ط ��ال� �ب ��ا ت� � ��زوي� � ��ده ب��اس �م��ائ �ه��م
وك ��ذل ��ك م ��ن ت ��م ت��رش �ي �ح �ه��م ال��ى
امل �ن��اص��ب االش ��راف� �ي ��ة ال ��ذي ��ن ت��م
مخاطبة دي ��وان الخدمة املدنية
بشأن املوافقة على ترشيحهم.
وق � � ��ال الري ف� ��ي س � ��ؤال � ��ه :ه��ل
االس �م��اء امل��رش �ح��ة ح�س��ب البند
واحد متطابقة حسب ترشيحها

مع لوائح ديوان الخدمة املدنية؟
وق � � ��ال الري ب� �م ��ا ي �ث �ب��ت ذل ��ك
ح �س ��ب ل� ��وائ� ��ح دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية؟
ه ��ل ج � ��اءت ال �ت��رش �ي �ح��ات ف��ي
البند واحد بعد تطبيق معايير
امل� �ف ��اض� �ل ��ة؟ م �ط ��ال �ب ��ا ب� �ت ��زوي ��ده
ب �ك �ش��ف ي ��وض ��ح ف �ي��ه امل �ف��اض �ل��ة
التي تمت؟
وه� ��ل ت ��م ت��رش �ي��ح اي م��وظ��ف
وح � � � ��ده مل� �ن� �ص ��ب اش� � ��راف� � ��ي وت ��م
مخاطبة دي��وان الخدمة باسمه؟

ف ��اذا ك��ان��ت االج��اب��ة ب�ن�ع��م ارج��و
ت� ��زوي� ��دي ب ��األس� �م ��اء وت��وض �ي��ح
ال� �س� �ن ��د ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ل � ��ذل � ��ك؟ م��ع
مايثبت ص�لاح�ي��ة متخذ ال�ق��رار
بذلك؟
وه��ل هناك موظفون اق��دم من
ال��ذي��ن ت��م ترشيحهم للمناصب
االش ��راف � �ي ��ة ح �س��ب ال � �س� ��ؤال ف��ي
البند واح��د؟ ف��اذا كانت االجابة
بنعم ارج��و ت��زوي��دي باسمائهم
وسيرتهم الذاتية؟

وزير المواصالت:
تمت إحالة كل
الموضوعات
المتعلقة بفساد
«الموانئ»
إلى النيابة العامة
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور41 :
موافقة41 :
وواف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
ب��اج �م��اع  41ع �ض��وا واح ��ال ��ه على
الحكومة.
شركة المواشي
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س مل�ن��اق�ش��ة تقرير
اللجنة املالية بشأن انشاء شركة
اخرى للمواشي.
 د .علي العمير :انشاء اي شركةم��رت �ب��ط ب� �ج ��دواه ��ا االق �ت �ص��ادي��ة

التتمة ص07

الحويلة :إحدى
المواد التي تقدم
بها الدويسان
تلغي قانون المرئي
والمسموع نهائيا
وزير النفط:
إنشاء الشركات
مرتبط بجدواها
االقتصادية
وأطالب بالتأجيل
حتي ننجز دراسة
الجدوى
الزلزلة :نحن مع
توجه الحكومة
بشرط أن يكون
هناك نوع من
الجدية وتحديد
الوقت

أحمد الري

aldostoor

األربعاء  17رجب  06 . 1436مايو 2015

المجلس يقر المداولة الثانية
لقانون التأمينات االجتماعية
تتمة المنشور ص06
وسنعرض دراس��ة عليكم ونرجو
ت ��أج � �ي� ��ل ال � �ش� ��رك� ��ة ل � �ح �ي�ن ت �ق��دي��م
الدراسة.
 د .ي � ��وس � ��ف ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة :ه� ��ذاامل ��وض ��وع ل �ي��س ب �ج��دي��د ،ك ��ان من
امل�ف�ت��رض ف��ي ح�ك��وم��ات سابقة ان
ت�ع�م��ل دراس� ��ة مستفيضة ملعرفة
ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة م �ف �ي��دة ام ال ،ل�ك��ن
ال ��وض ��ع ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �غ�ل�اء اس �ع��ار
اللحوم شيء ال يطاق ،لكن الوزير
ل��م ي�ح��دد وق �ت��ا ،وامل�ش�ك�ل��ة تحتاج
ال��ى ع�ل�اج ،ف��أرج��و ان ي�ك��ون هناك
نوع من الجدية.
 عدنان عبدالصمد :هناك رأيمسبق والحكومة قالت في اللجنة
ال توجد ج��دوى من تأسيس هذه
الشركة ،ارتفاع اللحوم مبالغ فيه
ج� ��دا ،وم� �ج ��رد ت��أج �ي �ل��ه ه ��و ش ��راء
للوقت.
وهناك أحد املتاجرين باللحوم
ت��وف��ي ألن��ه خسر بسبب املتاجرة
وال � �ح � ��رب ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ض � ��ده م��ن
ال� �ت� �ج ��ار ال� �ك� �ب ��ار وب� �ع ��د م ��ا ت��وف��ي
رفعوا األسعار مرة أخرى.
 فيصل الشايع (مقرر اللجنة):ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ف��ي ارت �ف ��اع أس�ع��ار
ال � �ل � �ح � ��وم ول� � ��ذل� � ��ك أؤي� � � � ��د دراس� � � ��ة
ال � �ج� ��دوى ل �ك��ن ال ب ��د م ��ن ت �ح��دي��د
وق� ��ت ل �ت �ق��دي��م ه� ��ذه ال� ��دراس� ��ة ألن
املواطن سيدخل مساهما في هذه
الشركة وأنا كرئيس اللجنة اطالب
بسحب تقريرها واع��ادت��ه للجنة
مرة اخرى.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :اي �ض��ارئيس اللجنة له رأي مسبق واذا
ال �ح �ك��وم��ة س �ت��دف��ع ع��ن امل��واط �ن�ين
ف� �ل� �م ��اذا ال ي� �س ��اه� �م ��ون؟ ووج � ��ود
ش ��رك ��ة واح � � ��دة ب �س �ب��ب االح �ت �ك��ار
ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ح �ك��م م�س�ب�ق��ا ان
الشركة ستكون خ��اس��رة .ودراس��ة
ال �ج��دوى يجب ان ت��درس م��ن قبل
ج �ه ��ة م� �ح ��اي ��دة ول� �ي ��س م� ��ن ج�ه��ة
الحكومة وح��ده��ا الحكومة تدفع
دع �م��ا س�ن��وي��ا م��ن  30-25مليونا
ل � �ل � �ث� ��روة ال� �ح� �ي ��وان� �ي ��ة ف �ي �ج ��ب ان
نركز على م��وض��وع املساهمة في
االم � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي وال ن �ن �ظ��ر ن �ظ��رة
تجارية بحتة واصحاب املصالح
ف ��ي ال� �ش ��رك ��ة ال �ح��ال �ي��ة ه ��م ال��ذي��ن
يعارضون انشاء هذه الشركة.
 د .علي العمير وزير النفط :ماان �ج��زن��اه ف��ي ق��وان�ين ال��زراع��ة ك��ان
بفضل الله ثم دع��م النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د وت �خ �ف �ي��ض اس� �ع ��ار
ال�ل�ح��وم ن�ح��ن ن�ح��رص عليه ألننا
م ��واط� �ن ��ون وال م ��ان ��ع م ��ن دراس� ��ة
ال �ج��دوى م��ن ج�ه��ة م�ح��اي��دة ونعم
لنا رأي مسبق ولكن لسنا مصرين

مضبطة
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عبد الصمد :تأجيل
مناقشة تأسيس
شركة للمواشي
إهدار للوقت
وعلينا أن نحسم
الموضوع

عبدالله التميمي

عليه اذا كان خطأ ونريد التوصل
الى التعاون املنشود.
 فيصل الشايع (مقرر اللجنة):لم أقل إن الشركة خسرانة أنا قلت
ننتظر الدراسة وال نستعجل.
 م � � �ب� � ��ارك ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج رئ� �ي ��سال �ج �ل �س��ة :ه �ن��اك ط �ل��ب م ��ن رئ�ي��س
اللجنة بسحب التقرير هل يوافق
املجلس؟
(رفض املجلس)
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال�ن�ف��ط:ه � �ن ��اك اق� � �ت � ��راح ج� �ي ��د م� ��ن ال �س �ي��د
ع��دن��ان ب��دراس��ة ال�ج��دوى م��ن جهة
محايدة.
عدنان عبدالصمد :غير صحيح
ف��أن��ا ق�ل��ت اذا امل�ج�ل��س واف ��ق على
دراس � ��ة ال� �ج ��دوى ف �ت �ك��ون م��ن قبل

د .محمد الحويلة

جهة محايدة.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال�ن�ف��ط:أرجو تأجيله ولنذهب الى تكليف
جهات محايدة وان تم التصويت
على القانون بشكله الحالي فلنا
موقف ان كنا نريد التعاون.
 حمدان العازمي :نستغرب انالحكومة تطلب دراس ��ة ال�ج��دوى،
ال�ت��زم��وا ب��ال��دور اتمنى ان تعتمد
الحكومة دراس ��ة ال �ج��دوى ف��ي كل
مشاريعها.
 د .يوسف الزلزلة :هذا االقتراحك ��ان م ��وج ��ودا ب��امل�ج�ل��س ال�س��اب��ق
وال��ذي قبله واص�لا الحكومة آتية
ول��دي�ه��ا ق ��رار م�س�ب��ق ب��أن ال�ش��رك��ة
ليس لها ج��دوى بالرغم ان هناك
ش � ��رك � ��ة واح� � � � � ��دة ه� � ��ي امل� �ت� �س� �ي ��دة

وتحتكر س��وق اللحوم واالق�ت��راح
الجديد هو انقاذ الوضع بالكويت
ووض� ��ع رق��اب��ة ح�ك��وم�ي��ة واض �ح��ة
على ه��ذه االس�ع��ار العالية ونذكر
عندما ك��ان��ت ه�ن��اك ش��رك��ة واح��دة
لالتصاالت واسعارها لكن عندما
اص� �ب ��ح ه� �ن ��اك  3ش ��رك ��ات ص ��ارت
الخدمات افضل واالسعار احسن.
وم� � � ��ع وج� � � � ��ود ش � ��رك � ��ة واح� � � ��دة
ت �ت �ص��رف ب ��االس �ع ��ار دون وج ��ود
دور للحكومة في مراقبة اسعارها
ولوائحها ان تكون هناك شركات
منافسة امر ضروري وال يمكن ان
ي�ت��م اس�ت�غ�لال ش��رك��ة ب�ه��ذا الشكل
دون ان يكون هناك دور للحكومة.
أت �م �ن��ى م ��ن وزي � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ان
تعمل ادارة حماية املستهلك على

تفعيل ادوات �ه��ا ال��رق��اب�ي��ة لحماية
املواطن فال بد ان اصرت الحكومة
ع�ل��ى ال��دراس��ة ان ت�ح��دد ل�ه��ا وقتا
محددا في دور االنعقاد الحالي.
 د .ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش� � �ت � ��ي:ال �ح �ك��وم��ة اف �ص �ح��ت ع ��ن م��وق�ف�ه��ا
بأنها سترفض القانون فاذا نحن
رج� � ��ال ن �ق ��ر ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ون� ��رى
وقتها موقف الحكومة وينكم عن
محطة ال��زور ومليارات السرقات.
ن � �ح� ��ن ام� � � � ��ام ش � ��رك � ��ة «ج � � ��زاري � � ��ن»
ل �ل �م��واش��ي واالس� �ع ��ار ف ��ي ارت �ف��اع
كبير وام ��ام ه��ذا ال�ف�س��اد وارت �ف��اع
االس � � �ع � ��ار وأن � �ي ��ن امل� ��واط � �ن�ي��ن م��ن

التتمة ص08

تعديالت قانون التأمينات
ن � �ص� ��ت امل� � � � � ��ادة األول� � � � � ��ى م��ن
ت� �ع ��دي�ل�ات ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة ف � � ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر
الجديد للجنة ال�ش��ؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة على
أن ي� �س� �ت� �ب ��دل ب � �ن� ��ص ال� �ف� �ق ��رة
الثانية من امل��ادة  15من قانون
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة النص
ال� �ت ��ال ��ي ك �م��ا ي �ت �ح �م��ل ص��اح��ب
ال �ع �م ��ل ب ��االش � �ت ��راك ��ات امل �ش ��ار
إل �ي �ه��ا ع ��ن ك��ام��ل امل ��رت ��ب وذل ��ك
ع��ن امل��دد اآلت �ي��ة :م��دد اإلج ��ازات
املرضية م��ن دون م��رت��ب وامل��دد
التي أعيد فيها املؤمن عليه إلى
ال�خ��دم��ة بحكم قضائي نهائي
دون أن يتقاضى مرتبه عنها.
ون�ص��ت امل��ادة الثانية على

أن � � ��ه ال ت� �ت ��رت ��ب ع� �ل ��ى إع � � ��ادة
تسوية املعاش التقاعدي وفقا
لألحكام املعدلة باملادة األولى
من ه��ذا القانون ص��رف فروق
مالية عن املاضي.
ف� ��ي امل� �ق ��اب ��ل ن� �ص ��ت امل� � ��ادة
ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة ع � �ل� ��ى أن ي �ت �ح �م��ل
ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل ف� ��ي ال �ق �ط��اع
الحكومي والشركات اململوكة
ل�ل��دول��ة ب��ال�ك��ام��ل ب�م��ا صرفته
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة م ��ن م �ب��ال��غ دون
وج��ه ح��ق للمؤمن عليه ال��ذي
صدر حكم نهائي بإلغاء قرار
إن �ه��اء خ��دم�ت��ه ع��ن ال�ف�ت��رة من
ت��اري��خ ان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة حتى
صدور الحكم.

كما نصت املادة ذاتها على
أن يؤدي صاحب العمل املبالغ
املشار إليها كاملة للمؤسسة
دف� �ع ��ة واح� � � ��دة دون اإلخ �ل��ال
بحقه في الرجوع على املؤمن
عليه بما س��دده منها م��ا عدا
امل�ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة خصما
م��ن مستحقاته أث�ن��اء الخدمة
أو ع� �ن ��د ان �ت �ه ��ائ �ه ��ا وب � �م ��ا ال
ي� �ج ��اوز ال� �ق ��در ال �ج ��ائ ��ز ل��ذل��ك
قانونا.
وج � � ��اء ف� ��ي امل� � � ��ادة ال �ث��ال �ث��ة
ك ��ذل ��ك أن� ��ه إذا ح �ك��م ل�ل�م��ؤم��ن
عليه بتعويض عما فاته من
مرتبات وم��زاي��ا مالية بسبب
ق� ��رار إن �ه��اء ال �خ��دم��ة امل�ح�ك��وم
بإلغائه فيخصم منه بالكامل

م��ا س ��دده ص��اح��ب ال�ع�م��ل من
مبالغ للمؤسسة بما في ذلك
املعاشات التقاعدية.
إلى ذلك نصت املادة الرابعة
ع �ل ��ى أن ت� �س ��ري أح � �ك� ��ام ه ��ذا
القانون على الحاالت السابقة
على تاريخ العمل به.
وك � ��ان م �ج �ل��س األم � ��ة واف ��ق
ع� �ل ��ى االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
ش � ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة في
م� ��داول � �ت� ��ه االول � � � ��ى ب �ج �ل �س �ت��ه
املعقودة في  22أبريل املاضي.

الشايع :أسعار
اللحوم مبالغ
فيها وأطالب
بسحب التقرير حتى
تقدم الحكومة
الدراسة
عبدالصمد :يفترض
أن من يقر الجدوي
االقتصادية جهة
محايدة وليست
الحكومة
العازمي :استغرب
من مطالبة
الحكومة بدراسة
الجدوي وأتمنى أن
تضع دراسة لكل
مشاريعها
دشتي :هناك
فساد وارتفاع في
األسعار وجشع
تجار والمواطن هو
المتضرر
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رفض تقديم الحكومة دراسة جدوى
عن شركة المواشي الجديدة
تتمة المنشور ص07
ي �ش �ع��ر ب �ه��م وال �ح �ك��وم��ة ت�ت�ح��دى
وتقول سيكون لها موقف ،نريد 3
شركات وال نريد دراس��ة الجدوى.
ه� �ن ��اك اح �ت �ك ��ار ل �ش ��رك ��ات وت �ج��ار
وان أق��ررن��ا ال�ب��دي��ل االستراتيجي
ل��ن ي��رح�م�ن��ا ال �ت��اري��خ ال ب��د م��ن ان
نستمع ال ��ى ال�ج�م�ي��ع ،ن��ري��د وق��ف
الهدر لكن بعدما نوقف الحرامية.
نريد شركتني وثالثا .وأتمنى من
ال��وزي��ر ت��وض�ي��ح م��وق�ف��ه م��ن إق��رار
هذه الشركة.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال�ن�ف��ط:ن�ح��ن ع�ل��ى اع �ت��اب م��رح�ل��ة ج��دي��دة
وسنفتح هذا االم��ر وهو املشاركة
ف� ��ي االم� � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي وم � ��ا ع �ن��دن��ا
م �ش �ك �ل��ة أن ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك دراس � ��ة
ج��دوى على بعد شهرين وننتظر
دور االنعقاد املقبل وارجو تأجيله
لالتيان بدراسة جدوى اقتصادية.
 ع� �ب ��دال �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي :اس� �ع ��ارال�ل�ج��وم اصبحت ال ت�ط��اق فلماذا
االح�ت�ك��ار ف��ي شركة واح��دة ومل��اذا
ت �ت��وج��س ال �ح �ك��وم��ة ع �ن��دم��ا ن��أت��ي
ب�س�ي��رة او ب �ش��رك��ات ت �ج��ار ك�ب��ار؟
انشاء شركة مواشي ثانية ال تكفي
فهمنا هو املواطن البسيط ومل��اذا
ُترفع االسعار في املواسم واالعياد
ال��ى رق��م كبير؟ وك��ان من املفترض
على الحكومة ان ت�ب��ادر لكن آخر
همها هو املواطن البسيط.
ه��ل اس �ع��ار ال �ل �ح��وم ع�ن��دن��ا في
الكويت معقولة؟ هل هناك نوعية
جيدة؟
 س � �ع� ��دون ح � �م� ��اد :ن� �ح ��ن ض��داالح� �ت� �ك ��ار وم� ��ع ت� �ع ��دد ال �ش��رك��ات
فالشركة الحالية وضعت رأسمال
 21مليون دينار لهيئة االستثمار
ومؤسسة التأمينات واملدير العام
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات ال �س��اب��ق اخ� ��ذ ٪ 10
ل�ح�س��اب��ه ال�ش�خ�ص��ي وك� ��ان يتفق
مع املكاتب الخارجية على عمولة
 ٪ 10لحسابه الشخصي ووزي��ر
ال� � �ع � ��دل ل� ��دي� ��ه خ � �ب ��ر ب � �ك ��م م �ل �ي��ار
يمتلكها مدير التأمينات وارج��و
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل �ي ��ه ف � ��ي م ��داول� �ت ��ه
واق � � � � ��راره وارج� � � ��و م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
اقراره حتى يستفيد املواطن.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ع�ن��دم��ان�لاح��ظ تعقيب هيئة االس�ت�ث�م��ار
على هذا االقتراح منذ  2010بعث
منذ  5سنوات ومع ذلك نحن نصر
ع�ل��ى ت��أس�ي��س ه��ذه ال�ش��رك��ة حتى
لو خسرت هذه الشركة في سبيل
ت�ح�ق�ي��ق ه ��دف اك �ب��ر وه ��و ت��وف�ي��ر
االم ��ن ال �غ��ذائ��ي .ف��ي اح��د مجالس
ادارات س��اب��ق ل �ل �ش��رك��ة ال �ح��ال �ي��ة
كانت ترفع اسعار الفواتير حتى
ت�ح�ص��ل ع �ل��ى دع ��م ح �ك��وم��ي اك�ب��ر

التميمي :أسعار
اللحوم أصبحت
ال تطاق وإنشاء
شركة ثانية
للمواشي ال تلبي
طموح المواطنين

د .يوسف الزلزلة

ب�ل�ا رق �ي��ب وال ح�س�ي��ب ورأس �م��ال
ال � � �ش � ��رك � ��ة ح � ��ال� � �ي � ��ا  21م� �ل� �ي ��ون ��ا
وال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات ت� �س ��اه ��م ب � �ـ ٪ 60
منها فهل نعجز عن دفع عشرين
مليونا ف��ي سبيل توفير اللحوم
واالمن الغذائي؟ حتى لو من قبيل
التجربة فالشركة انجاز للمجلس
والحكومة فدعونا نؤسس شركة
ولنرى كيف تنخفض االسعار.
 ف �ي �ص��ل ال ��دوي � �س ��ان :اذا ك��انه � �ن� ��اك ت� ��وج� ��ه ل�ل�اغ �ل �ب �ي��ة اق � � ��راره
م ��ن دون ال � �ج� ��دوى االق �ت �ص��ادي��ة
فلنصوت عليه في مداولتيه.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ه �ن��اكت ��وج ��ه ف� ��ي خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وه ��و
ال � �ت� ��وس� ��ع ف � ��ي ان� � �ش � ��اء ال� �ش ��رك ��ات
خ��اص��ة ال �ت��ي ت �س��اه��م ف ��ي ت��وف�ي��ر

حمود الحمدان

االم � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي .ال �ح �ك��وم��ة ت�ق��ول
ال� � �ي � ��وم ت� ��ري� ��د دراس� � � � ��ة ال � �ج� ��دوى
وان� � � � ��ا اس� � �ت� � �غ � ��رب ألن االق � � �ت� � ��راح
ص ��ار ل��ه ف �ت��رة ك �ب �ي��رة وال�ح�ك��وم��ة
ب��اع��ت ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع �ي��ة
بـ  8ماليني دينار من دون جدوى.
ان� � �ش � ��اء ش� ��رك� ��ة ج � ��دي � ��دة س �ي �ع��زز
ال �خ��دم��ات وي��وف��ر اف�ض��ل ال�ل�ح��وم.
دعونا أن يكون هناك تنافس بني
ال�ج�م�ي��ع ف�ل�ن�ص��وت ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر
في مداولته االولى.
 محمد ط�ن��ا :اع �ط��اء الحكومةم�ه�ل��ة ش �ه��ري��ن ه ��ذا ك�ل�ام م��أخ��وذ
خ �ي ��ره ودل� �ي ��ل ان ال �ح �ك��وم��ة غ�ي��ر
م� � �ت� � �ع � ��اون � ��ة ف � � ��ي ه� � � � ��ذا ال � �ج� ��ان� ��ب
والحكومة تحارب املواطن وتقول
ان لها موقفا وه��ذا تحد للنواب

فيصل الدويسان و د .خليل عبدالله وفيصل الكندري يتابعون الجلسة

ون � �ح � ��ن ق� �ب� �ل� �ن ��ا ال � �ت � �ح� ��دي ه� �ن ��اك
متنفذون ال يريدون انشاء الشركة
وضيقوا على  40او  50الف كويتي
لديهم نياق واغنام ضيقوا عليهم
وراح ��وا ان�ح��اش��وا ال��ى السعودية
وكل ذلك بسبب التجار املتنفذين
وهمهم يكسبون أمواال من شركة
املواشي املوجودة.
ارج��و التصويت عليه اآلن وال
نقبل التحدي من الحكومة.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال�ن�ف��ط:ع � ��دم ف �ه ��م ال � �خ �ل�اف ف� ��ي وج �ه ��ات
ال �ن �ظ��ر ع �ل��ى ان� ��ه ت �ح��د ل�ل�م�ج�ل��س
ف�ه��ذا غ�ي��ر م�ق�ب��ول ألن�ن��ا جئنا من
رح��م املجلس فهناك اخ�ت�لاف في
وج � �ه� ��ات ن� �ظ ��ر ال� � �ن � ��واب وال اح ��د
ي � ��زاي � ��د ع� �ل ��ى اح� � ��د ف � ��ي م �ص �ل �ح��ة

النواب ورأينا بناء املشروع على
اس ��اس سليم ع�ب��ر دراس ��ة ج��دوى
ولسنا في مقام التحدي وال ننزل
انفسنا هذا املنزل وقد نتحدى في
م��واض��ع اخ��رى وارح ��ب باالكتفاء
باملداولة االول��ى من باب التعاون
واملجلس حر فيما يراه.
 د .خليل عبدالله :امل��ادة ()59ت �ط �ل��ب ال �ل �ج �ن��ة س� �ح ��ب ال �ت �ق��ري��ر
ب��واس �ط��ة رئ �ي �س �ه��ا ورأي رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة خ ��اص ي�ق��ول��ه ف��ي مقاعد
النواب وليس على املنصة.
االس � �ع� ��ار ت� � ��زداد ب �ش �ك��ل م��ري��ب
وه � � � ��ذا دل � �ي � ��ل ق � ��اط � ��ع ع � �ل� ��ى ف �ش��ل
ال �ش��رك��ة ف ��ي اداء ال� �ه ��دف امل��رج��و
م ��ن ان �ش ��ائ �ه ��ا .واالح� �ت� �ك ��ار ي�ض��ر
ب��االس �ع��ار ،ف �ل �م��اذا االص � ��رار على
وج � ��ود ش��رك��ة واح � ��دة ح�ك��وم�ي��ة؟
ه� ��ذا خ �ل��ل ك �ب �ي��ر ،ف �م��ا ال �س��ر وراء
ذلك؟
وه�ن��اك امثلة كثيرة ذل��ك ولكن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ت �ن ��اق ��ض ك� �ث� �ي ��را م��ع
ن�ف�س�ه��ا ع �ن��دم��ا ت�ت�ك�ل��م دائ �م��ا عن
املنافسة ونحن سنشكك في هذه
الدراسة ان وصلت ومن املفترض
ان تنصب ك��ل االم �ك��ان��ات لصالح
املواطن وحتى التأجيل للمداولة
الثانية مرفوض .وسأقدم اقتراحا
بتشكيل لجنة تحقيق ف��ي سبب
االستمرار على هذه الشركة.
 س� � �ع � ��ود ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي :ن �ظ��نب��ال �ح �ك��وم��ة ال� �ظ ��ن ال �ط �ي��ب ول �ك��ن
ع�ن��دم��ا ج��اء ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ق��ان��ون
ال��زراع��ة دون دراس��ة ألن الحكومة
ال ت�ه�ت��م ب��امل��واط��ن ب��درج��ة كبيرة
ف��ي تعديل ق��ان��ون ال�ح�ي��ازات جاء

التتمة ص09

الطريجي :التوسع
في إنشاء الشركات
من ضمن خطة
التنمية فلماذا
االعتراض على
«المواشي»؟
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متنفذون ال
يقبلون إنشاء
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ثانية وإعطاء
مهلة للحكومة
مأخوذ خيره
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غير جادة في
وضع استراتيجية
حقيقية في شأن
األمن الغذائي
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مشكلة كبرى
في الكويت تكمن
في أن الرواتب
ال تكفي األسر
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مطالب نيابية بتعزيز مبدأ المنافسة
وكسر االحتكار
تتمة المنشور ص08
من باب األمن الغذائي وهو مقدم
ع �ل��ى أي م �ص �ل �ح��ة .م ��ا امل ��ان ��ع من
ت �ع��دد ش ��رك ��ات امل ��واش ��ي؟ وأج ��زم
ان الحكومة ال تستطيع السيطرة
ع� �ل ��ى االس� � �ع � ��ار ف� ��ي ح � ��ال وج� ��ود
شركة واحدة لعدم وجود املنافسة
واحتكار العمل على شركة واحدة.
ن�ح��ن ن�ط��ال��ب ب �ش��رك��ات س ��واء في
ال� �ل� �ح ��وم او ت � �ج� ��ارة امل� ��واش� ��ي او
غ �ي��ره��ا م ��ن ال� �ش ��رك ��ات ،االح �ت �ك��ار
ي ��رف ��ع االس � �ع� ��ار وال ي ��وف ��ر االم ��ن
ال�غ��ذائ��ي وارج ��و ال�ت�ص��وي��ت عليه
في مداولتيه.
 ف� �ي� �ص ��ل ال � � �ك � � �ن� � ��دري :س ��أل ��تاعضاء اللجنة املالية عما اذا تمت
اس �ت �ش��ارات �ه��م ف ��ي س �ح��ب ت�ق��ري��ر
ان � �ش� ��اء ال� �ش ��رك ��ة وق � ��ال � ��وا ال أح ��د
اس �ت �ش��ارن��ا ف �ل �م��اذا ط �ل��ب ال�ش��اي��ع
سحب التقرير؟ أي دراس��ة جدوى
ستأتي م��ن الحكومة ستقول انه
ال جدوى من انشاء الشركة مع ان
الطلب على اللحوم بشكل يومي
واه��ل ال�ك��وي��ت ي��روح��ون الخفجي
ل �ي �ش �ت��روا ال �ل �ح��وم وي� �ه ��رب ��وا م��ن
ارتفاع االسعار في الكويت بحجة
ان الشركة الحالية دائما خسرانة.
ادعو االعضاء بأن يقوموا بدراسة
أس � �ع� ��ار ال� �ل� �ح ��وم ف� ��ي ب ��اق ��ي دول
الخليج ستجدون انها االعلى في
دول ال�خ�ل�ي��ج .ال�ح�ك��وم��ة تتحجج
بامليزانية العامة للدولة والعجز
فيها فأين الشركات؟ اتمنى على
ال �ح �ك��وم��ة ان ت�ث�ب��ت ج��دي �ت �ه��ا في
التعاون.
 م� � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :دراس � � ��ةالجدوى لسنا ضد الدراسة لكنها
ت��أخ��رت ك �ث �ي��را ألن ال �ل �ح��وم م��ادة
اس�ت�ه�لاك�ي��ة وم �ع��روف��ة ف��ال��دراس��ة
ل��ن ت�س�ت�غ��رق اك �ث��ر م��ن اس�ب��وع�ين
والدراسة يفترض ان تنصب على
س �ب��ب خ� �س ��ارة ال �ش��رك��ة ال �ح��ال �ي��ة
ال �ت��ي اس �س �ت �ه��ا اح � ��دى ال �ع��ائ�لات
ال �ك��ري �م��ة ف ��ي اواخ � � ��ر ال �س �ت �ي �ن��ات
وجلبت اللحوم من استراليا فهي
كانت فكرة قطاع خ��اص وعندما
ت� �م� �ل� �ك� �ت� �ه ��ا ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة خ� �س ��رت
ي � �ف � �ت ��رض ع � �ل ��ى ال � �ح � �ك ��وم ��ة ف �ت��ح
مجال لالستثمار ان يدير الشركة
واالق �ت��راح بإنشاء ش��رك��ة مواشي
اخ��رى ي�ف�ت��رض اال ت�ع�ت��رض عليه
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وات � �م � �ن ��ى ال �ت �ص��وي��ت
على االق�ت��راح في مداولته االول��ى
وت��أت��ي الحكومة بتعديالتها في
املداولة الثانية.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ن�ح��ن ال نناقشال� �ش ��رك ��ة ب� �ق ��در م� ��ا ن �ن ��اق ��ش ج��دي��ة
الحكومة للعمل على االستراتيجية
الحكومية في االم��ن الغذائي وهذا
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وزير النفط:
ال يمكن أن تضع
الحكومة نفسها
في موقف تحد
مع مجلس األمة
عبد اهلل :األسعار
تتزايد بشكل
مريب وهذا دليل
على فشل شركة
المواشي الحالية
حمدان العازمي

ي ��ؤك ��د ان ه� �ن ��اك خ� �ل�ل�ا ف� ��ي ذه� ��اب
ال � ��دع � ��وم ف � ��ي غ� �ي ��ر م �ح �ل �ه��ا وه � ��ذا
الباب يفتح باب فشل الحكومة في
املحافظة على االسعار.
 محمد الجبري :هذا املقترح منافضل املقترحات وسيكون انجازا
ي � �ض� ��اف ال� � ��ى ان � � �ج� � ��ازات امل �ج �ل ��س،
ال �ش��رك��ة خ��اس��رة وت��أخ��ذ دع �م��ا من
ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى ال� � ��رأس  5دن��ان �ي��ر
وف � ��ي ال �ن �ه��اي��ة خ� �س ��ران ��ة ع �ل �م��ا ان
ه �ن��اك ش��رك��ات خ��اص��ة ت��دخ��ل اكثر
من شركة املواشي وربحانة وتأتي
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ي� ��وم وت� ��ري� ��د دراس� � ��ة
جدوى.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :اس �ت �غ��ربت� �م� �س ��ك ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� � � � ��رأي ه �ي �ئ��ة
االس�ت�ث�م��ار ال��راف��ض الن �ش��اء شركة

مبارك الحريص

سعود الحريجي

املواشي ،وهيئة االستثمار خاسرة
وال �ح �ك��وم��ة ت�م�ش��ي ب��امل �ق �ل��وب ضد
مصلحة املواطن.
 خليل الصالح :لدينا مشكلة فيال�ك��وي��ت وه��ي ان ال��روات��ب ال تكفى
األسر ،االيجارات سحبت املدخول،
ان�ظ��روا ال��ى اس�ع��ار االس�م��اك ،جيب
املواطن يئن بسبب الغالء ،املفترض
ان ي �ك��ون ال �ع��رض اك �ث��ر م��ن الطلب
ح �ت��ى ت�ن�خ�ف��ض االس � �ع ��ار ،اذا كنا
ن��ؤم��ن ب��دول��ة امل��ؤس�س��ات ف�لاب��د من
ال��وق��وف م��ع امل��واط��ن ،ه��ذا ال�ق��ان��ون
خطوة لالمام ملجلس االمة الحالي.
 د .خليل عبدالله :قلت ال يحقلرئيس اللجنة ان يسحب التقرير
وبسؤال الدستوريني وجدت ان من
حقه سحب التقرير فأتقدم بالشكر

واالعتذار لرئيس اللجنة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال ي�ج��وزللرئيس سحب التقرير اال بموافقة
املجلس.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :يؤسفني اننان �ن��اق��ش ع� ��دم االح� �ت� �ك ��ار ال � ��ذي ه��و
م�ط�ل��ب ش�ع�ب��ي للجميع ،ات�م�ن��ى ان
ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك ح ��ري ��ة ل �ل �ت �ج��ارة وال
نفرض على املستثمر قيودا تمنعه
م� ��ن ال � �ت � �ج� ��ارة ،ي �ج ��ب ف �ت ��ح امل �ج ��ال
للمستثمرين.
 حمود الحمدان :األمن الغذائيام��ر مقلق وعلى الحكومة ان تهتم
بهذا ال�ش��أن وم�ث��ال شركة املواشي
م��ؤل��م بالنسبة ل�لام��ن ال�غ��ذائ��ي ،كل
م��واط��ن وم��واط�ن��ة يشعر باالرتفاع
امل�ص�ط�ن��ع ل�لاس �ع��ار وامل �ب��ال��غ ف�ي��ه،
وامل �ط ��ال �ب ��ة ب �ش��رك��ة اخ� � ��رى ب�س�ب��ب
س��وء االدارة ف��ي ال�ش��رك��ة ال�ح��ال�ي��ة،
وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ت�ك��ون ه�ن��اك خ�س��ارة
ودعم حكومي.
 مبارك الخرينج :ترفع الجلسةملدة ربع ساعة للصالة.
استؤنفت الجلسة عند الساعة
ال ��واح ��دة وال �ث �ل��ث ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س
املجلس مرزوق الغانم.
 م � � � � � ��رزوق ال � � �غ� � ��ان� � ��م :ب ��اس� �م ��يوب��اس �م �ك��م ارح � ��ب ب ��زي ��ارة رئ�ي�س��ة
ب��رمل��ان ج�م�ه��وري��ة ص��رب�ي��ا وأتمنى
لها طيب الزيارة متمنيا لها طيب
االق��ام��ة ب�ين اصدقائها وأهلها في
الكويت.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي� ��ر ال�ن�ف��ط:ال�ح�ك��وم��ة ت��رح��ب برئيسة ال�ب��رمل��ان
الصربي متمنني لها نجاح الزيارة
وطيب االقامة.
 م� � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ه� ��ل ي ��واف ��قامل�ج�ل��س ع�ل��ى م�ش��روع ال�ق��ان��ون من
حيث املبدأ؟

(موافقة عامة)
وج��رى ال�ت�ص��وي��ت ن��داء ب��االس��م
ع �ل��ى ق ��ان ��ون ان� �ش ��اء ش��رك��ة م ��واش
ثانية وكانت النتيجة كالتالي:
ال� �ح� �ض ��ور  46م ��واف� �ق ��ة  34ع��دم
موافقة  1امتناع 11
موافقة على املداولة األولى
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه� �ن ��اك ط�ل��بب ��ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون ف��ي
مداولتيه األولى والثانية موافقة؟
(موافقة عامة)
م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء :ان �ب��ه
بكالم د .علي العمير باننا مازلنا
م�ن�ت�ظ��ري��ن دراس� ��ة ال �ج��دوى لهيئة
االس� �ت� �ث� �م ��ار ح� � ��ول ت ��أس� �ي ��س ه ��ذه
الشركة الذي قد يعود بالضرر على
امل �ن �ت��ج ،ف �ن��أم��ل ب��ال �ت��ري��ث م ��ن ب��اب
التعاون ،ونحن نريد انفاق االموال
العامة بالشكل الصحيح.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :اس �ت �غ��ربم��ن ال��وزي��ر وك�ل�ام��ه ،وب�ح��دي�ث��ه عن
السلعة فنحن نحل املشكلة.
 محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه وزي��ر ال��دول��ةل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء :ن��ؤك��د
ح � � � ��رص ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة ع � �ل � ��ى ض �ب��ط
االس �ع��ار اال ان تأسيس ش��رك��ات ال
ي �ع�ين ب ��ال� �ض ��رورة ت�خ�ف�ي��ض س�ع��ر
ال �س �ل �ع��ة ،وه� ��ذا م��ا دف �ع �ن��ا ل�ل�ت��ري��ث
بالنظر في هذا املوضوع.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ن�ق��ولل �ل��وزراء ش�ك��ر ال �ل��ه سعيكم وخ�ل��وا
فرحتنا تكمل للمواطنني ومن أين
ن�ع �ط �ي �ك��م م �س��اع��دة اذا م ��ا ع�ي�ن�ت��م
اعضاء مجلس االدارة محترمني ان
تنزل سعر الخروف .٪50

التتمة ص10

الحريجي:
الحكومة لن
تستطيع السيطرة
على األسعار
في حال وجود
شركة واحدة
الكندري :أي دراسة
جدوي ستاتي من
الحكومة لن تؤيد
إنشاء شركة
مواش ثانية
الحريص :على
الحكومة أن
تساعدنا في إقرار
هذه الشركة في
مداولتيها األولى
والثانية
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إحالة تقرير ديوان المحاسبة حول
«المعاقين» إلى لجنة «االحتياجات الخاصة»
إنشاء شركة مواشي وطنية ثانية «مداولة ثانية»

تتمة المنشور ص09
وج��رى التصويت ن��داء باالسم
ع �ل��ى امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�لاق �ت��راح
بقانون بانشاء الشركة الوطنية
للمواشي وكانت النتيجة:
ال �ح �ض��ور  47م��واف �ق��ة  35ع��دم
م ��واف� �ق ��ة  1ام� �ت� �ن ��اع  .11م��واف �ق��ة
ويحال املشروع الى الحكومة.
 عدنان عبدالصمد :ك��ان رأييب��امل��واف �ق��ة الن ال �ت �ع��دي�ل�ات ك��ان��ت
تطرح في الجلسة واالن ال يوجد
اي ت �ع��دي��ل ،وم � �ب ��روك ح ��ق ن ��ادي
الكويت لكن مو بذراعها.
 م � � � � � ��رزوق ال � � �غ� � ��ان� � ��م :امل� �ج� �ل ��سك �ل��ه ص� ��وت ل ��ك وت �ق ��دي ��را ل �ظ��روف��ك
الحالية.
 ج �م��ال ال�ع�م��ر :ع�ل��ى الحكومةال� �ت� �ع ��اون م ��ع امل �ج �ل��س واالل � �ت ��زام
بهذا التصويت ،القانون بني مدى
اخفاق الحكومة استراتيجيا في
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى االم � ��ن ال �غ ��ذائ ��ي،
وي� � �م� � �ث � ��ل ف� � �ش � ��ل ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ف ��ي
الحيازات وتوزيعها ملستحقيها
وال� � �ق � ��ان � ��ون ال � �ح� ��ال� ��ي ه � ��و ت��دخ��ل

م .عادل الخرافي

ت �ش��ري �ع��ي س �ي��اس��ي ل� �ف ��رض ام��ن
غذائي يستحقه املواطن.
 خلف دميثير :اشكر الحكومةعلى تعاونها بالرغم ان القانون
مر رغم انف الحكومة.
 كامل العوضي :نهنئ اصحاباالقتراح وان شاء الله يمر قانون
الشركة للعمالة الوطنية.

 خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح :ع �ن��دم��ا ت�ق��رال� �ش ��رك ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة س� � ��وف ن �ك �س��ر
االح �ت �ك��ار وامل �ج �ل��س خ�ط��ا خ�ط��وة
ل�لام��ام ون�ح��ن م��ع ك�س��ر االح�ت�ك��ار
اينما كان.

التتمة ص11

االتجار في المواشي:
 ٪ 50لالكتتاب العام للمواطنين
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل��داول �ت�ي�ن
االول� ��ى وال�ث��ان�ي��ة للتقرير السابع
ع �ش��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة ف��ي
ش ��أن ال �ت��رخ �ي��ص ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة
م� �س ��اه� �م ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل �ل�ات � �ج ��ار ف��ي
امل � ��واش � ��ي .وج � � ��اء ف� ��ي ال� �ت� �ق ��ري ��ر ان
ال�ل�ج�ن��ة ق��ام��ت ب ��ال ��دراس ��ة وال �ت��أك��د
م ��ن م ��دى ج� ��دوى ان �ش ��اء م �ث��ل ه��ذه
ال � �ش ��رك ��ات واط� �ل� �ع ��ت ع� �ل ��ى ن �ت��ائ��ج
اعمال شركة نقل وت�ج��ارة املواشي
القائمة حاليا حيث اتضح للجنة
ان ال �غ��رض م��ن ال�ش��رك��ة ه��و ال�ق�ي��ام
ب �ج �م �ي��ع ع �م �ل �ي��ات ان � �ت� ��اج ال �ل �ح��وم
بجميع ان��واع�ه��ا ونقلها واالت�ج��ار
فيها بجميع ان �ح��اء دول ��ة الكويت
وخ ��ارج� �ه ��ا ،ب��االض��اف��ة ال ��ى ان �ش��اء
وش��راء امل ��زارع وامل��راع��ي والحظائر
واالراض � � � � � ��ي وال� � �ع� � �ق � ��ارات ال �ل�ازم� ��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق اغ � � ��راض ال� �ش ��رك ��ة س� ��واء
داخ� ��ل دول� ��ة ال �ك��وي��ت او خ��ارج �ه��ا،
وال� �ق� �ي ��ام ب �ج �م �ي��ع ع �م �ل �ي��ات ال �ن �ق��ل
ال�لازم��ة لنشاطها او لنشاط الغير
املماثل له سواء داخل دولة الكويت
او خارجها ،وامتالك وشراء وسائل
ال �ن �ق ��ل ال� �ب� �ح ��ري وال � �ب � ��ري ال�ل�ازم ��ة
ل �ت �ح �ق �ي��ق اغ � � � ��راض ال � �ش� ��رك� ��ة ،ك�م��ا

ت �ق��وم ب��اس �ت �ي��راد امل �ع��دات ال�ب�ح��ري��ة
الالزمة لسفن الشركة باالضافة الى
اس�ت�ي��راد وت�ص��دي��ر وتصنيع علف
املاشية بجميع انواعها ،وتوظيف
امل �ح��اف��ظ امل��ال �ي��ة ب��واس �ط��ة ج �ه��ات
متخصصة لخدمة اه��داف الشركة.
وج � ��اء م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون ف ��ي ث�لاث
مواد وتنص املادة االولى:
ت�ق��وم الحكومة بتأسيس شركة
مساهمة كويتية او اك�ث��ر غرضها
النقل واالتجار في املواشي على ان
تخصص اسهمها كالتالي:
 نسبة ال تقل عن  ٪ 6وال تزيدع �ل ��ى  ٪ 24ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
والجهات العامة التابعة لها.
 ن�س�ب��ة ( ٪ 50خ�م�س�ين ب��امل�ئ��ة)ت�ط��رح ل�لاك�ت�ت��اب ال �ع��ام للكويتيني
وت� �خ� �ص ��ص ل� �ك ��ل م �ن �ه��م ب� �ع ��دد م��ا
اكتتب ب��ه ف��ان ت�ج��اوز ع��دد االسهم
املكتتب بها عدد االسهم املطروحة
خصصت جميع األسهم املطروحة
بالتساوي بني جميع املكتتبني ،اما
اذا ل��م يغط االك�ت�ت��اب كامل االسهم
امل � �ط ��روح ��ة ف� �ي� �ط ��رح ل �ل �ب �ي��ع م� ��ا ل��م
ي�ك�ت�ت��ب ب��ه م��ن االس �ه��م ف��ي م��زاي��دة
علنية عامة وفقا الحكام البند (ج)

من هذه املادة .ويجوز للمتقاعدين
وامل �س �ت �ح �ق�ين ع �ن �ه��م ال ��راغ� �ب�ي�ن ف��ي
االك �ت �ت��اب ان ي�ط�ل�ب��وا م��ن امل��ؤس�س��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
االك�ت�ت��اب عنهم م��ع اس�ت�ي�ف��اء قيمة
االسهم املكتتب فيها لحسابهم من
املعاش التقاعدي.
 ن�س�ب��ة ال ت�ق��ل ع��ن ( ٪ 26س�ت��ةوعشرين ب��امل��ائ��ة) تطرح للبيع في
م��زاي��دة علنية ع��ام��ة ت�ش�ت��رك فيها
شركات املساهمة املدرجة في سوق
ال� �ك ��وي ��ت ل � �ل� ��اوراق امل ��ال� �ي ��ة وت �ض��ع
الجهة الحكومية املكلفة بالتأسيس
ش � � ��روط وض � ��واب � ��ط امل � ��زاي � ��دة ع�ل��ى
ان ت ��ؤول ال ��زي ��ادة ف��ي س�ع��ر السهم
امل �ب��اع ب��امل��زاي��دة ع�ل��ى س�ع��ر السهم
في االكتتاب ال��ى االحتياطي العام
للدولة.
وامل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ت�ل�ت��زم الحكومة
بتأسيس الشركة امل�ش��ار اليها في
املادة السابقة خالل ستة اشهر من
تاريخ العمل بهذا القانون.
وامل � � � � ��ادة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ع� �ل ��ى رئ �ي ��س
مجلس ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون.

غير
موافق
موافق

ممتنع

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

5

أنس الصالح

36

6

بدر العيسى

37

علي العمير

7

جابر املبارك

38

عودة الرويعي

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

11

حمود الحمدان

✓

12

خالد الجراح

13

خلف دميثير

✓

14

خليل الصالح

✓

15

خليل عبدالله

✓

16

راكان النصف

✓

✓

✓

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

✓

علي العبيدي

✓
✓

39

عيسى الكندري

40

فارس العتيبي

41

فيصل الدويسان

42

فيصل الشايع

43

فيصل الكندري

✓

44

كامل العوضي

✓

45

ماجد موسى

✓

46

ماضي الهاجري

✓

ممتنع

✓
✓

47

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان

✓

48

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

49

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

50

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

51

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

52

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

53

محمد الجبري

✓

23

سيف العازمي

✓

54

محمد الرشيدي

24

صالح عاشور

✓

55

محمد الحويلة

25

صباح الخالد

56

مرزوق الغانم

26

طالل السهلي

57

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

58

نبيل الفضل

28

عبدالحميد دشتي

✓

59

هند الصبيح

✓

29

عبدالرحمن الجيران

✓

60

ياسر أبل

✓

30

عبدالله التميمي

✓

61

يعقوب الصانع

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

35

✓

✓
✓

✓
✓

1
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مضبطة

إقرار المداولة الثانية لقانون
قوة الشرطة وإحالته على الحكومة
تتمة المنشور ص10
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ن �ش �ك��ر ال �ج �م �ي��عونشكر الحكومة ونتمنى ان تلزم
ب ��ان� �ش ��اء ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة الن� �ه ��ا ف��ي
مصلحة الشعب الكويتي.
محمد العبدالله وزي��ر الدولة :ال
يفهم م��وق��ف الحكومة باننا نؤيد
وج ��ود اح�ت�ك��ار ب��ل بالعكس نعمل
معكم م��ن اج��ل كسر اي اح�ت�ك��ار اال
ان م��وق�ف�ن��ا ال�ث��اب��ت ي��أت��ي م��ن واق��ع
ت �خ �ص �ي��ص م �ب �ل��غ م ��ن امل � ��ال ال �ع��ام
لتأسيس ال�ش��رك��ة ل��ن ي��ؤت��ي ث�م��اره
لتخفيض االسعار ،ونعمل من اجل
تحرير املنتجات وليس احتكارها.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :س �ب��ق انواف�ق��ت على كثير م��ن ال�ق��وان�ين في
م��داول �ت �ه��ا ف ��ي ن �ف��س ال �ج �ل �س��ة ،ك��م
قيمة رأسمال الشركة الحالية التي
ت �س ��اه ��م ف �ي �ه��ا ب �ن �س �ب��ة  ٪60وك ��م
ص��رف��ت وك��م ال��دع��م السنوي لهيئة
الزراعة لكي نعرف الفرق؟
 محمد العبدالله وزير الدولة :الأملك األرقام حاليا وأتمنى أن تكون
هناك جلسة مغلقة في اللجان حتى
ت �خ ��رج ب��أف �ض��ل آل �ي ��ة الت� �ف ��اق امل ��ال
العام واذا أراد ان يدعونا في احدى
اللجان فنحن على الرحب والسعة
إال أن��ه ف��ات األوان ألن ال �ق��ان��ون تم
اقراره.
 ع � ��دن � ��ان ع � �ب ��دال � �ص� �م ��د :وزي � ��رال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
م� ��ن امل � �ف � ��روض ان ت� �ق ��رأ ال �ت �ق��اري��ر
ع�ل��ى ج ��دول االع �م��ال ال �ت��ي ب�ه��ا كل
البيانات التي قرأتها.

محمد طنا

 محمد الجبري (مقرر اللجنة):أش� �ك ��ر ال �ج �م �ي��ع وال� �ق ��ان ��ون ان �ج��از
ي � �ض� ��اف ال � � ��ى ان� � � �ج � � ��ازات امل �ج �ل��س
وات �م �ن��ى م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ان تستمر
ف��ي ال�ت�ع��اون ملصلحة امل��واط��ن وكل
قانون ملصلحة الشعب نتمنى من
الجميع املوافقة عليه.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه� �ن ��اك ط�ل��ببسحب تقرير املرافق العامة بشأن
ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان ف��ي دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة مل ��زي ��د م��ن
الدراسة.
(موافقة عامة)
جامعة جابر
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة

ت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ب�ش��أن
جامعة جابر.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :أوال ال��وزي��رغ� �ي ��ر م � ��وج � ��ود وث� ��ان � �ي� ��ا ال� �س ��اع ��ة
ق��ارب��ت الثانية ونحن على موعد
مع وفد دبلوماسي.
(موافقة عامة)
قوة الشرطة
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع
بشأن تعديل قانون قوة الشرطة.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ه��ذا القانونم � ��ادة واح� � ��دة وال �ح �ك��وم��ة م�ت�ف�ق��ة
عليه م��ع اللجنة فلنصوف عليه
مداولة اولى.

 جمال العمر :اذا كان القانونب� ��ه ت� ��واف� ��ق ف �ل �ن �ص��وت ع �ل �ي��ه ف��ي
امل��داول �ت�ي�ن ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة غير
موجود.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ن� �ص ��وت ع�ل�ي��هم� � ��داول� � ��ة اول � � � ��ى ف � �ق� ��ط ألن وزي � ��ر
الداخلية غير موجود.
ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف (م � �ق� ��رراللجنة) :القانون متفق عليه.
وج � � � � � � ��رى ال � � �ت � � �ص� � ��وي� � ��ت ع� �ل� �ي ��ه
ب��امل��داول��ة االول��ى وك��ان��ت النتيجة
كالتالي:
الحضور  ،42موافقون .42
موافقة على املداولة االولى.
وج��رى التصويت على املداولة
ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� �ق ��ان ��ون ق� � ��وة ال �ش��رط��ة
وكانت النتيجة كالتالي:
الحضور  ،44موافقون .44
موافقة ويحال الى الحكومة.
 عبدالله املعيوف :هذا القانوني�ع�ط��ي ال�ط�م��أن�ي�ن��ة الخ��وان �ن��ا في
ال�ش��رط��ة ون�ش�ك��ر االخ��وي��ن عسكر
ال � �ع � �ن ��زي وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا م �ق��دم��ي
االق� �ت ��راح وش �ك��را ل�ل�ح�ك��وم��ة على
تعاونها.
 مرزوق الغانم :شكرا للجميعوت��رف��ع ال�ج�ل�س��ة ال ��ى غ��د ال�س��اع��ة
التاسعة صباحا.

نص قانون قوة الشرطة
ي �س �ت �ب��دل ب� �ن ��ص امل� � � ��ادة  83م��ن
القانون رق��م  23لسنة  1968املشار
اليه النص التالي:
م � ��ادة  : 83ي �ح �ت �ف��ظ ع �ض��و ق��وة
ال� �ش ��رط ��ة ب �ك��ام ��ل رص� �ي ��د اج� ��ازات� ��ه
الدورية التي لم يحصل عليها ولم
ي�ت�ق��اض ب��دل�ه��ا ن �ق��دا اث �ن��اء خدمته
الفعلية ويجوز له االنتفاع به بما
ال ي��زي��د ع �ل��ى  90ي��وم��ا ف ��ي ال�س�ن��ة
ال��واح��دة اذا سمحت ظ��روف العمل
بذلك.
وي �ص��رف ب ��دل رص �ي��د االج� ��ازات
ع� �ن ��د ان � �ت � �ه� ��اء ال � �خ� ��دم� ��ة م � ��ن اص ��ل
الرصيد وفقا ملا يلي:
 -1ال� �ض ��اب ��ط ال � � ��ذي ب� �ل ��غ ع �م��ره
الخمسني  300ي��وم ،وال��ذي لم يبلغ
عمره الخمسني  225يوما.
 -2ضابط الصف والفرد الذي بلغ

عمره الخمسني  225يوما والذي لم
يبلغ عمره الخمسني  200يوم.
ف� � ��اذا ان �ت �ه��ت ال� �خ ��دم ��ة ب��ال��وف��اة
ص��رف ب��دل رصيد االج ��ازات لورثة
املتوفى الشرعيني.
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى ال� � ��وزراء  -كل
فيما ي�خ�ص��ه -تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون
وي� �ع� �م ��ل ب� ��ه م� ��ن ت� ��اري� ��خ ص � � ��دوره،
وينشر في الجريدة الرسمية.
امل � ��ذك � ��رة االي � �ض ��اح � �ي ��ة مل� �ش ��روع
ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل امل � � � ��ادة  83م��ن
ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة  1968بشأن
نظام ق��وة الشرطة على ان يحتفظ
رج � ��ل ال� �ش ��رط ��ة ب ��رص� �ي ��د اج� ��ازات� ��ه
الدورية التي لم يحصل عليها ولم
ي �ت �ق��اض ب��دل �ه��ا ن �ق��دا خ�ل�ال خمس
س � �ن� ��وات وي � �ج� ��وز ل� ��ه االن� �ت� �ف ��اع ب��ه
ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى ث�لاث��ة اش �ه��ر في

السنة ال��واح��دة اذا سمحت ظ��روف
ال�ع�م��ل ب��ذل��ك ،وي �ص��رف ب��دل رصيد
االج� � � � � ��ازات ع� �ن ��د ان � �ت � �ه ��اء ال �خ ��دم ��ة
وتحسب السنوات الخمس باعتبار
ال�س�ن��ة ال �ج��اري��ة وال �س �ن��وات االرب ��ع
السابقة عليها ،فاذا انتهت الخدمة
بالوفاة صرف بدل االج��ازات لورثة
املتوفى الشرعيني».
ومل� � ��ا ك� � ��ان ه� � ��ذا ال � �ن ��ص ق� ��د اث� ��ار
ج ��دال ك�ب�ي��را ف��ي ال�ت�ط�ب�ي��ق وفتحت
ص�ي��اغ�ت��ة ع �ل��ى ال �ن �ح��و امل �ش��ار ال�ي��ه
امل�ج��ال لتفسيرات متعددة متعلقة
بتحديد الحد االقصى لبدل رصيد
االج � ��ازات وك�ي�ف�ي��ة اح�ت�س��اب��ه وذل��ك
بخالف النصوص املطبقة بالخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة وال� � �ت � ��ي ج� � � ��اءت واض� �ح ��ة
وصريحة ال غموض فيها وال لبس
س��واء ب�ش��أن تحديد ال�ح��د االقصى

ل �ب ��دل رص �ي ��د االج� � � ��ازات او ك�ي�ف�ي��ة
احتسابه وبالنظر الى ان هذه املادة
ترتب للمخاطبني بها حقوقا مالية
وهو االمر الذي يستوجب ان تكون
صياغتها بعيدة ع��ن اي ت��أوي��ل او
غموض.
لذلك فقد رؤى تعديل هذه املادة
لتنص صراحة على ان يكون الحد
االق � �ص� ��ى ل� �ب ��دل رص� �ي ��د االج� � � ��ازات
للضابط ال��ذي بلغ عمره الخمسني
 300يوم و 225يوما للضابط الذي
لم يبلغ هذا العمر ويكون هذا الحد
االق �ص��ى ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ض�ب��اط الصف
واالف � � � ��راد  225ي ��وم ��ا مل ��ن ب �ل��غ س��ن
الخمسني 200 ،يوم ملن لم يبلغ هذا
السن.

العبد اهلل:
الحكومة مازالت
بصدد انتظار ورود
دراسة جدوى عن
شركة المواشي
الثانية
دشتي :تعيين
أعضاء مجلس
إدارة مؤتمنين
في شركة
المواشي الثانية
سيخفض األسعار
العمر :القانون
يبين مدى إخفاق
الحكومة في
المحافظة على
األمن الغذائي
طنا :نصوت عليه
مداولة أولى
فقط خاصة أن
وزير الداخلية غير
موجود
المعيوف :تعديل
نظام قوة الشرطة
يعطي الطمأنينة
إلخواننا في
الشرطة

قرارات
الجلسة
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 ص � � � ��ادق امل � �ج � �ل ��س ع �ل��ىامل�ض��اب��ط ذات األرق ��ام (1330
أ و 1330ب) ب �ت ��اري ��خ  21و
22أبريل .2015
 واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع �ل��ىرس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ� �ي ��س
لجنة حماية األم ��وال العامة
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إح� ��ال� ��ة ت �ق��ري��ر
ديوان املحاسبة عن القرارات
اإلداري� ��ة املتعلقة بالوظائف
اإلش ��راف �ي ��ة ب�ب�ع��ض ال�ج�ه��ات
ذات امل �ي��زان �ي��ات امل�ل�ح�ق��ة إل��ى
لجنة تنمية امل��وارد البشرية
عمال
الوطنية لالختصاص
ً
بنص املادة ( )58من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة.
 وافق املجلس على رسالةواردة من رئيس لجنة حماية
األم � ��وال ال �ع��ام��ة ي�ط�ل��ب فيها
إحالة تقرير ديوان املحاسبة
ح� � ��ول امل �ل�اح � �ظ� ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب� � ��أوج� � ��ه ال � �ع � �م� ��ل ب��امل �ج �ل��س
األع �ل��ى ل �ش��ؤون امل�ع��اق�ين إل��ى
ل� �ج� �ن ��ة ذوي اإلح � �ت � �ي ��اج ��ات
ال�خ��اص��ة ل�لاخ�ت�ص��اص عمال
بنص املادة ( )58من الالئحة
الداخلية ملجلس األمة.
 وافق املجلس على رسالةمن النائب فيصل الدويسان
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا امل ��واف � �ق ��ة ع�ل��ى
سحب التقرير الثاني للجنة
التعليمية م��ن ال�ج��دول وذل��ك
مل�خ��ال�ف�ت��ه ل �ل �م��ادة ( )100من
ال�ل�ائ� �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة مل�ج�ل��س
األم� ��ة واع �ت �ب��ار اق �ت��راح��ه في
ش� ��أن إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للمرئي واملسموع هو األصل
وما عداه تعديال له.
 ط ��ال ��ب امل �ج �ل��س ال�ل�ج�ن��ةال �ت �ش��ري �ع �ي��ة االس� �ت� �م ��رار ف��ي
دراس��ة االتفاقية األمنية بني
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية على أن ترفع
تقريرها فور االنتهاء منها.
 واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع �ل��ىاملداولة الثانية ملشروع قانون
التأمينات اإلجتماعية .
املجلس يقر ق��ان��ون بشأن
ان � � �ش � ��اء ال � �ش� ��رك� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ل � �ل � �م� ��واش� ��ي وي � �ح � �ي� �ل ��ه ع �ل��ى
الحكومة.
امل� �ج� �ل ��س ي� �ق ��ر ب ��االج� �م ��اع
امل � � ��داول � � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ل� �ق ��ان ��ون
ق� ��وة ال �ش��رط��ة وي �ح �ي �ل��ه على
الحكومة.
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المواط��ن ال��ذي أج��راه المجلس للمرة األول��ى وانتهى إلى وضع القضية اإلس��كانية في ص��دارة األولويات .وفي الع��ام  2014أقر المجلس «»4
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ثمنوا إعالن الوزير أبل توزيع  12ألف وحدة سكنية في جنوب المطالع

نواب لـ «الدستور» :حققنا
ماعجزت عنه المجالس السابقة
الكندري:
سنصل إلى  24ألف
وحدة خالل
عامين

فيصل الكندري

حمود الحمدان

محمد طنا

عبدالله التيميمي

محمد الجبري

ثمن ع��دد م��ن ال �ن��واب إع�ل�ان وزي��ر
االسكان ياسر ابل االتجاه الى توزيع
 12أل� ��ف وح � ��دة س�ك�ن�ي��ة س �ن��وي��ا في
م �ش ��روع ج �ن��وب امل �ط�ل�اع واع �ت �ب��روه
ثمارا للتعاون النيابي الحكومي.
وأك ��د غ�ي��ر ن��ائ��ب م�م��ن استطلعت
الدستور آراء ه��م ان املجلس الحالي
اس � �ت � �ط ��اع ت �ح �ق �ي��ق م ��اع � �ج ��زت ع �ن��ه
امل�ج��ال��س السابقة واس�ت�ط��اع بفضل
م� �ج� �ه ��ودات اع� �ض ��ائ ��ه وق� �ي ��ادت ��ه ف��ي
ترجمة الوعود الشعبية إلى حقائق
ي �ل �م �س �ه��ا رج� � ��ل ال� � �ش � ��ارع م � ��ا ي��ؤك��د
ان� �ش� �غ ��ال اع � �ض� ��اء امل� �ج� �ل ��س ب �ه �م��وم
املواطنني واحتياجاتهم.
ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري ان
مؤسسة الرعاية االسكانية التزمت
ال �ت��وزي �ع��ات ال �ت��ي اع �ل��ن ع�ن�ه��ا وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون اإلس �ك ��ان ي��اس��ر اب��ل
ح �ي��ث ت �س �ل �م��ت ال �ل �ج �ن��ة االس �ك��ان �ي��ة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ب �ي ��ان ��ا وج � � � ��داول ب �ش��أن
ع ��دد ال ��وح ��دات ال �ت��ي س �ت��وزع ب��واق��ع
 1500وح��دة تبدأ في أغسطس 2015
وتنتهي في مارس .2016
وب�ي�ن ال �ك �ن��دري ان �ن��ا س�ن�ص��ل إل��ى
نحو  24ال ��ف وح� ��دة خ �ل�ال سنتني
متعهدا باالستمرار في توزيع املزيد
من الوحدات مع االخذ بعني االعتبار
ضرورة ان يتم انجاز البنية التحتية
للمدن الجديدة بموازاة التوزيع.
وك�ش��ف ان البنية التحتية ملدينة
ع�ب��د ال �ل��ه امل �ب��ارك س�ت�ب��دأ ف��ي الشهر
ال � �ق� ��ادم أم� ��ا م��دي �ن��ة ج� �ن ��وب امل �ط�ل�اع
فستبدأ في الربع األول من عام 2016
واك��د ان ه��ذا اإلن �ج��از يحسب إلى
امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة وج � ��اء ن�ت�ي�ج��ة
ثمار التعاون بينهما مشددا على ان
املجلس مستمر ف��ي م��د ي��د التعاون

ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق امل �ش��روع��ات
التي تلبي طموحات وامال املواطنني.
وذك � ��ر ان� ��ه ف ��ي ال �س �ن ��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل �ق �ب �ل��ة س �ت �ن �ح �ص��ر اع� � � ��داد ط �ل �ب��ات
االن �ت �ظ��ار االس �ك��ان �ي��ة ال �ت��ي ل��م تعمل
الحكومات او املجالس السابقة على
ح�ل�ه��ا ف ��ي ح�ي�ن ان امل �ج �ل��س ال�ح��ال��ي
نجح في وضع الحلول لتالمس ارض
الواقع.
واوض ��ح ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان
ان��ه ثبت م��ا وع��دت ب��ه الحكومة على
ل�س��ان وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون اإلس�ك��ان
ي ��اس ��ر اب� ��ل ب �ت��وزي��ع  12ال� ��ف وح ��دة
س �ك �ن �ي��ة س �ن��وي��ا ف �ه ��ذا ي��دف �ع �ن��ا إل��ى
ال �ت �ع��اض��د معها وان ن �ض��ع أي��دي�ن��ا
في ايديها ملزيد من اإلنجاز وتحقيق
آم � ��ال وت �ط �ل �ع��ات ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي.
وش ��دد ال�ح�م��دان ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص
للدستور على ضرور ان يتم االنتهاء
من البنى التحتية للمدن االسكانية
ال�ت��ي اع�ل��ن عنها م��ؤخ��را ك��ي يتسنى
الص� �ح ��اب ال �ط �ل �ب��ات االس �ك ��ان �ي ��ة ان
يتسلموا وحداتهم وفقا لدورهم.
وأوض ��ح ال�ح�م��دان ان اع�ل�ان وزي��ر
اإلس�ك��ان يمثل ان�ج��ازا كبيرا يحسب
ل�ل�ح�ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ال �ح��ال �ي�ين وان
هذا هو ثمرة التعاون ال التهاون بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية
واستطرد الحمدان نؤكد املراقبة
واملحاسبة فيما يخص انجاز البنى
التحتية وذكر نحن كجهة تشريعية
ن ��ذل ��ل ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ام� ��ام
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ل�لان �ج��از حتى
ت�ن�ت�ه��ي م �ع��ان��اة أص� �ح ��اب ال�ط�ل�ب��ات
االسكانية وحول ما اذا كانت املشكلة
االسكانية خرجت من عنق الزجاجة
قال الحمدان اذا وزعت الدفعة الثالثة

وت��م ال�ب��دء ف��ي البني التحتية للمدن
ال �ج��دي��دة ف�م��ا ب�ع��د ذل ��ك ي �ك��ون اه��ون
السيما ان��ه ستكون هناك مصداقية
م � ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة واط � �م � ��أن � ��ت ال� �ن ��اس
لإلنجازات وما ينعكس إيجابا على
ه �ب��وط أس �ع ��ار ال �ش �ق��ق واالي � �ج ��ارات
حتى ينعم امل��واط��ن بما يكتسبه من
م�ع��اش ش �ه��ري.وق��ال ال�ح�م��دان ان ما
ت��م اإلع �ل��ان ع �ن��ه م��ن ت��وزي��ع  12ال��ف
وحدة اسكانية سنويا تعتبر خطوة
إيجابية تحسب لهذا املجلس وتعد
بداية فتح باب الخير حيث تم وضع
الخطوط العريضة لحل هذه املشكلة
وف� �ت ��ح ب � ��اب ال� �ح ��ل وع� �ل ��ى امل �ج��ال��س
وال�ح�ك��وم��ات ال�ق��ادم��ة ان تسير على
نفس الدرب
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا ان
م ��ا ص� ��رح ب ��ه وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
اإلس�ك��ان ي��اس��ر اب��ل ب�ش��أن ت��وزي��ع 24
ال��ف وح��دة سكنية خ�لال عامني يعد
ان �ج ��از ي�ح�س��ب ل �ه��ذا امل �ج �ل��س حيث
ان ��ه ل��م ي �ح��دث ه ��ذا االم� ��ر ف��ي ت��اري��خ
الكويت.
ووج��ه طنا الشكر إل��ى ال��وزي��ر ابل
وال��ى املسؤولني الذين يعملون بجد
واج �ت �ه��اد الف �ت��ا ال ��ى ان ت�ص��ري�ح��ات
الوزير ج��اءت صحيحة وف��ي محلها
وان� � ��ه ش �خ �ص �ي��ة م �ج �ت �ه��دة وي �خ �ط��و
بخطوات واث�ق��ة تجاه اتخذ م��ن قبل
املجلس والحكومة وتم االتفاق عليه
ف ��ي ش ��أن ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ال�ت��ي
ج ��اءت ف��ي امل��رت�ب��ة االول ��ى الول��وي��ات
املواطنني.
وأوضح طنا ان القضية االسكانية
تسير ف��ي طريق الحل وذل��ك بتنفيذ
ج� �م� �ي ��ع ال� � � � �ق � � � ��رارات وال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ات
ال� �ص ��ادرة ع��ن م�ج�ل��س االم � ��ة .وش��دد

على ان املجلس الحالي مجلس أفعال
ال اقوال كاملجالس السابقة.
وذك ��ر ان ح��ل ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة
اصبح واقعا بعد ان كان في السابق
ب �م �ث��اب��ة ال �ح �ل��م ن �ظ��را ل ��وج ��ود أم ��ور
ك�ث�ي��رة ع�ط�ل��ت ان �ه��اء ه ��ذا امل �ل��ف لكن
ب �ت �ع��اض��د ن � ��واب االم � ��ة ف ��ي امل�ج�ل��س
ال � �ح� ��ال� ��ي وب � �م� ��د ي � ��د ال � �ت � �ع� ��اون إل ��ى
ال �ح �ك��وم��ة وف �ق��ا ل �ن��ص امل � ��ادة  50من
الدستور والتي تنص على التعاون
بني السلطتني نبشر الشعب الكويتي
بان القطار ركب السكة في اتجاة حل
القضية االسكانية قريبا
واك� ��د ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ج �ب��ري ان
االن �ج��ازات ف��ي ش��أن امللف االسكاني
اص�ب�ح��ت ت�لام��س ارض ال��واق��ع على
عكس م��ا ت�ع��ود عليه الشعب سابقا
من الوعود سواء من النواب السابقني
او الحكومات السابقة.
واض� � � � ��اف ان ال� � ��وع� � ��ود اص �ب �ح��ت
ح�ق�ي�ق��ة وت� ��م ت ��وزي ��ع  12ال� ��ف وح ��دة
سكنية خالل عام وسيستمر التوزيع
في االعوام القادمة على نفس النهج.
واوض� � ��ح ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ل��دس �ت��ور
ان ال� � �ق � ��ان � ��ون ال� � � � ��ذي اق� � � ��ر ف� � ��ي ه� ��ذا
امل� �ج� �ل ��س ب � �ش� ��أن اع� � �ط � ��اء ص�ل�اح �ي��ة
ل ��وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون االس� �ك ��ان ان
يستعني ب��ال�ش��رك��ات بشفافية لبناء
م ��دن اس�ك��ان�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة م�ش�ي��را ال��ى
ان ال �ش �ف��اف �ي��ة وال �ث �ق��ة امل �ت �ب��ادل��ة بني
ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
اثمرت هذا النتاج الجيد الذي ترجم
اليوم بالتوزيعات االسكانية.
وش ��دد ال�ج�ب��ري ع�ل��ى ان ال�ت�ع��اون
ب �ي��ن ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ال ي� �ع� �ن ��ي ان أي� ��ا
منهما تخضع لالخرى الفتا ان هذا
التعاون الذي يشهده املجلس الحالي

والحكومة هو اساسه وصلبه املادة
 50من الدستور وذلك الرضاء الشعب
الكويتي وتحقيق آماله وتطلعاته.
وذك� � ��ر ان � ��ه ل ��م ي� �ح ��دث ف ��ي ت��اري��خ
ت� ��وزي � �ع� ��ات ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي ��ة ان
ت ��م ت ��وزي ��ع  12ال� ��ف وح � ��دة ف ��ي ع��ام
واح� ��د ح �ي��ث ك ��ان ي �ت��م ت ��وزي ��ع 3700
وح��دة كحد أق�ص��ى.وق��ال الجبري ان
توزيعات الوحدات السكنية الحالي
ت�ح�س��ب ل�ل�م�ج�ل��س ال �ح��ال��ي ول �ن��واب
االم ��ة امل�ت�ع��اون�ين ه��و ال�ح�ك��وم��ة لحل
ج�م�ي��ع امل�ل�ف��ات وال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تهم
املواطنني.
ب� � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��د ال �ل ��ه
ال�ت�م�ي�م��ي ان م��ا ت��م االع�ل��ان ع�ن��ه في
امل ��ؤت �م ��ر ال �ص �ح��اف��ي ل ��وزي ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون االس � �ك ��ان ب �ش ��أن ت��وزي �ع��ات
الوحدات السكنية شيء يثلج الصدر
وي� �ب� �ع ��ث ال �ط �م��أن �ي �ن��ة ف� ��ي ال �ن �ف��وس
واض � � � � ��اف ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي ف � ��ي ت �ص ��ري��ح
ل �ل��دس �ت��ور  :ن � ��واب امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي
ال � �ح� ��ال� ��ي م� �س � �ت � �م ��رون ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق
طموحات وآمال املواطنني مشيرا الى
ان ال �ن��واب ي��دف �ع��ون ب�م�ل��ف االس �ك��ان
ن �ح��و االم� � ��ام وي � �م ��دون ي ��د ال �ت �ع��اون
للحكومة لحل هذه القضية.
واش� � � � ��ار ال � � ��ى ان م� �ل ��ف االس � �ك� ��ان
ج��اء ف��ي امل��رت�ب��ة االول ��ى باالستبيان
ال��ذي اج��راه املجلس ف��ي وق��ت سابق
وب��ال �ت��ال��ي اخ� ��ذ م �م �ث �ل��ي االم � ��ة ع�ل��ى
ع��ات�ق�ه��م ان �ه��اء م�ش�ك�ل��ة االس �ك ��ان في
وقت قريب جدا
واالرق� � ��ام ال �ت��ي اع�ل�ن��ا ع�ن�ه��ا وزي��ر
االسكان مرضية السيما كونها تأتي
انطالقا من خطة الحكومة الخمسية.

الحمدان:
انجاز للسلطتين
وثمرة تعاون ال
تهاون
طنا :مجلس أفعال
ال أقوال ..والقضية
اإلسكانية تحل
التميمي:
مستمرون في
تحقيق طموحات
وآمال المواطنين

الجبري :حل
مشكلة السكن
أصبح واقعا
ملموسا
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أشادوا بحرص رئيس المجلس على التواصل مع الحمالت الشعبية

ناطر بيت لـ «الدستور» :نثمن جهود
مجلس األمة لحل القضية اإلسكانية
كتب محمد سالمة
ومحمد عبد العزيز:
أشاد الناطق الرسمي باسم حملة
ناطر بيت مشعل الشجاع بالجهود
ال �ت��ي ي �ب��ذل �ه��ا أع �ض ��اء م�ج�ل��س األم ��ة
وامل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية السكنية
لحل القضية األولى في الكويت وهي
ال�ق�ض�ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ب�ق�ط��ع خ �ط��وات
كبيرة في ه��ذا الشأن بترجمه إلتزام
حكومي بتوزيع  12ألف وحدة سكنية
سنويا حيث تم توزيع هذا العدد من
القسائم ف��ي  2014ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن
ال�ح�ك��وم��ة أل��زم��ت نفسها ب�ت��وزي��ع 12
أل ��ف وح � ��دة س�ك�ن�ي��ة ف ��ي امل �ط�ل�اع في
 2015و 12ألف في املنطقة نفسها في
.2016
واشار الشجاع في تصريح خاص
ل �ل��دس �ت��ور إل� ��ى أن ال� �ت ��وزي� �ع ��ات ت�ت��م
حاليا على املخطط مطالبا الحكومة
بوضع جدول زمني لتسليم األراضي
الس �ي �م��ا ب �ع��د أن ص ��رح ��ت أن ب��داي��ة
التسليم الفعلي لألراضي سيكون في
 2018بعد انتهاء البنية التحتية في
املطالع وغرب عبدالله املبارك.
وك �ش ��ف ال �ش �ج ��اع ع ��ن أن أع �ض��اء
ال �ح �م �ل��ة ب � �ص ��دد االج � �ت � �م� ��اع ب ��وزي ��ر
الكهرباء لوضع جدول زمني لالنتهاء
م��ن إي �ص��ال ال �ت �ي��ار ل�ل�م��دن ال �ج��دي��دة،
مؤكدا أن أعضاء الحملة على تواصل
دائ��م م��ع م�س��ؤول��ي ال��رع��اي��ة السكنية
وع �ل��ى رأس �ه��م وزي� ��ر االس �ك ��ان ي��اس��ر
أب��ل ال��ذي أب��دى تفهما كبيرا ملطالب
ال �ح �م �ل��ة ال �ت ��ي رأي� �ن ��اه ��ا ت �ت �ح �ق��ق ف��ي
الوقت الحالي.
ال�ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن رئ�ي��س مجلس
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ق��د التقى حملة
ن ��اط ��ر ب �ي��ت ف ��ي وق � ��ت س ��اب ��ق واك � ��د
ت�ف��اع�ل��ه م��ع أه � ��داف وج �ه��ود أع �ض��اء
ح�م�ل��ة ن��اط��ر ب�ي��ت م �ش��ددا ع�ل��ى رغبة
حقيقية ل��دى املجلس لتوفير السكن
ل�ك��ل أب �ن��اء ه��ذا ال��وط��ن ب�ع��دم��ا ع��ان��وه
بسبب العبث السياسي السابق الذي
اف� ��رز ت��رك��ة إس �ك��ان �ي��ة ث�ق�ي�ل��ة تتطلب
ات� �خ ��اذ خ� �ي ��ارات ج��وه��ري��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل
م� �ع� �ه ��ا وال � �ت � �خ � �ل ��ص م � ��ن ت �ب �ع��ات �ه ��ا.
واش ��ار ال��ى أن ت��وزي��ع  12أل��ف وح��دة
سكنية خالل السنة املالية /20152014
ي��أت��ي بفضل حملة ن��اط��ر ب�ي��ت ،التي
لعبت دورا كبيرا في تشكيل الضغط

الغانم خالل زيارته األخيرة ملقر «ناطر بيت«

االي �ج ��اب ��ي ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
أه ��داف �ه ��ا ،وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات
ال ��دوري ��ة م ��ع ال �ح�م �ل��ة وت� �ب ��ادل االراء
وال �ط��رح وال �ح��وار ال��راق��ي ،م��ؤك��دا أن
األعداد املوزعة تفوق الطلبات املقدمة
وال �ط �م��وح أك �ب��ر م ��ن ذل� ��ك ،وال�ق�ض�ي��ة
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ق �ض �ي��ة م� �ع� �ق ��دة ت�ش�م��ل
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل� �ش ��اك ��ل ،ل � ��ذا ي �ج��ب أن
نسير في خطى متوازية لحل األزمة.
وأوض � ��ح أن ع �ق��ود ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
ستكون م��ن ضمن تركيزنا للمرحلة
امل �ق �ب �ل��ة ن �ظ ��را أله �م �ي �ت �ه��ا ،م �ب �ي �ن��ا أن
حملة ناطر بيت نجحت ف��ي تحقيق
أه��داف �ه��ا م�ت�ع�ه��دا ب ��أن ي �ك��ون جنديا
م��ن ج �ن��ود ال�ح�م�ل��ة وأن ت �ك��ون ه�ن��اك

حمالت مشابهة ومتكررة لحل جميع
املشاكل والقضايا املهمة في املجتمع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي الس� �ي� �م ��ا ق� � � ��درة ال �ش �ب ��اب
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى تخطي ت�ل��ك املشاكل.
جهود ناجحة
ه��ذا وق��د ن��ال��ت ال�ج�ه��ود الناجحة
مل� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ل �ح �ل �ح �ل ��ة ال �ق �ض �ي��ة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة اس� �ت� �ح� �س ��ان امل ��واط� �ن�ي�ن
ال� � ��ذي� � ��ن مل� � �س � ��وا ن� �ه� �ج ��ا ج� � ��دي� � ��دا ف��ي
التعامل مع األزمة حيث بنى املجلس
اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه ل �ح��ل امل �ش �ك �ل��ة ع�ل��ى
ق ��واع ��د ج ��دي ��دة ان�ط�ل�ق��ت م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ال� �ت ��ي ح � � ��ددت أه ��داف �ه ��ا
ف��ي ت �ل��ك ال�ق�ض�ي��ة م �ن��ذ ب��داي��ة عملها

خ �ل��ال ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح��ال��ي
ع �ل��ى م �س ��اري ��ن ت �ع �ل��ق األول م�ن�ه�م��ا
ب ��وق ��ف ن �م��و ط ��واب� �ي ��ر االن� �ت� �ظ ��ار م��ن
جهة وتسريع وت�ي��رة العمل لتسليم
الطلبات املنتظرة منذ سنني إيمانا
م��ن اللجنة اإلس�ك��ان�ي��ة بحق الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ك��ل م��واط��ن وف �ق��ا مل��ا كفله
الدستور الذي لم يميز بني املواطنني
ف��ي ه��ذا الحق ل��ذا يعد توفير السكن
املالئم أحد أهم حقوق املواطن لكن في
ظ��ل ت��راك��م  110306ط�ل�ب��ات إسكانية
ح �ت ��ى دي �س �م �ب��ر  2014وع� �ل ��ى م� ��دار
عقدين م��ن ال��زم��ان ب��ات فيها حرمان
م �س �ت �ح �ق��ي ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م��ن
حقوقهم في الوقت املناسب رغم وفرة

استثناءات الرعاية السكنية
ت �ن��ص امل � ��ادة  14م��ن ق��ان��ون
ال��رع��اي��ة السكنية ع�ل��ى توفير
ال � ��رع � ��اي � ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ل�ل�أس ��ر
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وف� � �ق � ��ا ألس �ب �ق �ي ��ة
ت�س�ج�ي��ل ال �ط �ل �ب��ات ب��امل��ؤس�س��ة
بحسب ن��وع الرعاية السكنية
من قسائم وبيوت وشقق.
وي �ع �ت��د ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق أح �ك��ام
هذا القانون بأسبقية تسجيل
ال �ط �ل �ب��ات ل ��دى ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لإس�ك��ان ق�ب��ل ال�ع�م��ل ب��ه وذل��ك
ب� �ع ��د ت �ص �ن �ي �ف �ه��ا ح� �س ��ب ن ��وع
ال � ��رع � ��اي � ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة وط �ب �ق ��ا
لرغبات أصحابها .

وي � �ص� ��در ق � � ��رار م� ��ن ال ��وزي ��ر
ب� �ع ��د م ��واف � �ق ��ة م �ج �ل ��س إدارة
امل��ؤس�س��ة ب��ال�ش��روط وال�ق��واع��د
واألوض � � ��اع واإلج� � � ��راءات ال�ت��ي
ي� �ل ��زم اس �ت �ي �ف ��اؤه ��ا ل�ت�س�ج�ي��ل
الطلبات ملختلف أنواع الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة وت�ح��وي�ل�ه��ا م��ن ن��وع
إل��ى آخ��ر وكيفية إب ��داء الرغبة
املشار إليها.
واستثناء من أحكام الفقرة
األول��ى تقوم املؤسسة بتوفير
املسكن املالئم للكويتية املعاقة
املتزوجة من غير كويتي ولها
منه أب�ن��اء وذل��ك بصفة انتفاء

ل � �ل � �ش ��روط وال � �ض � ��واب � ��ط ال �ت��ي
ي �ص ��در ب �ه��ا ق � ��رار م ��ن م�ج�ل��س
اإلدارة .
ويستثنى م��ن أح�ك��ام امل��ادة
ال �س��اب �ق��ة ال �ف �ئ��ات اآلت �ي ��ة ول�ه��ا
أول� ��وي� ��ة خ ��اص ��ة ف� ��ي ال ��رع ��اي ��ة
السكنية
 - 1أسر الشهداء .
 - 2أس� ��ر األس � ��رى وم� ��ن فـي
حكمهم من املدنيني املرتهنني.
 - 3أسر األيتام القصر.
 - 4أسر املعاقني.

امل��ال واألراض� ��ي وه��و م��ا شكل كثيرا
من عالمات االستفهام لدى املواطنني
حول مكامن الخلل .
وف ��ي ض ��وء س �ع��ي امل �ج�ل��س ال �ج��اد
ل��وض��ع ح ��د ل�ت�ل��ك األزم � ��ة وال �ت �ص��دي
لها بمصداقية أقر املجلس تعديالت
مهمة ع�ل��ى ق��ان��ون ال��رع��اي��ة السكنية
رق��م  47لسنة  1993وق��ان��ون رق��م 27
ل �س �ن��ة  1995ب �ش ��أن إس� �ه ��ام ال �ق �ط��اع
الخاص في تعمير األراض��ي الفضاء
امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة ألغ� � ��راض ال��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة وم �ن �ه ��ا أال ت �ق ��ل م �س��اح��ة
األرض عن  400متر مربع .
وج � � ��اءت ت �ل��ك ال �ت �ع��دي�ل�ات ض��رب��ة
ق ��وي ��ة ل �ت �ف �ت �ي��ت امل �ش �ك �ل��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ح � �ي� ��ث أس � �ه � �م� ��ت ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر ف��ي
راح � ��ة امل ��واط �ن�ي�ن امل �ت �ض��رري��ن ال��ذي��ن
ال يستطيعون اق�ت�ن��اء س�ك��ن ف��ي ظل
ارت � �ف� ��اع أس� �ع ��ار ال �ع �ق ��ار ب �ش �ك��ل ف��اق
قدراتهم وفي الوقت ال��ذي الزمت فيه
هذه التعديالت الرعاية بحل مشكلة
«كويتيون بال سكن» خالل  3سنوات
م� ��ن إق � ��راره � ��ا ك �ح ��د أق� �ص ��ى ب �ت��وف �ي��ر
ل�ه��م وح ��دة سكنية ب��اإلي�ج��ار أو حق
االنتفاع.
تاريخ اللجنة
وك ��ان ال�ب��رمل��ان ق��د ق��رر ف��ي الفصل
التشريعي السابع عام  1993تشكيل
ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك ��ان �ي ��ة ك �ل �ج �ن��ة م��ؤق �ت��ة
تشكلت من  5أعضاء تختص باألمور
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة وم � � ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� �ه ��ا م��ن
مشاريع.
وق ��د ح��رص��ت ال �ل �ج �ن��ة م �ن��ذ ب��داي��ة
تشكيلها على حصر امل�ع��وق��ات التي
أدت إل��ى تضخم القضية اإلسكانية
ف� �ل� �ج ��أت إل� � ��ى ت� �ع ��دي ��ل ع� � ��دة ق ��وان�ي�ن
م��رت �ب �ط��ة ب �ه��ا ب � ��دءا ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  15ل�س�ن��ة 1974
ب ��إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إس �ك��ان
وتعديل القانون رق��م  47لسنة 1993
ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية والقانون
رق��م  27لسنة  1995ف��ي ش��أن إس�ه��ام
ن �ش��اط ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ف ��ي تعمير
األراض� � ��ي ال �ف �ض��اء امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة
ألغ��راض الرعاية السكنية باإلضافة
إل��ى تعديل العديد من القوانني التي
ت �ه �ت��م ب ��ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وت �ن �ظ��م
عملها.

احصائية بعدد الطلبات
اإلسكانية القائمة
السنة

الطلبات
القائمة

1985

6

1986

6

1987

13

1988

15

1989

15

1990

20

1991

43

1992

160

1993

185

1994

209

1995

223

1996

285

1997

1345

1998

2657

1999

2503

2000

2572

2001

3181

2002

4167

2003

5808

2004

6324

2005

6862

2006

9087

2007

8489

2008

8009

2009

7662

2010

7908

2011

7913

2012

8380

2013

8467

2014

7792

إجمالي
الفترات

110306

متابعات

14
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«اإلسكانية»...
قضية البرلمان األولى

اخت��ار مجل��س األم��ة الطريق الصعب وجعل القضية اإلس��كانية قضيته األول��ى في دور االنعقاد الثاني التزامًا بما أس��فر عنه اس��تطالع أولويات
المواط��ن ال��ذي أج��راه المجلس للمرة األول��ى وانتهى إلى وضع القضية اإلس��كانية في ص��دارة األولويات .وفي الع��ام  2014أقر المجلس «»4
تشريعات ذات عالقة بالرعاية اإلسكانية وعقد مؤتمرًا لإلسكان وخصص جلسة لمناقشة المنظور اإلسكاني.

الخالد :تخصيص ما يزيد على  275ألف وحدة سكنية

المجلس البلدي :سلمنا السكنية أراضي تكفي
احتياجاتها حتى  2030للمساهمة في حل األزمة
كمال % 90 :من
أراضي الدولة فضاء

مهلهل الخالد

كتب محمد سالمة:
أك ��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي وع��دد
من أعضائه حرصهم على حل املشكلة
اإلسكانية السيما وجود سعي حثيث
م��ن ق�ب��ل أج �ه��زة ال��دول��ة ل�ل�ق�ض��اء على
هذه املشكلة وانه في سبيل ذلك يمنح
امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي أول��وي��ة ف��ي مناقشة
امل� �ش ��اري ��ع امل �ت �ع �ل �ق��ة م �ن �ه��ا ب��ال��رع��اي��ة
السكنية مؤكدين عملهم فيما يخصهم
إلن � �ج� ��اح ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال��زم �ن��ي
السنوي الذي اتفق عليه مجلس األمة
والحكومة فيما يتعلق بعدد الوحدات
السكنية املوزعة سنويا وفي تفاصيل
ت�ص��ري�ح��ات�ه��م ال �خ��اص��ة ل�ل��دس�ت��ور ما
يلي:
أوض � � ��ح رئ � �ي ��س امل� �ج� �ل ��س ال �ب �ل��دي
م �ه�ل �ه��ل ال �خ��ال��د أن امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي
خ�ص��ص ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة م��ا يكفي
لبناء  275ألف وحدة سكنية في الوقت
ال��ذي كانت املؤسسة قد طالبت بنحو
 110آالف وح � ��دة س �ك �ن �ي��ة م ��ؤك ��دا أن
املجلس البلدي لم يتوان في تخصيص
األراض � � � ��ي ل �ح ��ل امل �ش �ك �ل��ة االس �ك��ان �ي��ة
السيما وكون القضية باتت الهم األول
والشغل الشاغل للشعب الكويتي وفق
االس�ت�ف�ت��اء ال ��ذي أج� ��راه م�ج�ل��س األم��ة
م ��ؤخ ��را م ��ا اس �ت��دع��ى ت �ك��ات��ف أج �ه��زة
الدولة لحل هذه القضية.
وأش� � � ��اد ال� �خ ��ال ��د ف� ��ي ه � ��ذا ال �ص ��دد
ب��ال �ت��زام ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب��ال�ب��رام��ج
ال �ت��ي أع�ل�ن��ت ع�ن�ه��ا وال �ت��ي ت�م�ث�ل��ت في
ت��وزي��ع  12أل��ف وح��دة سكنية ك��ل عام
ما يعني أن املشكلة في طريقها للحل،
وأن األراضي املوجودة تكفي الطلبات
اإلسكانية حتى . 2030
وأض��اف :ان املجلس البلدي قد أقر
م��ؤخ��را م�ش��روع مدينة ج�ن��وب صباح
األح� �م ��د ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ت��ي ت �ك �ف��ي ل�ب�ن��اء
 25أل��ف وح ��دة سكنية م�ش�ي��را إل��ى أن
ه��ذه امل��دي�ن��ة شكلت عنصرا مهما في

حسن كمال

عبدالله الكندري

نايف السور

ال �ت �ط��وي��ر ال� �ع ��ام ل�ل�م�ن�ط�ق��ة االق�ل�ي�م�ي��ة
الجنوبية ،حيث تقع املدينة ف��ي قلب
القطاع الجنوبي بني مدينتي صباح
األح �م��د وال �خ �ي��ران السكنية ويحدها
م ��ن ال �ش �م��ال م��دي �ن��ة ص �ب ��اح األح �م ��د،
ومن الجنوب طريق الخيران  -الوفرة
وم��دي �ن��ة ال �خ �ي��ران ال�س�ك�ن�ي��ة ،وت�غ�ط��ي
امل �س��اح��ة اإلج �م��ال �ي��ة ل�ل�م��دي�ن��ة ح��وال��ي
61.5ك��م ،ويعزز موقع املدينة إمكانية
ال ��وص ��ول ال �ف ��وري ال ��ى م �ن��اط��ق ف��رص
العمل املستقبلي بها ،األمر الذي يعزز
فرص استيعاب حوالي  25.000وحدة
سكنية كويتية مستقبلية وخدماتها.

س �ك �ن �ي��ة خ �ل��ال ال �س �ن �ت�ي�ن امل��اض �ي �ت�ين
وي�ب�ق��ى ال � ��دور ع�ل��ى امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ه ��ذه
املشاريع مبينا أن األم��ر ب��ات يستلزم
ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح ��ال ��ي ض � � ��رورة ت��وف �ي��ر
العمالة الالزمة لتنفيذ هذه املشروعات
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ق �ض��اء ع �ل��ى اح �ت �ك��ار
االراض ��ي ف��ي ال�ك��وي��ت علما ب��أن % 90
من أراض��ي الكويت مازالت فضاء وقد
تقدمنا ب��اق�ت��راح إل��ى امل�ج�ل��س البلدي
للعمل على م�ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع الخاص
ف � ��ي ت ��أه� �ي ��ل األراض � � � � ��ي وت �خ �ص �ي��ص
أراض للبيع ال�ح��ر للمواطنني لتكون
اس�ت�ث�م��اري��ة أو ت�ج��اري��ة وغ�ي��ر ذل��ك ما
يعمل على انخفاض األس�ع��ار وزي��ادة
امل � �ع� ��روض ف ��ي ال � �س ��وق وم � ��ن ث ��م ح��ل
امل �ش �ك �ل��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة .وط� ��ال� ��ب ك �م��ال
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
بالعمل على اإلس ��راع ف��ي تنفيذ هذه
األراض � � � ��ي وال �ت ��رك �ي ��ز ع �ل��ى م �س��اه �م��ة
ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص الس �ي �م��ا ال �ش��رك��ات
املتخصصة ف��ي البناء لتنفيذ البنية
التحتية واملنازل سريعا.

العامة للرعاية السكنية بل عمل على
ت��ذل �ي��ل ج�م�ي��ع ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
ت�خ�ص�ي��ص ه ��ذه األراض � ��ي للمؤسسة
حتى ب��ات��ت امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية عندها من األراضي ما يكفي
ط�ل�ب��ات اإلس �ك��ان ح�ت��ى  ، 2030مشيرا
إلى أن األمر يتطلب في الوقت الحالي
مزيدا من التعاون بني املؤسسة العامة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ل�ل�إس��راع ف��ي ح��ل امل�ش�ك�ل��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ح �ي��ث ي �ف �ت ��رض أن ي� �ك ��ون ل �ل �ش��رك��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة دور اك �ب��ر ف��ي ه ��ذا ال�ج��ان��ب
ح �ي��ث ن �ح �ت��اج إل ��ى م��زي��د م��ن ال�ح�ل��ول
لإلسراع في التنفيذ.
وق��ال إن املجلس خصص م��ا يزيد
ع �ل ��ى  68أل � ��ف وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة خ�ل�ال
شهور قليلة وقبلها  30ألفا في املطالع
وق �ب �ل �ه��ا م� ��ا ي ��زي ��د ع �ل ��ى  50أل� �ف ��ا ف��ي
الصبية.

 68ألف وحدة
وق��ال عضو املجلس البلدي حسن
ك�م��ال إن امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ن�ج��ح خ�لال
فترة ثالثة أشهر في تخصيص نحو
 68أل ��ف وح ��دة س�ك�ن�ي��ة ف��ي م�ش��روع��ي
جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح
األح � �م� ��د ع �م�ل�ا م� ��ن امل �ج �ل ��س ال �ب �ل��دي
لحل القضية التي تفاقما الفتا خالل
السنوات املاضية وتسببت في ارتفاع
أس �ع��ار ال �ع �ق��ارات وارت �ف��اع اإلي �ج��ارات
ووج ��ود ب��طء م��ن امل��ؤس�س��ة ف��ي تنفيذ
مشروعاتها .وأوض��ح ك�م��ال أن بلدية
الكويت واملجلس البلدي قاما بتسليم
أراض ت �س��ع ل �ب �ن��اء  275أل � ��ف وح ��دة

مزيد من التعاون
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه ق � � ��ال ع � �ض ��و ال� �ب� �ل ��دي
عبدالله الكندري إن القطاع البلدي لم
يقصر في تخصيص أراض للمؤسسة

أهم المشروعات اإلسكانية
التي تم تخصيصها
• ت� �خ� �ص� �ي ��ص  40أل � ��ف
قسيمة في منطقة جنوب
الجهراء.
• ت� �خ� �ص� �ي ��ص م � �ش � ��روع
ج � �ن� ��وب ص � �ب� ��اح األح � �م ��د
وي � �ك � �ف� ��ي ل � �ب � �ن� ��اء  25أل� ��ف

قسيمة بمساحة  61كيلو
متر.
• تسليم  104آالف وحدة
س �ك �ن �ي ��ة ض� �م ��ن م� �ش ��روع
ت�ح��دي��د ال �ب�لاد ال��ى اقاليم
منفصلة.

تنفيذ المشاريع
ب ��دوره ق��ال ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
ن��اي��ف ال �س��ور إن امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ي��ده
ممدودة دائما لحل املشكلة اإلسكانية
وأن أي م � �ش ��روع ي �ت��م ع ��رض ��ه ي��أخ��ذ
األول��وي��ة ف��ي املناقشة تمهيدا إلق��راره
مشيدا بتكاتف األج�ه��زة املعنية لحل
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� ��رورة
العمل في تنفيذ هذه األراضي مبينا أن
املجلس البلدي أقر اآلالف من الوحدات
اإلسكانية التي تزيد عن الحد املطلوب
للمؤسسة وتكفي احتياجاتها خالل
الفترة املقبلة وأن املوضوع بات حاليا
في عهدتها لتنفيذ هذه املشروعات.
وق � ��ال ال� �س ��ور إن امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
خ �ص ��ص خ �ل��ال ال� �ف� �ت ��رة امل ��اض� �ي ��ة م��ا
يكفي لبناء  40أل��ف وح��دة سكنية في
ج �ن��وب س �ع��دال �ع �ب��دال �ل��ه بمساحة (
 59كيلومترا مربعا) حيث ستساهم
ه��ذه األرض ف��ي ح��ل ج��زء م��ن املشكلة
اإلسكانية.

الكندري :تذليل
جميع العقبات
التي تواجه
المشاريع السكنية
السور :أولوية
المناقشة لمشاريع
الرعاية السكنية
مقترح لمشاركة
القطاع الخاص في
تأهيل األراضي
مطالب بتخصيص
أراضي للبيع الحر
لخفض األسعار

الصبيح :إزالة
كل العوائق
أمام تسليم
األراضي السكنية

أحمد الصبيح

ق� ��ال امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل�ل�ب�ل��دي��ة
أح� � �م � ��د ال � �ص � �ب � �ي ��ح إن ه� �ن ��اك
ت �ن �س �ي �ق��ا ك ��ام�ل�ا ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ة
وم��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
ف��ي م��وض��وع تسليم األراض��ي
اإلس �ك��ان �ي��ة م��ؤك��دا ع ��دم ت��أخ��ر
البلدية في إزالة العوائق التي
تعرقل تسليم األراضي.
واش� � � � ��ار إل � � ��ى أن البلدية
ف � � � � ��ور ت � �خ � �ص � �ي� ��ص امل � �ج � �ل ��س
ال � �ب � �ل � ��دي مل � �ش � ��روع � ��ي ج� �ن ��وب
سعدالعبدالله وجنوب صباح
األح � �م� ��د ات � �خ� ��ذت إج ��راءات � �ه ��ا
ع�ل��ى ال �ف��ور لتسليم االراض ��ي
للمؤسسة ح��رص��ا منها على
اإلسراع في تنفيذ مشروعاتها
ال� �خ ��اص ب��ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
للمواطنني مبينا أن البلدية
ب � � ��ادرت ب ��وض ��ع آل� �ي ��ة ج��دي��دة
لتخصيص األراض� ��ي لصالح
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية مساهمة منها في حل
القضية االسكانية واستشعارا
بمدى اهتمام املختصني كافة
ببلدية الكويت الي�ج��اد حلول
ل �ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ال �ت ��ي ت �ه��م ك��ل
م ��واط ��ن ب��اع �ت �ب��اره��ا ال�ق�ض�ي��ة
األول � � � ��ى ال � �ت ��ي ت� ��م اخ �ت �ي��اره��ا
ضمن االستطالع ال��ذي ق��ام به
مجلس األمة.
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هنأ ولي العهد وولي العهد بالسعودية

مجلس الوزراء يرحب بالتعاون األمني الخليجي
وإقرار القائمة اإلرهابية الموحدة
ع� �ق ��د م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء اج �ت �م ��اع ��ه
األس � �ب� ��وع� ��ي م � �س� ��اء االث � �ن �ي��ن ب ��رئ ��اس ��ة
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ح �ي��ث اط �ل��ع امل�ج�ل��س
على الرسالة املوجهة لسمو األمير من
ال�ع��اه��ل األردن� ��ي امل�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه ال�ث��ان��ي
والتي تضمنت دعوة سموه للمشاركة
في أعمال اجتماع املنتدى االقتصادي
ال�ع��امل��ي ح��ول ال �ش��رق األوس ��ط وش�م��ال
أفريقيا واملقرر عقده على شاطئ البحر
امليت خالل شهر مايو الحالي.
ك �م��ا اط� �ل ��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال��رس��ال��ة
املوجهة لسمو األم�ي��ر م��ن األم�ين العام
لألمم املتحدة ب��ان كي م��ون والتي عبر
فيها عن شكره على قيام دولة الكويت
ب��اس �ت �ض��اف��ة امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال �ث��ال��ث
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي في
س��وري��ا ف��ي شهر م��ارس امل��اض��ي كذلك
على الرسالة التي تلقاها سمو األمير
م� ��ن رئ� �ي ��س وزراء م �م �ل �ك��ة ال ��دن� �م ��ارك
هيلي تورنينغ سميث والتي تضمنت
اإلشادة بالدور اإلنساني لدولة الكويت
واستضافتها للمؤتمر ال��دول��ي الثالث
ل ��دع ��م ال ��وض ��ع اإلن� �س ��ان ��ي ف ��ي س��وري��ا
م ��ؤخ ��را وال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ال� �ت ��زام ب�ل��ده��ا
بالعمل على تأمني السالم واالستقرار
في املنطقة وتطلعها لتعزيز العالقات
ال �ق��ائ �م��ة ب �ي�ن دول� � ��ة ال �ك ��وي ��ت وم�م�ل�ك��ة
الدنمارك الصديقة.
ث � ��م أح � � � ��اط س � �م� ��و رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء امل�ج�ل��س علما بنتائج ال��زي��ارة
ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا ل �ل �ب�لاد ك��ل م��ن ال��رئ�ي��س
التركي رجب طيب أوردوغان وبفحوى

املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

امل �ب ��اح �ث ��ات ال� �ت ��ي ج � ��رت ب �ي �ن��ه وس �م��و
األمير والتي تأتي استكماال للعالقات
ال�ط�ي�ب��ة ال�ق��ائ�م��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وت��رك�ي��ا.
وق��د ع�ب��ر امل�ج�ل��س ع��ن ارت�ي��اح��ه الت�ف��اق
وجهات النظر حيال مختلف القضايا
التي ج��رى بحثها س��واء على املستوى
الثنائي أو مستوى القضايا اإلقليمية
والدولية موضع االهتمام املشترك.
ك� �م ��ا أح � � ��اط س� �م ��و رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء املجلس أيضا بنتائج ال��زي��ارة
ال �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا ل �ل �ب�ل�اد م ��ؤخ ��را ك ��ل م��ن
رئيس وزراء نيوزيلندا ورئيس وزراء
رومانيا وباملباحثات التي دارت خالل
هاتني الزيارتني والتي استهدفت فتح
آف��اق جديدة للتعاون بني الكويت وكل
من البلدين في مختلف امليادين.
ث � ��م اس� �ت� �م ��ع م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء إل ��ى
ش � � ��رح ق� ��دم� ��ه ال � �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د ح��ول ن�ت��ائ��ج االج�ت�م��اع

ال�ت�ح�ض�ي��ري ل � ��وزراء ال �خ��ارج �ي��ة ل��دول
مجلس التعاون الذي عقد في الرياض
م��ؤخ��را .واستمع مجلس ال ��وزراء كذلك
إل��ى ش��رح ق��دم��ه ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
حول نتائج الزيارة التي قام بها للبالد
وزير خارجية ليبيا.
واس � �ت � �م ��ع م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ك��ذل��ك
إل ��ى ش ��رح ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال �خ��ال��د ح��ول
نتائج اللقاء التشاوري السادس عشر
ل � ��وزراء داخ �ل �ي��ة دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ال ��ذي ع�ق��د ف��ي ال ��دوح ��ة م��ؤخ��را وال ��ذي
ت��م خ�لال��ه ب�ح��ث ع ��دد م��ن امل��وض��وع��ات
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال�ع�م��ل األم �ن��ي امل �ش �ت��رك في
ك ��اف ��ة م �ج��االت��ه وال �ج �ه ��ود ال �ت ��ي ت�ق��وم
بها األجهزة األمنية املختصة من أجل
ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون وال �ت �ن �س �ي��ق امل �ش �ت��رك
ل �ح �م��اي��ة األم � ��ن واالس � �ت � �ق ��رار ف ��ي دول
امل� �ج� �ل ��س وح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى امل �ك �ت �س �ب��ات
واإلن � � �ج� � ��ازات ال� �ت ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا امل �س �ي��رة

املباركة ملجلس التعاون بقيادة ورعاية
أص �ح ��اب ال �ج�ل�ال��ة وال �س �م��و ق� ��ادة دول
امل�ج�ل��س وم��ا ي��ول��ون��ه م��ن دع��م ورع��اي��ة
واه� �ت� �م ��ام ت �ح �ق �ي �ق��ا آلم � � ��ال وت �ط �ل �ع��ات
م��واط�ن��ي دول امل�ج�ل��س ن�ح��و م��زي��د من
ال� �ت ��راب ��ط وال �ت �ك ��ام ��ل وال �ت �ض ��ام ��ن وق��د
ت��م إق� ��رار آل �ي��ة ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة الخليجية
ل �ل �ق��ائ �م��ة اإلره ��اب� �ي ��ة امل ��وح ��دة ت �ع��زي��زا
ل�ل�ع�م��ل األم �ن��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي امل �ش �ت��رك في
مجال مكافحة اإلرهاب.
وق � � � ��د أش� � � � � ��اد امل � �ج � �ت � �م � �ع� ��ون خ �ل��ال
االج �ت �م ��اع ب��ال �ت �ع��اون ال��وث �ي��ق ال �ق��ائ��م
ب�ين مختلف األج�ه��زة األمنية ب��وزارات
الداخلية لتعزيز األم��ن واالستقرار في
دول املجلس في ظل الظروف الحساسة
والدقيقة التي تعيشها املنطقة.
ه � ��ذا وق � ��د اع �ت �م��د م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
م � �ش� ��روع م� ��رس� ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن امل �ه �ن��دس
م �ح �م��د ع �ب��دال �ك��ري��م ي��وس��ف ال �ش��ره��ان
ب��درج��ة وك�ي��ل وزارة م�س��اع��د ف��ي وزارة

ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء وم� � �ش � ��روع م ��رس ��وم
بتعيني شيخة حمدان منديل العدواني
ب��درج��ة وك�ي��ل وزارة م�س��اع��د ف��ي وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل.
كما اعتمد مجلس ال��وزراء مرسوما
ب �ت �ع �ي�ين ال � �ل� ��واء ف �ه ��د اب ��راه� �ي ��م م��زع��ل
ال��دوس��ري م��دي��را ع��ام��ا ل�ل��ادارة العامة
للتحقيقات في وزارة الداخلية.
وب�م�ن��اس�ب��ة ص ��دور األم ��ر امل�ل�ك��ي من
خ��ادم الحرمني الشريفني امللك سلمان
بتعيني ص��اح��ب ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم�ي��ر
م�ح�م��د ب��ن ن��اي��ف ول �ي��ا ل�ل�ع�ه��د ون��ائ�ب��ا
لرئيس مجلس ال��وزراء وزيرا للداخلية
رئ �ي �س��ا مل �ج �ل��س ال � �ش� ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة
واألمنية وصاحب السمو امللكي األمير
م�ح�م��د ب ��ن س �ل �م��ان ول �ي��ا ل��ول��ي ال�ع�ه��د
والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزي� ��ر ال ��دف ��اع رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش��ؤون
االقتصادية والتنمية فقد عبر مجلس
ال � � ��وزراء ع ��ن خ��ال��ص ال�ت�ه�ن�ئ��ة وأط �ي��ب
ال�ت�م�ن�ي��ات ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة م��ؤك��دا ثقته
في استمرار النهج الحكيم الذي سارت
ع�ل�ي��ه ال �س �ع��ودي��ة ف��ي م �م��ارس��ة دوره ��ا
اإلي �ج��اب��ي ال �ح �ي��وي امل �ع �ه��ود إق�ل�ي�م�ي��ا
وع ��رب �ي ��ا وإس�ل�ام� �ي ��ا ودول � �ي� ��ا م�ت�م�ن�ي��ا
ل�س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ول��ول��ي ول ��ي العهد
ك��ل التوفيق وال �س��داد لخدمة وطنهما
ومواصلة اإلسهام في رقيه.

الشرهان وكيال
مساعدا في
الكهرباء وشيخة
العدواني وكيلة
مساعدة في
الشؤون
اللواء الدوسري
مديرا عاما لإلدارة
العامة للتحقيقات
في وزارة الداخلية
األمم المتحدة
والدنمارك
تشكران الكويت
على استضافة
«المانحين »3

دعا وزير الخارجية السعودي الجبير إلى زيارة الكويت

الخالد مهنئا األمير سعود الفيصل:
مسيرة دبلوماسية متفانية
بعث النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
ال� �خ ��ال ��د ب ��رس ��ال ��ة إل � ��ى وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
وع �ض��و م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وامل�س�ت�ش��ار
وامل �ب �ع��وث ال �خ��اص ل �خ��ادم ال�ح��رم�ين
ال �ش��ري �ف�ي�ن وامل � �ش� ��رف ع �ل��ى ال� �ش ��ؤون
الخارجية األمير سعود الفيصل عبر
فيها عن اعتزازه بالعمل واالستفادة
م ��ن ت ��اري ��خ األم � �ي ��ر س� �ع ��ود ال�ف�ي�ص��ل
ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي م� �س� �ت ��ذك ��را ع � �ط ��اءات
الفيصل خالل العقود املاضية.

ورف � � ��ع ال� �خ ��ال ��د ل� �ص ��اح ��ب ال �س �م��و
امللكي األم�ي��ر س�ع��ود الفيصل أسمى
آي� ��ات ال �ت �ه��ان��ي وخ��ال��ص ال�ت�ب��ري�ك��ات
داعيا املولى العزيز القدير أن يوفقكم
ويعينكم على حمل هذه األمانة والتي
أنتم وبإذن الله خير أهل لها ملواصلة
مسيرة ال�ب�ن��اء امل�ب��ارك��ة ال�ت��ي يقودها
خ��ادم الحرمني الشريفني ملا فيه خير
اململكة الشقيقة وشعبها العزيز.
وأض� � � � ��اف :أود أن أس� �ت ��ذك ��ر ب�ك��ل
ال �ت �ق��دي��ر واإلج� �ل� ��ال ت ��اري ��خ س �م��وك��م

ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي ال� ��زاخ� ��ر ب��ال �ع �ط��اءات
واالن� � � � �ج � � � ��ازات امل � �ش� ��رف� ��ة ع � �ل ��ى ك ��اف ��ة
األصعدة اإلقليمية والعربية والدولية
واللقاءات العديدة التي جمعتني بكم
وال� �ت ��ي ن �ه �ل��ت ب �ه��ا م ��ن م �ع�ين علمكم
وع �م �ي��ق خ �ب��رت �ك��م وح �ن �ك �ت �ك��م وس�ع��ة
بصيرتكم.
وف� ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي أع � ��رب ف �ي��ه عن
ب��ال��غ االع �ت��زاز بالعمل معكم وعميق
ال �ت��أث��ر ب��ان�ت�ق��ال�ك��م ع ��ن م �ج��ال عملنا
الدبلوماسي املشترك ال��ذي بذلتم به

أربعة عقود من العطاء والتفاني في
مسيرتكم السياسية والدبلوماسية
وال �ت��ي ل��ن ت�ب��رح ذاك��رت��ي غ��اب��ر ال��ده��ر
ف ��إن� �ن ��ي أج� � ��د ع � ��زائ � ��ي ف � ��ي اس� �ت� �م ��رار
التواصل مع سموكم واالستلهام من
رؤاكم ومشورتكم في القادم من األيام.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
ب��رس��ال��ة تهنئة إل��ى وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال �س �ع��ودي ع ��ادل ال�ج�ب�ي��ر ه �ن��أه فيها
بمنصبه الجديد مؤكدا أن هذا القرار
يأتي تجسيدا للرؤية الثاقبة لخادم

الحرمني الشريفني في قيادة مسيرة
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة بحكمة
واس �ت �ش ��راف ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل ب �م��ا يحقق
األم � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار ألرض ال �ح��رم�ين
الشريفني الغالية وشعبها العزيز.
وأع��رب ع��ن تطلعه ملواصلة العمل
س��وي��ا ت �ج��اه ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه تعزيز
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة  -ال �س �ع��ودي��ة
ال ��وث� �ي� �ق ��ة ع� �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف األص � �ع� ��دة
م �س �ت �ث �م��را ه � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ل �ت��وج �ي��ه
الدعوة إلي لزيارة بلدكم الثاني دولة

الكويت في الوقت الذي ترونه مناسبا
ل�ي�ت�س�ن��ى ل �ن��ا ال �ع �م��ل س��وي��ا ل�ت�ع��زي��ز
وت�ط��وي��ر ال�ع�لاق��ات الثنائية تحقيقا
ل� ��رؤى ال �ق �ي��ادت�ين ال�ح�ك�ي�م�ت�ين وآم ��ال
الشعبني الشقيقني متمنيا ملعاليكم
دوام ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح ول�ل�م�م�ل�ك��ة
العربية السعودية الشقيقة املزيد من
النمو واالزدهار.
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«عطاء من الكويت وإلى الكويت»
أفضل مشروع

صورة وتعليق

تصدر مشروع «عطاء من الكويت
وإل� � ��ى ال� �ك ��وي ��ت» م� �ش ��اري ��ع ال �ت �خ��رج
لطلبة كلية علوم وهندسة الحاسوب
في جامعة الكويت عن العام الدراسي
 2015 - 2014وت � �ق ��وم ف �ك��رت��ه ع�ل��ى
تنظيم العمل ال�خ�ي��ري عبر تصميم
تطبيق ذكي وصفحة إلكترونية.
وقالت املشرف العام على املشروع
د .ص� �ف ��اء زم� � ��ان إن امل � �ش� ��روع ال ��ذي

ن �ف��ذت��ه م �ج �م��وع��ة م ��ن ط��ال �ب��ات كلية
ع� �ل ��وم وه �ن ��دس ��ة ال� �ح ��اس ��وب ع �ب��ارة
ع��ن ت�ص�م�ي��م ت�ط�ب�ي��ق ذك ��ي وص�ف�ح��ة
إلكترونية تهدف إل��ى تنظيم العمل
ال �خ �ي��ري ف��ي ال �ب�ل�اد ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين
ال � �ف� ��ردي وامل ��ؤس� �س ��ي الس �ي �م��ا ج�م��ع
ال �ت �ب��رع��ات س� ��واء ب��امل��ال أوب ��ال ��دم أو
ال��وق��ت او غ�ي��ر ذل ��ك مل�ص�ل�ح��ة العمل
الخيري.

«المكاتب الخضراء» مستمر
العام المقبل
لقطة من جلسة افتتاح أحد أدوار انعقاد مجلس األمة العاشر 					.2003

( إعداد إدارة اإلعالم)

الكويت تقدم  3ماليين دوالر لضحايا زلزال نيبال
أع�ل�ن��ت ال�ك��وي��ت ت�ق��دي��م ت�ب��رع بقيمة
 3م�ل�اي�ي�ن دوالر ت�ل�ب�ي��ة ل�لاح �ت �ي��اج��ات
اإلنسانية ال�ط��ارئ��ة وال�ظ��روف القاسية
لضحايا زلزال نيبال .وقالت عضو وفد
الكويت الدائم لدى األم��م املتحدة هيام
الفصام خ�لال اجتماع مكتب التنسيق
ل � �ل � �ش� ��ؤون اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ح � � ��ول األزم � � ��ة
اإلن�س��ان�ي��ة ف��ي نيبال إن تلك املساعدة

تنطلق م��ن ال�ن�ه��ج ال�ث��اب��ت للكويت في
املساعدة اإلنسانية لضحايا ال�ك��وارث
الطبيعية.
وأوض � �ح � ��ت أن س �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد أم��ر بهذا التبرع
ملواجهة الظروف اإلنسانية القاسية في
نيبال ومساهمة ل��دع��م الجهد ال��دول��ي
في هذا املجال.

وأع��رب��ت ال�ف�ص��ام ع��ن القلق الشديد
م��ن ال �ت��داع �ي��ات ال �ت��ي ستخلفها ك��ارث��ة
ال � � ��زل � � ��زال امل � ��دم � ��ر وخ � ��اص � ��ة م � ��ع ق � ��دوم
موسم العواصف ال��ذي سيزيد مخاطر
األم � ��راض خ��اص��ة ع�ل��ى األط �ف ��ال ال��ذي��ن
يبلغ ع��دده��م  1.7م�ل�ي��ون ط�ف��ل بحاجة
ماسة للمساعدات اإلنسانية.
وأش � � � � � ��ادت ال � �ف � �ص� ��ام ب � � ��اإلج � � ��راءات

والخطوات التي اتخذتها حكومة نيبال
لتسهيل كافة الترتيبات لنقل املساعدات
اإلنسانية وإيصالها للمتضررين .كما
قدمت الكويت تعازيها الحارة لحكومة
وشعب نيبال وال��دول املجاورة املتأثرة
وك��اف��ة أس��ر ضحايا ال��زل��زال معربة عن
بالغ الحزن واألس��ف ملا ح��دث من دمار
كبير في األرواح واملمتلكات.

مسيرة ونهضة الدولة في جناح الكويت بإكسبو
م � ��ا إن ت � �ط� ��أ ق � ��دم � ��ا ال � � ��زائ � � ��ر ف� �ن ��اء
ج � �ن� ��اح دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي م �ع��رض
اك �س �ب��و م �ي�ل�ان��و  2015ح �ت��ى ت�ت�ن�ق��ل
ب��ه م�ح�ط��ات ال �ج �ن��اح ل�ي�ش�ه��د م�س�ي��رة
دول��ة بطبيعتها ونهضتها وثقافتها
وعطائها االنساني.
وي�ت�ك��ون ف �ن��اء ال�ج�ن��اح م��ن أرض�ي��ة
م ��ن ال� ��رم� ��ال ت �ن �ق��ل ص � ��ورة ال �ص �ح��راء
ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى طبيعتها دون تدخل
االن�س��ان وت�خ��رج منها أش��رع��ة تحكي
عالقة الكويتيني بالبحر ال��ذي ركبوه
كمصدر للرزق من غوص على اللؤلؤ
إلى التجارة مع العديد من الدول ونقل
للبضائع وحاجات الناس.
ث��م ينتقل ال��زائ��ر إل��ى محطة مدخل

ال�ج�ن��اح ال ��ذي ت �ن��زل م�ن��ه زخ ��ات مياه
كتب بها :املياه مصدر الحياة ثم يدخل
إل ��ى ق �ب��ة ي �ع��رض ع�ل�ي�ه��ا ف�ي�ل��م ث�لاث��ي
األبعاد يصور الطبيعة الكويتية األم
م ��ن خ�ل��ال ط ��ائ ��ر ال �ص �ق��ر ال � ��ذي ي�ع�ب��ر
الصحراء ليصل إلى البحر حيث البوم
الكويتي مبحرا وينتقل التصوير إلى
أع �م��اق ب�ح��ر الخليج ال�ع��رب��ي ليصور
الطبيعة األخاذة واألحياء التي تعيش
فيه.
وينتقل الزوار للمحطة التالية التي
ت �ع��رض امل �س��اه �م��ات االن �س��ان �ي��ة ال�ت��ي
دأب الكويتيون على تقديمها في كل
أن�ح��اء ال�ع��ال��م ال�ت��زام��ا منهم ت�ج��اه كل
محتاج في شتى املجاالت.

الوفيات
• يوسف فهد حمد الجويعد 30 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الخالدية،
ق  ،1ش  ،16م  ،4تلفون ،97416166 :نساء :الجابرية ،ق  ،5ش  ،3م ،15
تلفون60303093 :
• عبدالعزيز فالح الرشيد 48 ،عاما( ،شيع) ،رجال :بيان ،ق ،13
ش  ،12م  ،33نساء :سلوى ،ق  ،2ش  ،5م  ،31تلفون99309059 :
• حبيبة محمد مهدي ،زوجة جابر سراج العجمي 74 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :العزاء في مقبرة صبحان فقط ،نساء :القصور ،ق ،6
ش  ،1م  ،37تلفون65533333 :
• كميلة ع��ذاف��ة سعيد ال�ع�ن��زي ،ارم�ل��ة برجس ظاهر ناصر
النبهان الشمري 67 ،عاما( ،تشيع التاسعة صباح ال�ي��وم) ،رج��ال:
القيروان ،ق  ،3مقابل وصلة الدوحة ،تلفون ،99399119 :نساء :القيروان،
ق  ،3ش  ،317م  ،103تلفون99812966 :

مواقيت الصالة
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

البيئة استمرار برنامج املكاتب
ال �خ �ض ��راء ل �ل �ع��ام ال� ��دراس� ��ي امل�ق�ب��ل
ليكمل ع��ام��ه ال�ث��ان��ي ع�ل��ى ال�ت��وال��ي
بعد تطويره وطرحه بحلة وآليات
ومعايير تطبيقية ج��دي��دة .وقالت
عضو البرامج واألنشطة بالجمعية
أسيل الثويني لكونا إن املتطوعني
واملتطوعات بالجمعية قدموا خالل
األن �ش �ط��ة م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات
وفقا ألعلى معايير الكفاءة البيئية
التطوعية.

واس �ت �ع��رض��ت ال �ث��وي �ن��ي م��ن بني
ت �ل��ك ال �ف �ع��ال �ي��ات ب��رن��ام��ج امل �ك��ات��ب
ال � � �خ � � �ض � ��راء وب � ��رن � ��ام � ��ج امل� � � � ��دارس
ال�خ�ض��راء ون ��وادي أص��دق��اء البيئة
م �ض �ي �ف��ة أن ال �ج �م �ع �ي��ة م� ��ن خ�ل�ال
ه��ذه اإلدارة ق��دم��ت ب��رام��ج تدريبية
للمتطوعني إضافة إل��ى ورش عمل
ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة ع ��دي ��دة س � ��واء داخ � ��ل أو
خارج الجمعية.
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