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إعداد :عيد الفضلي وأحمد راضي ومصطفى محمود

«
اأ ع��رب رئي�ض مجل�ض ا اأ مة
با اإ نابة� ،سع�د الحريجي ،عن
اأمله في اأن تقدم الحك�مة بديا
ل��ع��اوة ا اأ واد حتى يت�سنى
للمجل�ض مناق�سته في الجل�سة
المقبلة.
وقال الحريجي في ت�سريح
لل�سحافيين اإنه على الحك�مة اأن
تقدم البديل ب�ساأن عاوة ااأواد
بما يت�افق مع غ��اء المعي�سة
وقناعات الن�اب حتى ا ندخل في
�سجاات ت ؤ�دي إالى طريق م�سدود
ح�ل هذا الم��س�ع.
و اأ �ساف اأ ن المجل�ض وافق
على تاأ جيل منا ق�سة ا لتقر ير
الخا�ض بزيادة ع��اوة ا اأ واد،
حتى تتمكن الحك�مة من تقديم
البديل ،م�سيرا إا لى أا ن الحك�مة
طلبت مهلة لمدة �سهر ،لهذا بادر
المجل�ض بالتعاون معها لل��س�ل
اإلى ت�افق ح�ل هذا الم��س�ع.
ف���ي ���س��ي��اق اآخ�����ر ،اأ���س��اد
ال���ح���ري���ج���ي ب�����اإق�����رار ل��ج��ن��ة
ال��م��راف��ق العامة ق��ان���ن هيئة

اات�ساات وتقنية المعل�مات،
وال����ذي ���س��ي��درج ع��ل��ى ج��دول
اأ ع��م��ال المجل�ض ،م���ؤ ك��دا اأ ن��ه
م���ن ال��ق���ان��ي��ن ال��م��ه��م��ة ال��ت��ي
ت�اكب التط�ر الحا�سل في مجال
تكن�ل�جيا اات�ساات وث���رة
المعل�مات.

:
تقدم النائب اأ حمد مطيع
العازمي باقتراح ب إان�ساء مكتبة
مركزية في جميع محافظات
دولة الك�يت ،م��زودة بق�اعد
البحث والحا�س�ب ،م�سيرا
اإلى اأنه تقدم بهذا ااقتراح من
واق��ع الحر�ض على النه��ض
بالعملية التعليمية في الباد،
وم�ساعدة اأ بنائنا في جميع
مراحلهم التعليمية ،ولحتمية
التاأقلم واا�ستعداد لكل ما ه�
جديد من المعارف والتقنيات
الحديثة ،باعتبارها اأ حد اأ هم
مق�مات الح�سارة.

الظفيري :اأمير رفع اسم الكويت عالي ًا
في المحافل الدولية
ه��ن��اأ ال��ن��ائ��ب د.م��ن�����س���ر
الظفيري� ،سم� اأمير الباد ،ال�سيخ
�سباح ا اأ حمد ،بمنا�سبة مرور
ثماني �سن�ات على ت�ليه مقاليد
الحكم بالباد ،وبذكرى العيد
ال�طني وعيد التحرير.
و اأ ك���د الظفيري اأ ن جه�د
�سم� ا اأ م��ي��ر وا�سحة ف��ي رفع
ا�سم الك�يت عاليا وجعلها دولة
ع�سرية ترعى العلم والعلماء
ودولة ديمقراطية ،حيث ي�سعى
دائما �سم�ه اإلى تر�سيخ هذا المبداأ
بين اأبناء ال�سعب.
و اأ ���س��اف اأ ن �سم�ه ابلغ
اأبناء ال�سعب اأن القائد ا يمكنه
أا ن ينجح إا ا بتعا و ن �سعبه
معه تعاونا حقيقيا ،منا�سدا
الم�اطنين اأ ن يجعل�ا م�سلحة
ال���ط��ن ق��ب��ل م�سلحتهم و اأ ن
يتجا هل� ا منا فعهم ا ل��ذ ا ت��ي��ة
ف��ي �سبيل م�سلحة ا لجميع ،
و أا ن يحترم�ا القان�ن والنظام
ويحر�س�ا على م�سلحة ال�طن
وممتلكاته واإنجازاته.
و�سدد على اأ ن �سم�ه دائما
يمتلك الحكمة والدبل�ما�سية في
ااأزمات وحلها ولي�ض غريبا عليه
فه� عميد الدبل�ما�سية وا�ستطاع
���س��م���ه م��ن خ���ال ممار�سته
وتربعه على قمة الدبل�ما�سية
á«LQÉîdG á°SÉ«°ùdG º°Sôj ¿ CG
للباد وعاقاتها بالدول العظمى
والمنظمات الدولية ،وا�ستطاع اأن

«

:

يرعى م�سالح ال�سعب وحمايتها
داخل وخارج الك�يت.
واأ�سار اإلى اأنه ا يخفى على
الجميع أان �سم�ه دائما �ساحب
القلب الرحيم و�ساحب المبادرات
ا اإ ن�سانية فه� دائما يقف اإ لى
ج��ان��ب ال����دول ف��ي ااأزم�����ات،
وجه�ده وا�سحة عندما رعى
�سم�ه م�ؤ تمرا من اأ ج��ل �س�ريا

فيها اأ رواح �سهدائنا ا اأ ب���رار
رحمهم اه و اأ �سرانا ومفق�دينا
الذين بذل�ا اأ نف�سهم في �سبيل
الك�يت ،وا يف�تنا في هذا المقام
اأن نذكر البط�ات التي �سطرها
رج��ال ق�اتنا الم�سلحة و اأ بناء
ال�سعب الك�يتي بكافة فئاته �سد
الغازي العراقي ،حيث �سرب�ا
اأروع ااأمثلة في التاحم ال�طني

قال رئي�ض لجنة المرافق العامة البرلمانية ،النائب عادل الجاراه ،اإن
اللجنة اجتمعت اأم�ض مع الجهات الحك�مية ،ممثلة في وزارة الم�ا�سات،
لمناق�سة اقتراح بقان�ن ب�ساأن الهيئة العامة لات�ساات.
و أا�ساف الجاراه أانه تم إاقرار هيئة اات�ساات في اجتماع ا أام�ض ،م ؤ�كدا
أان الجهات الحك�مية والخا�سة تقدمت بمقترحاتها وت�س�راتها إالى اللجنة
وتمت مناق�ستها جميعا.
وقال اإن اللجنة ا�ستعر�ست في اجتماعها اأم�ض م�اد القان�ن ،بح�س�ر
خم�سة من اأ ع�ساء اللجنة ،وقد تم اعتمادها بالكامل ،وجار ا اآ ن اإ عداد
ال�سياغة النهائية لها لعر�سها على مجل�ض ااأمة في الرابع من ال�سهر المقبل،
م�سددا على أان قان�ن اات�ساات �سيك�ن طفرة تكن�ل�جية في الك�يت من
حيث إا�سراك القطاع الخا�ض في مثل هذه الم�ساريع.

أخبار نيابية

:
● خليل ال�صالح

● »ª«ªàdG ˆGóÑY
وكفانا ت�سرذما ،لنتق اه في
هذا البلد» .

:
ت��ق��دم اأم��ي��ن ���س��ر مجل�ض
ا أام��ة ،النائب يعق�ب ال�سانع،
باقتراح برغبة لرعاية ال ُم�س ِنين
والعجائز ،باأن يتم عقد حمات
عاجية ُمنَظَ َمة دورية ،يق�م بها
اأ خ�سائي�ن طبي�ن ،يعاونهم
فني�ن واإداري���ن ،تك�ن مهمتها
عمل زي��ارات ميدانية للمنازل،
وذلك لتقديم الخدمات ال�سحية
تاحة للفئات المذك�رة
ال ُمم ِكنَة وال ُم َ
اآنفاً ،دون الحاجة اإلى نقلهم اإلى
دور العاج اأو الم�ست�سفيات اأو
المراكز ال�سحية ،مادامت حالتهم
العم ِر َية ا ت�سمح
ال�سحية اأ و ُ
بذلك .وقال إانه انطاق ًا من ا أا�سل
الد�ست�ري ال ُمق ََر ر بن�ض المادة
 11من الد�ست�ر ،الذي ُي�ؤ َِكد على
كفالة الدولة المع�نة للم�اطنين
في حالة ال�سيخ�خة اأو المر�ض
اأ و العجز ع��ن العمل ،وت�فير

و�سعبها وجمع التبرعات ،ونا�سد
الم�اطنين والمقيمين لم�ساعدة
هذا ال�سعب ،وكذلك وق�فه اإ لى
جانب م�سر في اأزمتها ،وا يقت�سر
جهده ووق�فه إالى جانب الدول
العربية فح�سب بل امتدت اإ لى
اأ و�سع من ذلك اإ ل��ى جميع دول
العالم ،وه� دائما مبادر لدعم
الق�سايا العربية وا اإ �سامية
اإيمانا من �سم�ه باأن معاناة اأي
عربي أاو م�سلم ت�سكل معاناة أاهل
الك�يت الذين جبل�ا على حب
الخير والتفاني في دعم وم�ساندة
المحتاجين.
واأو�سح الظفيري اأن مجل�ض
ااأمة دائما ي�ساند �سم� ااأمير في

كل م�اقفه ال�سيا�سية وتمنى اأن
يتمتع �سم�ه بال�سحة والعافية
وط�ل العمر.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ه��ن �اأ ال��ن��ائ��ب
د.محمد الح�يلة ال�سعب الك�يتي
بجميع اأ طيافه ب��ذك��رى العيد
ال�طني وعيد التحرير ،كما هناأ
�سم� اأمير الباد ،ال�سيخ �سباح
ااأحمد ،وولي العهد� ،سم� ال�سيخ
ن����اف ا اأ ح��م��د ،و�سم� رئي�ض
مجل�ض ال����زراء ،ال�سيخ جابر
المبارك.
وق��ال الح�يلة «تاأ تي هذه
ا اأ عياد ونحن نحتفل بمنا�سبة
تحرير بلدنا من براثن الغزو
العراقي ،وهي منا�سبة ن�ستذكر

»

«

:
قال النائب عبداه التميمي
في ت�سريح �سحافي :إان هناك
من يزايد �سيا�سيا على و�سع
وا�ستقرار البلد ،وهناك من
الن�اب من ي�سعى اإلى التك�سب
اانتخابي على ح�ساب البلد،
ومناحي الحياة في الك�يت ا
تتحمل أاي مزايدة ،ونحن �سد
البحث عن الم�سالح الحزبية
والفئ�ية على ح�ساب م�سلحة
البلد.
و اأ ك��د التميمي اأ ن «الباد
تعاني من م�ساكل ،وا خير
في ذلك ،ولكن نحن ن�ستغرب
من خلق الم�ساكل والت أا زيم،
والدخ�ل في م�ساكل وا ريب
اأن���ه اأم���ر ي��ن��دى ل��ه الجبين،

● من�صور الظفيري

● محمد الحويلة

..

والمقاومة الع�سكرية والمدنية،
والتف�ا ح�ل قيادتهم ال�سرعية
ف��ي واح���دة م��ن اأ روع الماحم
ال�طنية».
و اأ ����س���اف «ك��م��ا ن�ستذكر
الم�قف الم�سرف لدول الخليج،
ع��ن��دم��ا ه��ب���ا ل��ن��ج��دة الك�يت
ون�سرة الحق الك�يتي واحت�سان
اأ�سقائهم الك�يتيين في بادهم،
وعلى ر أا �سهم المملكة العربية
ال�سع�دية وم�قفها البط�لي
تجاه الك�يت اأ م��ي��را وحك�مة
و���س��ع��ب��ا ح��ت��ى ك��ت��ب اه لها
التحرير من ااحتال العراقي»،
م�سيدا بعمق العاقات ااأخ�ية
التاريخية المتميزة بين دول
الخليج وال��رواب��ط وال�سات
المتينة التي تجمع دول مجل�ض
التعاون.
و اأ ك����د ال��ح���ي��ل��ة الم�سير
الم�سترك والحر�ض على ال�ق�ف
�سفا واح���دا ف��ي م���اج��ه��ة أا ي
مخاطر تتعر�ض لها اأي دولة من
دول مجل�ض التعاون ،م�سيرا اإلى
اأ ن هذه ا اأ عياد تاأ تي وقد مرت
ثماني �سن�ات على ت�سلم �سم�
ااأمير مقاليد الحكم ،داعين اه اأن
ي�سدد على درب الخير خطاه لما
فيه ال�سالح للعباد والباد ،واأن
يرزقه البطانة ال�سالحة ووافر
ال�سحة والعافية ،واأن ينعم اه
على بلدنا الغالي بااأمن وااأمان
والرفعة واازدهار.

● ™«£e óªMGC

:
قال النائب خليل ال�سالح
اإ ن وزارة التخطيط والتنمية
بحاجة اإ ل���ى تفعيل ال���ر وؤ ى
والخطط ال��م���ج���دة لديها،
وعلينا نحن أا ع�ساء مجل�ض
ا أام����ة ،إاع��ط��اء وزي���ر ال��دول��ة
ل�س�ؤ ون التخطيط والتنمية
فر�سة للعمل وااإنجاز.
و اأ كد ال�سالح :نحن اأ مام
م��رح��ل��ة ج��دي��دة م��ن العمل
الت�سريعي ،وعلينا أا ن نقدم
للم�اطن الق�انين التي ين�سدها
وتم�ض حياته الي�مية.

»

● �صعود الحريجي

سلة برلمانية

هنأ سموه بمرور  8سنوات على توليه مقاليد الحكم

وجه النائب �سالح عا�س�ر
حزمة م��ن ا اأ �سئلة اإ ل��ى وزي��ر
التربية وزي��ر التعليم العالي،
أاحمد المليفي ،ح�ل عمل مكتب
ا لم�سر و عا ت ا اإ �ستر ا تيجية ،
ال����ذي ت��م ا���س��ت��ح��داث��ه ال��ع��ام
 ،2 0 1 3م�ستف�سرا ع��ن عاقة
ه��ذا المكتب بالبنك ال��دول��ي،
وال��ب��ي���ت اا�ست�سارية التي
تعاقدت معها ال���زارة ،ا�سيما
طبيعة العقد المبرم بين ال�زارة
و�سركة «pircewater house
 »coopersوقيمته.
و���س��األ ع��ا���س���ر ع��ن ع��دد
غ��ي��ر ال��ك���ي��ت��ي��ي��ن ال��ع��ام��ل��ي��ن
ب��ال���زارة على أا �سا�ض الندب،
و تخ�س�سا تهم و مكا فاآ تهم ،
وطبيعة الندب وااأعمال الم�كلة
لهم ،م�سيرا اإلى اأنه تم اإقرار كادر
حاملي �سهادة الدكت�راه في
 2 0 1 1 -1 2 -1 8وت���م منح
الم�ظف ا إاداري الحا�سل على
�سهادة ال��دك��ت���راه مبلغ 150
دينارا �سهرياً ،والمعلم مبلغ
 400دينار �سهرياً« ،فلماذا هذه
التمييز بين الم�ظفين الك�يتيين

● �صالح عا�صور
الحا�سلين على نف�ض ال�سهادة؟
وما ااأ�سا�ض الذي تم من خاله
اإعطاوؤهم هذه المبالغ؟ وهل ه�
مت�افق مع ل�ائح دي�ان الخدمة
المدنية؟».
øY ÖF Éæd G ô°ùØà°S G Éªc
اللجان وف��رق العمل المكلفة
ب���ال����زارة ،وااإن���ج���ازات التي
حققتها ،مع بيان قيمة المكافاأة

التي ح�سل عليها كل �سخ�ض
يعمل ب��ه��ذه ال��ل��ج��ان وال��ف��رق
وم��دة عمل ك��ل لجنة ،مطالبا
بالك�سف ع��ن أا ���س��م��اء جميع
ال���ك��اء الم�ساعدين ب����زارة
التربية ومهامهم ال�ظيفية ومتى
ت��م تعيينهم  ،و تخ�س�سا تهم
ااأكاديمية.
و أاو���س��ح أان��ه انت�سرت قبل
ف��ت��رة ف��ي و���س��ائ��ل ال��ت���ا���س��ل
ااجتماعي ق�سية الطالب من
اإحدى الجاليات العربية بمدر�سة
مهلهل الم�سف ،الذي كان را�سب ًا
وتم تح�يله لمدر�سة اأخرى دون
علم إادارة مدر�سة مهلهل الم�سف،
ونجاحه ب أا �سل�ب غريب ،ا أا مر
ال��ذي اأ ث��ار ا�ستغراب الكثيرين،
مت�سائا «ما ااإجراءات التي قامت
بها ال�زارة حيال هذا الم��س�ع؟
وهل تم ت�سكيل لجنة تحقيق وما
النتائج التي خرجت بها؟».
من جهة أاخرى ،أا�ساد عا�س�ر
بم�قف الحك�مة الجديد ح�ل
ملف الخط�ط الج�ية الك�يتية،
معتبرا اإياها ناقا وطنيا ينتقل
من دولة اإ لى اأ خ��رى رافعا علم

»
الك�يت ،ولي�ض �سركة خا�سة
ت�سعى للربحية.
وق��ال عا�س�ر في ت�سريح
�سحافي إانه آان ا أاوان أان نعيد
الثقة بجميع العاملين بالخط�ط
الج�ية الك�يتية من خال اإحياء
الناقل الك�يتي �س�اء با�ستئجار
اأ و ����س���راء ط���ائ���رات ج��دي��دة
حتى تنا ف�ض بقية ا ل�سر كا ت
العاملة ف��ي م��ج��ال ال��ط��ي��ران،
م�سيرا اإلى اأن الخط�ط الج�ية
الك�يتية كانت من اأبرز �سركات
الطيران العاملة في المنطقة،
و اأ ن الح�سابات الختامية قبل
الغزو العراقي ت�سير إالى ربحية
ال�سركة ،فيما يع�د تراجعها إالى
تحميلها اأعباء اإعادة اإعمارها بعد
التحرير ،علما باأن جميع قطاعات
الدولة تحملت الحك�مة اإ عادة
اإعمارها.
و أاك�������د ع���ا����س����ر ف��خ��ره
واع��ت��زازه بال�سباب الك�يتي
العامل بالم�ؤ �س�سة ،متمنيا اأ ن
تعيد الحك�مة للمجل�ض قان�ن
الخ�سخ�سة لتع�د الم�ؤ �س�سة
مجددا ناقا وطنيا.

:
● يعقوب ال�صانع
خ��دم��ات ال��ت�اأم��ي��ن ااجتماعي
ájÉYôdGh á«YÉªàL’G áfƒ©ªdGh
ال�سحية ،وك��ذل��ك مما قررته
المادة  25من ااإع��ان العالمي
لحق�ق ااإن�سان.

قدم النائب في�سل ال�سايع
���س ��ؤاا اإل���ى وزي���رة ال�س�ؤون
ااجتماعية والعمل ،وزي��رة
ال��دول��ة ل�����س ��ؤ ون التخطيط
والتنمية ،هند ال�سبيح ،اأ�سار
فيه اإ ل��ى اأ ن وزارة ال�س�ؤ ون
أا�سدرت في ي�لي� العام 1977
ق��رارا بحل ن��ادي اا�ستقال،
وت�سفية اأ م����ال���ه ،اأ �سباب
ت� ّ�دع��ي ال����زارة اأن��ه��ا مخالفة
ل��ق��ان���ن ا اأ ن��دي��ة وجمعيات
النفع العام ،وذلك على الرغم
مما كان يمثله نادي اا�ستقال

● في�صل ال�صايع

ف��ي ذل���ك ال���ق��ت م��ن أا همية
اأع�سائه ومنت�سبيه ،في فترتي
ال�ستينيات وال�سبعينيات من
القرن الما�سي ،منذ اإ ن�سائه
مطلع ال�ستينيات.
وا�ستف�سر ع��ن اأ ���س��ب��اب
حل نادي اا�ستقال وت�سفية
اأ م�اله ،وهل ت�جد جمعيات
نفع عام قائمة حاليا خالفت
ق���ان����ن ال��ج��م��ع��ي��ات ،وف��ق��ا
ل��ل��م��خ��ال��ف��ات ال��ت��ي ت��م على
اإ ث��ره��ا ح��ل وت�سفية ن��ادي
اا����س���ت���ق���ال؟ وه����ل ت���ج��د

جمعيات ن��ف��ع ع���ام خالفت
القان�ن رقم 1962 áæ°ùd 24
في �ساأ ن ا اأ ن��دي��ة وجمعيات
النفع العام؟
كما �ساأل عن عدد مخالفات
تلك الجمعيات وا اإ ج���راءات
التي اتخذتها وزارة ال�س ؤ� ون
تجاه تلك المخالفات ،م�سيرا
اإ ل��ى اأ ن��ه في حالة عدم اتخاذ
ال����زارة اأي اإج���راءات حيال
تلك المخالفات ،هل هناك نية
اتخاذ اإجراءات مثلما اتخذت
مع نادي اا�ستقال؟

ت���ق���دم ال��ن��ائ��ب ع�سكر
AÉ°ûf ÉE H ìGô``à``bÉ``H …õ``æ``©``dG
�سندوق بالم�ؤ �س�سة العامة
للتاأ مينات ااجتماعية ،يك�ن
Iô°ù«e ¢Vhôb íæªd É°ü°üîe
للمحتاجين من المتقاعدين،
على أا ن يك�ن القر�ض ح�سنا
دون احت�ساب فائدة ،كما ه�
معم�ل به ببيت الزكاة .وذلك
لمرة واح��دة ،على اأا تتجاوز
قيمة القر�ض ع�سرة اآاف دينار،
وذلك وفقا لل�سروط والق�اعد
ا لتي ي�سعها مجل�ض إا د ا ر ة
الم ؤ��س�سة لمنح هذه القرو�ض
و�سمان ا�ستردادها.
وتقدم ع�سكر بهذا ااقتراح،
نظرا اأن العديد من المتقاعدين
يمرون باأزمات مالية لم�اجهة
حاجاتهم المعي�سية ،أاو لتزويج
أا بنائهم أا و لترميم م�ساكنهم،
وم���ا اإل���ى ذل���ك ،وا ي��ج��دون
�سبيا للخروج من �سائقتهم

● ع�صكر العنزي
اإ ا باللج�ء اإ ل���ى ااقترا�ض
م��ن ال��ب��ن���ك ال��ت��ي ترهقهم
ب�����س��روط منحهم ال��ق��رو���ض
المطل�بة ،وف�ائدها المرتفعة،
ال��ت��ي ي�����س��ط��رون لقب�لها
عن كره ،تحت �سغط الحاجة
والع�ز.

:
اأ�����س����اد ال���ن���ائ���ب ع��ب��داه
العدواني بالدور الذي تق�م به
الهيئة العامة ل�س ؤ�ون الزراعة،
وم��دي��ره��ا ال���ع���ام ،م.ج��ا���س��م
البدر ،من خال دعم العديد من
الم�ساريع التي تتعلق با اأ من
الغذائي الحي�اني منه والزراعي.
وقال العدواني في ت�سريح
�سحافي :إا ن جه�د ال��ب��در في
ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��زراع��ة في
كافة مجاات ال��زراع��ة وتربية
الحي�انات وا�سحة وملم��سة،
داعيا اإلى دعم ااإ�ستراتيجية التي
ت�سير عليها الهيئة ،والتي جعلت
من عملها وجهدها أامرا وا�سحا ا
يخفى للعيان.
و اأ �ساف اأ ن هيئة الزراعة
ت�سعى ج��اه��دة اإ ل����ى تفعيل
ا�ستثمارات القطاع الخا�ض في
الن�ساط ال��زراع��ي والحي�اني

● عبداه العدواني
وت�سجيع ا اأ ف����راد وال�سركات
ا ل� طنية ا لمتخ�س�سة بتهيئة
الظروف المنا�سبة لاإ نتاج من
خال تقديم الدعم المبا�سر وغير
المبا�سر لها.

