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القضيبي يدعو احلكومة إلى مراجعة خطة التنمية 
وإعطاء القطاع اخلاص فرصة املشاركة في تنفيذ املشاريع

التميمي: ينفي ممارسة ضغوط لثنيه عن تفعيل أدواته الرقابية

وهو ما يؤدي الى املش����روع 
بالفشل وعدم االستفادة منه 
تنمويا بل ويكون أحد أوجه 

الهدر في املال العام.
وأشار الى أن احلكومات 
واملجال����س النيابية ابتعدت 
عن االس����تثمار في الطاقات 
الوطنية، وهو ما خلق فجوة 
في سوق العمل احمللي، مشيرا 
الى أن معظم الطبقة العاملة 
أصبحت غير منتجة وال ميكن 
أن تفيد املش����اريع التنموية 
نتيجة التدخالت احلكومية 
والنيابية في التعيينات، الفتا 
ال����ى أن املش����اريع التنموية 
اجلديدة أصبحت مجرد هياكل 
وظيفية وليس مشاريع خدمية 

وتنموية للدولة.
وحم����ل النائب القضيبي 
الوزراء والنواب مس����ؤولية 
هذا اخلل����ل اإلداري إذ ان كل 
وزير يوظف من يراه قريبا له 
ويحمل الوالء له وليس بناء 

وأض����اف أن النائب الذي 
يسعى إلصالح الوضع يجب 
عليه أن يتدرج في استخدام 
صالحياته وقد يصل للنتيجة 
املرضية قبل أن يبلغ اقوى تلك 
االدوات وهو تقدمي االستجواب، 
مستدركا أن االستجواب هو 
سؤال برملاني مغلظ وال يجب أن 
يخشاه الوزراء الذين يريدون 

اداء االمانة بشكل نزيه.
وتاب����ع التميمي أن ثقافة 
اخلوف من االستجواب زرعتها 
املجالس السابقة وساهم فيها 
بعض الوزراء الذين لم يحسنوا 
اصالح االوض����اع ما جعلهم 
يخشون صعود املنصة، لكن 

على الكفاءات وحاجة املشروع، 
وكذلك النواب أصبحوا مجرد 
جسر لتعيينات غير مستحقة 
ملصالح انتخابية، األمر الذي 
ساهم في خلق طبقة عاملة غير 
قادرة على ادارة املشاريع على 
أرض الواقع مما ترتب عليه 
ادارة حكومية سيئة أصبحت 
حمال على املشاريع ال ميكن 

التخلص منه.
ودعا احلكومة الى مراجعة 
خطتها التنموية وإعادة النظر 
في املش����اريع ال����واردة فيها 
والتي ميكن للقطاع اخلاص 
تنفيذه����ا وفق نظام القانون 
اجلديد للمشاركة بني القطاعني 
العام واخلاص، مؤكدا الى أن 
هناك الكثير من املشاريع التي 
ميكن للقطاع اخلاص تنفيذها 
وادارتها دون حتميل امليزانية 
العامة للدولة أي عبء، بل ان 
هذا التوجه من شأنه أن يكون 

مصدرا للدخل للميزانية.

هذا الوض����ع يجب أن ينتهي 
في هذا املجلس وعلى الوزير 
املتقاعس أن يواجه املسؤولية 

السياسية.
وختم تصريحه بالقول إن 
النائب الذي يريد أن يحظى 
بثقة الشعب يجب أن يراقب 
الوضع ويتدرج في استخدام 
االدوات الرقابي����ة حتى وإن 
وصل����ت لصع����ود اي وزير 
»مقصر« للمنصة مردفا وهنا 
يدرك بقي����ة النواب أن احلق 
الرقابي له����م يوازي اجلانب 
التش����ريعي ول����ن يغامر اي 
منهم في من����ع زميل لهم من 

القيام بذلك.

حتفظنا على هذا التدخل في 
العمل التنفيذي للحكومة.

وأوضح أن قراءة اخلطة 
التنموية جتعلنا نتس����اءل 
إن كانت املش����اريع الواردة 
ف����ي اخلطة س����يكون حالها 
مثل مستش����فى جابر األحمد 
أو جامع����ة صباح الس����الم 
)الشدادية( التي لم تر النور 
حتى اآلن رغ����م اقرارها منذ 
سنوات، أو تكون النهاية مثل 
س����تاد جابر الدولي أو جسر 
اليرموك الذي ال يعرف مصيره 
رغم انتهاء أعماله االنشائية 
منذ س����نوات. وب����ني النائب 
القضيبي أن احلكومة تطرح 
مناقصات مليونية النش����اء 
مشاريع وتدفع الحقا ماليني 
الدنانير من أجل أعمال الصيانة 
ومع هذا تعجز عن تش����غيل 
تلك املشاريع بسبب الفساد 
وتفشي الواسطات وتوظيف 
عمالة غير متخصصة فيها، 

من ميثلهم حتت قبة عبداهلل 
الس����الم ويحم����ل تطلعاتهم 
وطموحاته����م ولي����س ألحد 
سلطان بعد اهلل عليه إال ابناء 

هذا الشعب.
وزاد التميم����ي فليس من 
املعق����ول أن يت����م تصديق 
الش����ائعات بأن����ه يتعرض 
لضغوط من األخ رئيس مجلس 
االمة أو الن����واب جتاه قيامه 
باستخدام االدوات الدستورية 
التي تخصه بحق اي من اعضاء 
السلطة التنفيذية الفتا الى أنه 
يسير وفقا لقناعته وإميانه 
بضرورة معاجلة اي خلل يراه 

في اي جهة حكومية.

أوض����ح النائ����ب أحم����د 
التج����ارب  أن  القضيب����ي 
احلكومية ف����ي تنفيذ خطط 
التنمية جميعها باءت بالفشل 
ولم يتحقق منها سوى جزء 
يسير وبعد سنوات طويلة، 
مشيرا الى أن هذا الفشل يرجع 
الى ترهل اجلهاز اإلداري في 
الدولة وعدم قدرته على تنفيذ 

وإدارة املشاريع التنموية.
وقال النائب القضيبي، في 
تصريح صحافي، ان احلكومات 
لم تقدم منوذجا واحدا على 
قدرتها لتنفيذ وإدارة املشاريع 
التنموية الكبرى األمر الذي 
يرسم مستقبل اخلطة التنموية 
اخلمس����ية احلالية، وهو لن 
يختل����ف عن بقي����ة اخلطط 
السابقة، الفتا الى أن الشواهد 
في هذا األمر عديدة ولعل أبرزها 
دخول الديوان األميري على 
خط االنشاء والتنفيذ واإلدارة 
لعدد من املشاريع التنموية رغم 

نفى النائب عبداهلل التميمي 
من خارج الكويت ما تناوله 
بعض املغردين من أنباء عن 
ضغوط نيابية متارس عليه 
لثنيه عن تفعيل ادواته الرقابية 
التي كفلها له الدستور جتاه اي 
وزير يتقاعس عن اداء واجبه 

التنفيذي.
وقال في تصريح صحافي 
إنه كنائب ميثل أبناء الشعب 
الكويتي بكافة انتماءاتهم وفي 
مختلف الدوائر ولن يرضى أن 
يتع����رض أي منهم لظلم بني 
أو س����لب حلقوقه، مشددا أن 
املواطن هو من ميلك سلطة 
احلكم على االداء للنائب فهو 

أحمد القضيبي

عبداهلل التميمي

النصف يسأل عن نادي اجلهراء وإنتاج فيلم وثائقي
وفي حال وجود كفالة هل متت 
مصادرتها وما عالقة املستشار 
جاد االخوي بكافة مراحل تنفيذ 
الفيلم )لبناني اجلنسية(، مع 
بيان قيمة املكافأة الشهرية التي 
تصرف له، والس���ند القانوني 
لصرفها على الرغم من وجود 
مالحظات متك���ررة من ديوان 
احملاسبة باملخالفة بتعيني املذكور 
وهل مت استرداد املبالغ املصروفة 
له ومن قام بالتوقيع على عقد 
العمل معه وهل متت محاسبة 
املتسبب في هذه املخالفة؟ يرجى 
تزويدي بتاريخ التوقيع على 
العقد املبرم بني وزارة االعالم مع 
احدى الشركات احمللية لتنفيذ 
وتصمي���م احلمل���ة االعالمية 
النتخابات مجلس االمة اوائل عام 
2013 وصورة عنه واسم الشركة 
االعالنية التي قامت بتصميم 
وتنفيذ االعالنات وأسماء اصحاب 
الشركة؟ وهل التزمت الشركة 
بالش���روط التعاقدية وهل مت 
صرف اجمالي قيمة مبلغ العقد 
وفي حال عدم صرف املبلغ هل 
متت مصادرة الكفالة املصرفية؟ 
وهل متت احالة املخالفات التي 
ارتكبته���ا الش���ركة الى جلنة 
حتقيق؟ ف���ي ح���ال االيجاب 
يرج���ى تزويدي بنس���خة من 
نتيجة التحقيق واإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة ضد الشركة. 
يرجى تزويدي بقائمة بأسماء 
املستش���ارين واخلبراء الذين 
وقع عقودهم وزير االعالم منذ 
توليه املنصب ممن لم حتصل 
ال���وزارة على موافق���ة ديوان 
اخلدمة املدنية مع بيان األسماء 
والسيرة الذاتية لكل مستشار او 
خبير ومسوغات التعيني وقيمة 
املكافأة التي يتسلمها كل منهم 
وهل مت االلتزام مبالحظات ديوان 
احملاسبة باملخالفة بتعيني هؤالء 
املستشارين واخلبراء وذلك بعدم 

وجود مسوغات التعيني.
رفع كتاب الى وزير االعالم 
بإحالة كل من الوكيل املساعد 
للتلفزيون يوس���ف مصطفى 
واملستشار لدى الوزير د.زهير 
العباد بشبهة التعدي على املال 
العام وطلب احالتهم للتحقيق 
عن طريق ديوان اخلدمة املدنية 
او االحالة ال���ى النيابة العامة 
بسبب جتاوزات بتوقيع محاضر 
مع مدينة االنتاج في جمهورية 
مص���ر العربية تل���زم وزارة 
االعالم مببال���غ مالية ضخمة 
تصل الى عشرة ماليني جنيه 
مصري، هل املذكورون مخولون 
بالتوقيع على مستندات كهذه مع 
تزويدي باملسوغ لهذا التخويل 
وصور املراسالت التي متت بني 
املذكورين والش���ركة املصرية 
املنتجة؟ كم���ا يرجى تزويدي 
بنسخة من كتاب االحالة املرفوع 
الى الوزير، مع بيان االجراء الذي 
اتخذه الوزير لتطبيق ما جاء في 

كتاب اإلحالة.
يرج���ى تزويدي بأس���ماء 
اعضاء جلنة التظلمات في وزارة 
اإلعالم مع بيان مناصبهم في 
الوزارة. كم عدد التظلمات التي 
تسلمتها اللجنة؟ وما االجراءات 
التي اتخذتها الوزارة لكل تظلم؟ 
كم عدد القضايا االدارية املرفوعة 
عل���ى وزارة االعالم؟ وكم عدد 
القرارات االدارية التي مت الغاؤها 
سواء بأحكام قضائية او بكتب 
رس���مية من ديوان اخلدمة او 
الفتوى والتشريع وذلك مبخالفة 
النظم االداري���ة بالترقيات مع 
تزويدي بأسماء اعضاء اللجنة 
املختص���ة بدراس���ة الترقيات 
وتخصصات كل منهم وصور 
من محاضر اجتماعاتهم واجلهة 
التي اصدرت هذه القرارات التي 
مت ابطالها وهل متت محاسبة 

املتسبب؟

والقرارات املتخذة بناء على هذا 
االجتماع. وهل مت ارسال احملضر 
الى وزير االعالم ووزير الدولة 
لشؤون الشباب؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بالكتاب 
املرس���ل واملرفق معه محضر 
االجتماع. وهل مت اعتراض وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب على احملضر؟ اذا كانت 
االجابة بنع���م يرجى تزويدي 
بالكتاب واسباب االعتراض؟ وما 
االجراءات التي مت اتخاذها من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة؟  
وفي س���ؤال آخر، قال النصف: 
قامت وزارة االع���الم بتوقيع 
عقد مع ش���ركة لبنانية تدعي 
Fire Horse إلنتاج فيلم وثائقي 
بقيمة 800 ألف دوالر أميركي رغم 
وجود عدد من التقارير من عدد 
من مسؤولي الوزارة مبخالفة 
الشركة للش���روط التعاقدية 
املطلوب���ة.  لذا يرجى تزويدي 
باآلتي: يرجى تزويدي بصورة 
من عقد الش���ركة املذكورة مع 
وزارة اإلعالم وشروط تصوير 
الفيل���م باإلضافة الى اس���ماء 
اعضاء اللجنة االصلية املشرفة 
على تنفيذ الفيلم وصوره عن 
تقاريرهم، كذلك تقارير اللجان 
االخ���رى الت���ي مت تش���كيلها 
والت���ي راجعت املادة املصورة 
وتوصياتها سواء باملوافقة او 
بعدم التزام الشركة للمواصفات، 

والشروط التعاقدية.
هل عرضت الوزارة الفيلم 
الوثائقي الذي كان من املفترض 
 Fire تنفيذه عن طريق ش���ركة
Horse؟ وف���ي حال عدم عرض 
الفيلم ما اس���باب عدم عرض 
الفيلم؟ يرجى تزويدي بنسخة 
من العقد املبرم بني وزارة االعالم 
واملبالغ املدفوعة للشركة وهل 
هن���اك كفال���ة اجن���از وفق ما 
تقتضيه عقود دولة الكويت؟ 

وجه النائب راكان النصف 
سؤاال إلى وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب الشيخ 

سلمان احلمود جاء فيه:
ل القانون منذ انش���اء  خوَّ
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
التفتيش على حسابات الهيئات 
الرياضية عن طريق مفتش���ي 
حسابات يقومون بالتدقيق على 
اوجه الصرف مع رفع تقارير 
بذلك الى اجلهات املعنية بالهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة، 
وعليه يرجى افادتي وتزويدي 

مبا يلي:
اسم املفتش املعني للتدقيق 
على حس���ابات نادي اجلهراء 
الرياضي سنة 2013؟ وهل قام 
املفتش املعني برف���ع تقارير 
بوجود مخالفات بنادي اجلهراء 
الرياضي لسنة 2013؟ اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي بهذه 
التقاري���ر، وهل اتخذت الهيئة 
العامة للش���باب والرياضة أي 
اج���راءات حيال ذلك؟ اذا كانت 
االجابة بنع���م يرجى تزويدي 
باملس���تندات الدال���ة على هذا 
الشيء، وهل مت تشكيل جلنة 
لبحث املخالفات املالية واالدارية 
لنادي اجلهراء الرياضي لسنة 
2013؟ اذا كان���ت االجابة بنعم 
يرجى تزويدي بالقرار والتقرير 
املرفوع م���ن اللجنة ومحاضر 

اجتماع اللجنة.
وما االجراءات التي اتخذت 
حيال التقرير املرفوع من اللجنة 
املشكلة من قبل رئيس مجلس 
االدارة � املدير العام لهيئة الشباب 

والرياضة؟ 
وهل عرض تقرير اللجنة 
املشكلة للنظر في مخالفات نادي 
اجلهراء الرياضي على مجلس 
ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة؟ اذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي باحملضر 

راكان النصف

والتشريعية والذي سيتم 
ترجمته الى تشريعات حتقق 
املصلح���ة العامة، الفتا الى 
انه التم���س ارتياح زمالئه 
التشريعية  اللجنة  اعضاء 
لسرعة اجناز هذه املشاريع 

بقوانني.
وتوقع الصانع انه مادام 
هناك توافق بني السلطتني 
ال يس���تبعد ان تدرج هذه 
التشريعات كقانون محكمة 
االسرة واملرافعات على جدول 
اعم���ال املجلس في القريب 
ان  الى  العاج���ل، مش���يرا 
اولويات وزارة العدل ووزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية 
قانون احل���ج والعمرة ومت 
اليوم مناقش���ته على اعلى 
متثيل في اللجنة ومت االنتهاء 
منه، وكذلك قانون االسرة مت 
االنتهاء منه وسيتم االنتهاء 
قريبا من قانون املرافعات.

وأوضح الصانع ان قانون 
محكمة االسرة من االهمية 
مبكان كون���ه يحافظ على 
خصوصية األسر وكرامتها 
ويحم���ي الطف���ل م���ن اي 
اس���اءة نفسية قد يتعرض 
انهيار اس���رته  لها نتيجة 
وبالتالي فإن اجنازه واقراره 
يعد نقل���ة نوعية في االداء 

التشريعي.
وبنينّ الصانع ان تعديل 
قانون املرافعات مبا يقضي 
باالع���الن االلكترون���ي من 
االهمية مب���كان في القضاء 

»التشريعية« ناقشت قانوني احلج ومحكمة األسرة

الصانع يشيد بحجم التعاون بني أعضاء السلطتني
ال���دورة املس���تندية  على 
والبيروقراطية وما يترتب 
عليها م���ن تأخير في البت 
بالكثير من القضايا وبالتالي 
ف���إن اقراره يع���د نقلة في 
تقصير الدورة املس���تندية 

للقضايا.
وتابع الصان���ع: كما ان 
تعديل قانون احلج والعمرة 
املثالب  يعمل على معاجلة 
السابق  بالقانون  املوجودة 
ويطور عمل حمالت احلج 

والعمرة.

أشاد وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية 
يعق���وب الصان���ع بحجم 
التعاون امللموس بني اعضاء 
السلطتني لترجمة التطلعات 
الى تش���ريعات  والغايات 
واجن���از قائم عل���ى ارض 
الوقت  الواقع، كاش���فا في 
ذاته عن االنتهاء من مناقشة 
اعضاء الس���لطتني قانوني 
احل���ج والعم���رة ومحكمة 
االس���رة واالنتقال ملناقشة 
تعديل قانون املرافعات، فيما 
يخص االعالن االلكتروني 

قريبا.
وقال الصانع في تصريح 
صحاف���ي ي���وم أمس عقب 
الش���ؤون  اجتم���اع جلنة 
البرملاني���ة:  التش���ريعية 
»ناقش���نا اعض���اء اللجنة 
خالل االجتماع قانوني احلج 
والعمرة وقان���ون محكمة 
االسرة وسيتم االنتهاء من 
تقريرهما كما هو متوقع يوم 

االحد املقبل«.
ان  الى  وأش���ار الصانع 
الفريق احلكومي واعضاء 
اللجنة توافقا على ان يتم 
عقد االجتم���اع التالي يوم 
الثالثاء بعد املقبل ملناقشة 
تعديل قانون املرافعات فيما 
يخص »االعالن االلكتروني 

بالدعاوي«.
واع���رب الصان���ع عن 
س���عادته بح���س التعاون 
التنفيذية  الس���لطتني  يعقوب الصانعبني 

ملجلس االمة.
من جانب آخ���ر، وحول 
الذي يتعلق بنهاية  املقترح 
اقامة الوافدين الذين امضوا 5 
سنوات قال عبدالصمد ان هذا 
االقتراح غير عملي وال ميكن 
ان يطبق نهائيا، مشيرا إلى 
انه مع اعادة النظر بالتركيبة 
السكانية، ولكن ليس مبثل 
هذه االقتراحات، وافاد انه ضد 
هذا االقتراح النه غير عملي 

على اإلطالق.
وعلى صعيد آخر قال عبد 
الصمد نأمل ان يس���تمر هذا 
االستقرار السياسي للمزيد 
من االجناز، مش���يرا الى ان 
االس���تقرار ال يعن���ي ع���دم 
استخدام االدوات الدستورية 
والتصدي ملواطن اخللل والهدر 

في املال العام.
واضاف ان االستثمارات 
املليارية ال يوجد عليها رقيب 
والحسيب كما يجب ان يكون 
فال توجد عليها رقابة تامة، 
واوض���ح ان لدي���ه اقتراحا 
بقانون النشاء هيئة لتقييم 
االستثمارات املليارية وتعمل 

على تقييم اداء املؤسسات.
واش���ار إلى اجتماع مهم 
يعقد غدا )اليوم( بني جلنة 
امليزانيات وديوان احملاسبة 
حيث س���يتم التنسيق حول 
اجللس���ة اخلاصة، املنتظر 
مناقشة تقارير ديوان احملاسبة 
حول احلس���ابات اخلتامية، 
رافضا ان تكون مجرد جلسة 

»امليزانيات« بحثت إنشاء جهاز املراقبني املاليني
تنفيس، مشيرا إلى انه ستتم 
ايضا مناقشة االستفادة من 
اجللسة اخلاصة املقرر عقدها 
قريبا، وقال ال ميكن التكهن 
بتاريخ محدد عن اجللس���ة 

اخلاصة.
وعلى صعيد حكم احملكمة 
الدستورية املرتقب غدا )اليوم( 
افاد انه ال يعتقد بان الطعن 
املقدم ميكن أن يرتقي الى طعن 
حقيقي يؤدي إلبطال مجلس 
االمة وانه لن يؤثر اي طعن 

على استمرارية املجلس.
وقال اعتقد ان حكم احملكمة 
سوف يكون لصالح مجلس 
االمة ونأمل ان يستمر املجلس 

حتى 2017.

امليزانيات  بحثت جلن���ة 
واحلساب اخلتامي مقترحا 
في شأن إنشاء جهاز املراقبني 
املاليني، بحضور وزير املالية 

أنس الصالح.
وقال رئيس جلنة امليزانيات 
النائب عدنان عبدالصمد ان 
جلنته اجتمعت مع وزير املالية 
املراقبني  بخصوص جه���از 
املاليني، مؤكدا وجود مرونة 
من وزير املالية جتاه املقترح، 
إال ان بعض املسؤولني داخل 
الوزارة يعارضون قرار الوزير 
املاليني  املراقبني  املرن بشأن 

ويحاولون التأثير عليه. 
واضاف ان اللجنة مازالت 
في محل تفاوض حيث ان وزير 
املالية يطلب ان يكون جهاز 

املراقبني خاضعا الشرافه.
ان���ه ونوعا من  واوضح 
املرون���ة فاللجن���ة ال متانع 
ش���ريطة موافقت���ه عل���ى 

القانون.
وقال: اكدت اللجنة ضرورة 
اعطاء حصانة مالية للعاملني 

في جهاز املراقبني املاليني.
وانتهى عبدالصمد بتوجيه 
رسالة الى وزير املالية مفادها 
انه اذا وجدت اللجنة تعاونا 
ومرونة من الوزير فس���وف 
يوافقون عل كافة طلباته، واذا 
لم تكن هناك مرونة وتعاون 
فسوف يتم العودة الى مقترح 
اللجنة وتكون تابعية اجلهاز 
ملجلس الوزراء بل وميكن ان 
عدنان عبدالصمديتم دراس���ة ان يكون تابعا 

التخلي عن هذه العادة غير 
النافعة والتي تأخذ من وقت 
اجللسات ومن جهد النواب 
من دون طائل، وشدد على 
ضرورة التعامل مع األحداث 
الطارئة بروية وحكمة وليس 
افعال غير  من خالل ردود 
محسوبة تدخلنا في مشاكل 
فرعية بعيدا عن حل املشكلة 

االصلية.
ووصف النائب الدويسان 
أن بعضا من النواب يريدون 
»فشة خلق« سينتج عنها 
جعجعة م����ن غير طحني، 
فالراغب في مناقشة املشاكل 
دون وج����ود تقرير خاص 
ب����ه ال ريب أن نتاجه ليس 
سوى توصيات غير ملزمة 
للحكوم����ة، وهذا لعمري ال 
يسمن وال يغني من جوع.

الدويسان: تخصيص ساعتني من كل جلسة 
ملناقشة أي طارئ ال يسمن وال يغني من جوع

اعتب����ر النائ����ب فيصل 
الدويسان ان حتديد ساعتني 
في اجللس����ات ملناقشة اي 
حدث طارئ امر ال يسمن وال 
يغني من جوع، وهو مجرد 
اس����تعراض اعالمي اعتدنا 
عليه بعد ع����دة جتارب لم 

نستفد منها البتة.
وقال الدويسان »غير مجد 
في اعتقادي أن مناقشة وبحث 
املش����اكل مكانه الصحيح 
جل����ان املجل����س املختصة 
أنه  باملوض����وع«، وأضاف 
بإمكان أي عضو سواء أكان 
نائبا أو وزيرا أن يدلي بدلوه 
ويعبر ع����ن رأيه احلقيقي 
املزايدات وعن  بعيدا ع����ن 
التكسب االنتخابي ودغدغة 

مشاعر املواطنني.
فيصل الدويسانودعا مجل����س االمة الى 

اخلرينج إلى األردن ملتابعة 
قضية أحد الطلبة

غادر نائب رئيس مجلس االمة مبارك اخلرينج البالد متوجها 
الى اململكة االردنية الهاشمية في زيارة ملتابعة قضية احد 

طلبتنا في االردن.
مبارك اخلرينج

الغامن يغادر إلى إيطاليا على رأس وفد برملاني

الكاردينال بيترو بارولني.
الوفد  وكان ف����ي وداع 
البرملان����ي املراف����ق ل����دى 

مغادرته على ارض املطار 
وزير النفط ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.علي 
العمير والقائم باألعمال في 
سفارة جمهورية إيطاليا لدى 
الكويت فاليريو جوميني 
واألمني العام املساعد لشؤون 
العامة  األعضاء والعالقات 
واإلعالم سامي عبدالعزيز 
الشايع وكبار املسؤولني في 

األمانة العامة.
البرملاني  الوفد  ويضم 
الغامن  الى  الكويتي إضافة 
كال م����ن األعض����اء فيصل 
الشايع ومبارك احلريص 
الزلزلة وفيصل  د.يوسف 
الدويس����ان وماجد موسى 
ود.محمد ه����ادي احلويلة 
وخلف دميثي����ر وعبداهلل 

العدواني.

بقداسة بابا الڤاتيكان البابا 
فرانس����يس األول ووزير 
الڤاتيكان  خارجية دول����ة 

غ����ادر رئي����س مجلس 
البالد  الغامن  األمة مرزوق 
أمس على رأس وفد برملاني 
متوجها الى جمهورية إيطاليا 
في زيارة رسمية تستغرق 
4 أيام تلبية لدعوة رسمية 
من رئيسي مجلس الشيوخ 

والنواب اإليطاليني.
ومن املق����رر ان يجتمع 
الكويتي  البرملان����ي  الوفد 
برئاسة الغامن في العاصمة 
الى رئيس  اإليطالية روما 
الش����يوخ بييترو  مجلس 
غراس����و ورئيسة مجلس 
ل����ورا بولدريني  الن����واب 
الى جان����ب رئيس الوزراء 

االيطالي ماتييو رينزي.
الرئيس  كما س����يلتقي 
الغ����امن والوف����د البرملاني 
املراف����ق له خ����الل زيارته 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن والوفد املرافق له اثناء مغادرتهم البالد وفي وداعهم د. علي العمير

ما شروط تنفيذ 
وتصوير الفيلم 
الوثائقي بقيمة 
800 ألف دوالر 

إميركي؟


