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الوفد الكويتي اختتم مشاركته في املؤمتر داعياً إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش في املجتمعات املختلفة

الغامن يشيد مبشاركة الكويت الفاعلة والناجحة في املؤمتر العاملي لرؤساء البرملانات
اشراكهم في احلياة السياسية 
وتسهيل حصولهم على التعليم 

والدخول الى سوق العمل«.
ورح����ب البي����ان ببرنامج 
التنمي����ة اجلديد ال����ذي يركز 
على القضاء على الفقر وتعزيز 
التنمية االقتصادية واالجتماعية 

والبيئية.
وناقش املؤمتر الذي استمر 
ثالثة ايام مبش����اركة عدد من 
رؤساء البرملانات من مختلف 
دول العالم التحديات العاملية 
للسلم والدميوقراطية واآللية 
الناجحة ف����ي حتقيق التنمية 
ووضع األه����داف اإلمنائية ملا 

بعد عام 2015.
وترأس وفد الكويت املشارك 
في هذا املؤمتر رئيس مجلس 
األمة مرزوق علي الغامن الذي 
حث ف����ي كلمته الت����ي ألقاها 
أمس األول األمم املتحدة على 
مواصل����ة دورها األخالقي من 
أجل تعزيز قيم الدميوقراطية 

كثقافة وممارسة.
واعتبر الغامن الدميوقراطية 
أمرا حيوي����ا لتعزيز مفاهيم 
ف����ي  التعاي����ش والتس����امح 

املجتمعات املختلفة.

اجتماعاته واعماله امس األول 
بإصدار بيان ختامي يدعو الى 
وضع الدميوقراطية في خدمة 

السالم والتنمية املستدامة.
ودعا البيان اخلتامي الى بذل 
جهود أكبر للقضاء على التمييز 
ضد املرأة وجعل املساواة بني 

اجلنسني حقيقة واقعة.
وتعه����د املش����اركون وفقا 
للبيان ببذل كل اجلهود املمكنة 
إلش����راك الش����باب في احلياة 
انتخابهم  السياسية وتسهيل 
للبرملان بأعداد أكبر. واضافوا 
»اننا نتعهد بالعمل على معاجلة 
تهمي����ش الش����باب من خالل 

ف����ي املؤمتر بصفت����ه رئيس 
االحتاد البرملاني العربي.

كما قدم الغامن الشكر ألفراد 
بعثة الكويت لدى االمم املتحدة 
وعلى رأس����هم املندوب الدائم 
الس����فير منصور العتيبي ملا 
قدموه من تس����هيالت لنجاح 
مشاركتهم في املؤمتر، باالضافة 
الى الوف����د البرملاني الكويتي 
الذي يضم النواب د.يوس����ف 
الزلزل����ة وعب����داهلل املعيوف 
وس����يف العازم����ي وأمني عام 
مجلس األمة ع����الم الكندري. 
الرابع  العاملي  وكان املؤمت����ر 
لرؤس����اء البرملانات قد اختتم 

أش����اد رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن مبشاركة الكويت 
الفعالة والناجحة في املؤمتر 
العاملي الرابع لرؤساء البرملانات 
ال����ذي اقيم مبقر االمم املتحدة 

في نيويورك.
جاء ذلك في تصريح ادلى 
به الغامن ل� »كونا« وتلفزيون 
املجلس وتلفزيون الكويت في 
التي  ختام فعالي����ات املؤمتر 
استمرت ثالثة ايام وثمن خالله 
جناح كلمة الكويت بش����هادة 

الكثير من املشاركني.
وش����دد الغامن على اهمية 
لقائ����ه مع األم����ني العام لألمم 
املتحدة بان ك����ي مون والذي 
عبر من خالله بان كي مون عن 
تقديره واعتزازه مبكانة الكويت 
العاملية في املجال االنس����اني 
مش����يدا بدور صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد في 
تعزيز الدور اإلنساني للكويت 
وتقدمي املساعدات لدول العالم 

كافة.
وعبر الغامن عن س����عادته 
اليه خالل لقائه  مبا توصلوا 
البرملانات واملجالس  برؤساء 
رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن  والوفد املرافق له خالل اختتام فعاليات املؤمتر العاملي الرابع لرؤساء البرملانات في االمم املتحدة بنيويورك اخلليجية والعربية املشاركني 

د.عبداهلل الطريجي

د.عبدالرحمن اجليران

محمد طنا

محمد اجلبري

الفنية وعطاء  واملواصف���ات 
الش���ركة الفائ���زة، ومن هم 
املسؤولون عن إعداد ومتابعة 
تنفي���ذ املناقصة؟ وهل متت 
البث  محاسبتهم على توقف 
مع تقدمي ما يثبت ذلك؟ فإذا 
كانت االجابة بال فمن املسؤول 
عن توقف البث وهذا اخللل؟

يرجى تزويدي بكشف يضم 
كل قطع الغيار التي مت توريدها 
ألجهزة اإلرس���ال حملطة كبد 

آلخر أربع سنوات؟
ووردت في تقارير ديوان 
ال���وزارة  احملاس���بة قي���ام 
بصرف التأم���ني النهائي عن 
مش���روع العقد رق���م 19218، 
مشروع حتديث مبنى الرصد 
والقياس���ات، على الرغم من 
عدم اصدار اجلهة املستفيدة 
لكتاب االس���تالم النهائي، ما 
يعد مخالفة جسيمة وإهدارا 
لألموال العامة، وعليه يرجى 
اإلف���ادة ع���ن أس���باب قيام 
ال���وزارة بصرف مبالغ مالية 
غير مستحقة للشركة، وهل 
قامت ال���وزارة بالتحقيق في 
هذا اإلجراء ومعرفة املتسبب، 
وم���ا اخلطوات التي س���وف 
تتخذها الوزارة للحفاظ على 
حقوقها؟ مع تزويدي بنسخة 
من اإلجراءات القانونية التي 
اتخذتها فيما يخص هذا اجلانب 

وقيمة الهدر في املال العام.
ومنى الى علمي قيام قطاع 
الش���ؤون اإلداري واملالي���ة 
بص���رف مس���تحقات مالية 
العمل  ملوظفني منقطعني عن 
بس���بب قضاي���ا جنائية مبا 
في ذلك رواتب ومزايا مالية 
أخرى، وعليه يرجى تزويدي 

تساءل النائب د.عبدالرحمن 
اجليران عما إذا كان هناك ضمير 
عاملي أم ال، مبينا إذا وجد بقايا 
ملا يع����رف بالضمي����ر العاملي 
اإلنس����اني فإنه يتم تعويقه، 
إم����ا بثقافة عنصري����ة دينية 
قومية )شعب اهلل املختار!(، أو 
بقرارات سياسية لرعاية مصالح 
دول كبرى لتستمر في العبث 

مبقدرات الشعوب.
وأوض����ح انه الي����وم بات 
واضح����ا مدى عج����ز الضمير 
اإلنساني أمام القانون الدولي 

النائ���ب محمد طنا  وجه 
س���ؤاال إلى وزي���ر التجارة 
والصناع���ة يوس���ف العلي 
ج���اء في���ه يرج���ى إفادتي 
باآلتي: ما تأثيرات انسحاب 
عدد كبير من الشركات على 
أداء البورصة )سوق الكويت 
لألوراق املالية(؟ وهل تتمكن 
البورصة من استيعاب التأثير 

ال السلبية؟
وه���ل هناك انعكاس���ات 
س���لبية أو إيجابي���ة عل���ى 

وجه النائب محمد اجلبري 
س����ؤاال برملانيا إل����ى وزير 
اإلسكان أحمد اجلسار جاء 
فيه: تداولت أنباء في الفترة 
األخيرة ع����ن وجود عيوب 
ومالحظات في تش����طيبات 
بيوت مدين����ة جابر األحمد 
املنف����ذة من قبل املؤسس����ة 
العام����ة للرعاية الس����كنية 
ووصل األمر كم����ا طالعتنا 
التواصل  الصحف ووسائل 
إل����ى وج����ود  االجتماع����ي 
جتاوزات فنية في خرسانة 
واعمدة منازل املنطقة املشار 
إليه����ا فضال ع����ن كون تلك 
املخالف����ات ج����زءا من أمور 
مخفية كثي����رة ال يعلم احد 
لذا وبناء  بطريقة تنفيذها. 
عليه � إن صحت هذه األنباء 

الطريجي يسأل احلمود 
عن البث اإلذاعي من محطة »كبد«

بكش���وف حضور وانصراف 
موظفي إدارة األمن والسالمة 
متضمن���ا اس���ماءهم واثبات 
احلضور واالنصراف قرين كل 
اس���م عن الفترة من 2 يناير 
2015 وحتى تاريخه، مع كتب 
انقطاعهم عن العمل من اإلدارة 

املختصة.
ويرج���ى تزويدي بجميع 
اللجان التي اشترك بعضويتها 
الوكيل املس���اعد للش���ؤون 
اإلدارية واملالي���ة في موقعه 
احلالي، وكذلك عندما كان مكلفا 
الهندسة  بأعمال وكيل قطاع 
وكم بلغت قيمة املبالغ املالية 
املصروفة له خالل فترة عمله 
في اللجان؟ وما دوره في اصدار 
قرارات الترش���يح للمناصب 

اإلشرافية؟

حيث مت توظيفه ألغراض غير 
إنسانية. فهذه اجلثث العربية 
املتحركة على شواطئ أوروبا 
أجلمت ما تبقى من ضمير ساكن 
في الرجل األبيض وهي تتصدر 

الصحف.
وأضاف: طبقة النخبة عندنا 
في العالم العربي واإلس����المي 
الذين رضعوا لنب أوروبا مازالوا 
يحلمون باملستقبل الذي وعدوهم 
به ومازال مداد اقالمهم يسود 
صفحات اإلعالم بهذا السراب 

املسمى بالدميوقراطية.

االقتصاد الكويتي نتيجة تزايد 
االنسحابات من سوق الكويت 

لألوراق املالية؟
وما األسباب املباشرة لهذا 
التوجه لدى الشركات املدرجة 
وإلى أي مدى تستطيع وزارة 
التجارة أو هيئة سوق املال 

كبح جناح هذا التوجه؟
وه���ل س���تكون موج���ة 
االنسحابات محفزا النسحابات 
الش���ركات  م���ن كبري���ات 

املدرجة؟

� ارجو التفضل باإلجابة عن 
السؤال التالي: هل تقوم وزارة 
اإلسكان مبتابعة املشروعات 

التي تقوم بإنشائها؟
وما ه����ي اإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة للحفاظ على 
سالمة املواطنني املتضررة 
منازلهم؟ وهل سيتم إخالء 

املنازل إن لزم األمر؟
وه����ل مت احص����اء عدد 
التي تضررت من  الوحدات 
جراء ذلك اإلهمال وكم عدد تلك 
الوحدات؟ وما هي اإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة لكشف 
ومحاسبة املسؤولني عن هذا 
اخلط����أ واإلهمال اجلس����يم 
الواض����ح بطريقة  والغش 
التنفيذ والتي تعرض حياة 

اآلخرين للخطر؟

وّج���ه النائ���ب د.عبداهلل 
الى  الطريجي سؤاال برملانيا 
الشباب  وزير اإلعالم ووزير 
الش���يخ س���لمان  والرياضة 
احلمود ج���اء فيه: توقف بث 
إذاعة الكوي���ت على املوجات 
القصيرة والت���ي من خاللها 
يصل صوت الكويت للخارج 
بسبب نقص قطع الغيار، على 
الرغم من ان ال���وزارة قامت 
بترس���ية مناقصة لتحديث 
البنية األساس���ية لإلرس���ال 
االذاعي رقم 2015-2014/204 
بقيمة تزيد على مليون ونصف 
املليون دينار، وعلى الرغم من 
ان هذه املناقصة أتت مخالفة 
لقواعد تنفيذ امليزانية بهدف 
توفير قطع غيار في حني ان 
عنوانها ه���و حتديث للبنية 
األساسية، وعليه يرجى إفادتي 

عن اآلتي:
مت���ى توقف الب���ث كامال 
من محطة كبد على املوجات 

القصيرة؟
وتضمنت املناقصة حتويل 
الرقمي  اجهزة اإلرسال للبث 
ومنها اجلهاز رقم 5 الذي هو 
أصال يعمل بالبث الرقمي من 
سنة 2004 فهل كانت الوزارة 
تعلم انه يعمل بالنظام الرقمي 
قبل إعداد املناقصة؟ فإذا كانت 
االجابة بنع���م، فلماذا ادعت 
الوزارة في وثائق املناقصة انها 

تريد حتويله للبث الرقمي؟
التنفيذي  الوض���ع  وم���ا 
حاليا ملناقصة حتديث البنية 
األساسية؟ والى أين وصلت 
مرحلة اإلجناز؟ أرجو تزويدي 
بنسخة عن عقد املناقصة شامال 
العامة واخلاصة  الش���روط 

اجليران: اجلثث العربية على شواطئ أوروبا 
فأين الضمير اإلنساني؟

طنا: ما تأثير انسحاب الشركات على أداء البورصة؟

اجلبري يستفسر عن عيوب بيوت »جابر األحمد«

عبداهلل: ما املعدل السنوي 
لكمية األسماك احمللية 

املستخرجة ؟
وجه النائب د.خليل عبداهلل سؤاال إلى 
وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األم���ة د.علي العمير قال في مقدمته: حيث 
إن هناك مبادرة من املواطنني باالمتناع عن 
شراء السمك الكويتي نظرا لالرتفاع الباهظ 
بقيمة البيع في 
السوق احمللي، 
رغم ما تتمتع 
البالد م���ن  به 
خي���رات ف���ي 
الثروة السمكية 
فإن���ه يضعنا 
امام تساؤالت 
كثيرة نوجهها 
لوزي���ر النفط 
كون���ه الوزير 
ملخت��������ص  ا
باإلشراف على 
العامة  الهيئة 
للزراعة والثروة السمكية، فنطالب بتزويدنا 

باآلتي:
1- جدول يبني املعدل الس���نوي لكمية 
األس���ماك احمللية بكل انواعها املستخرجة 
في الس���نة الواحدة، وكذلك كمية األسماك 
املس���توردة من اخلارج، وكمية األس���ماك 
املصدرة للخارج، على ان يوضح اجلدول 
الكمية باليوم والكمية بالس���نة على مدار 
الس���نوات اخلمس املاضية وحتى تاريخ 

هذا السؤال.
2- ما اإلجراءات التي تتم من ناحية جلب 
االسماك من اخلارج وبيعها بالسوق احمللي 
وما هي الدول التي يتم اس���تيراد االسماك 
منها جوا وبرا وبحرا؟ ومن من هذه الدول 
تستورد منها األسماك طازجة ومن منها تأتي 
مبردة؟ وما هي الضوابط بالنسبة السيتراد 

األحياء البحرية من خارج البالد.
3- ما أنواع األسماك البحرية املستزرعة 
احمللية والتي يتم بيعها بالس���وق احمللي 
واألنواع املس���تزرعة التي يتم تصديرها 

للخارج؟ وما كمياتها؟
4- أال تس���تدعي احلاجة ملنع تصدير 
الس���مك الكويتي في ظل ارتفاع اس���عار 
االسماك باحمللية واملستوردة؟ حسب نظرية 
العرض والطلب مما يحد من ظاهرة ارتفاع 

االسعار.
5- ه���ل وضعت الهيئة العامة للزراعة 
والثروة السمكية اي خطة حملاربة ارتفاع 
اسعار السمك احمللي وتوفير الكميات الكافية 
بالس���وق احمللي منعا الس���تغالل التجار 
واحتكارهم وحتكمهم في ارتفاع األس���عار 

واحلد من هذه الظاهرة؟
6- ما اإلجراءات الت���ي اتخذتها الهيئة 
بخصوص ارتفاع اسعار األسماك بعد عزوف 
نسبة كبيرة من املواطنني عن الشراء؟ إذا 
كانت هناك خطة عملية مدروسة من الهيئة 

يرجى تزويدي بهذه الدراسة.

د.خليل عبداهلل

ويهنئ نظيريه في سان مارينو 
»بالعيد الوطني«

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي تهنئة إلى 
رئيس املجلس الكبير والعام في جمهورية سان مارينو 
أندريا بيلوزي ورئيس املجلس الكبير والعام روبيرتو 

فينتوريني، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

احلريجي للجسار: ما صحة إلغاء 
مجمع الوزارات في اجلهراء؟

وجه النائب سعود احلريجي سؤاال برملانيا إلى وزير 
األشغال العامة ووزير الكهرباء واملاء أحمد اجلسار جاء 

فيه: ما صحة إلغاء مبنى مجمع الوزارات في اجلهراء؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي باألسباب التي أدت 
الى ذلك، ومن املسؤول عن هذا القرار، وإذا كانت بالنفي 
يرجى تزويدي بأسباب تأخير إجناز املبنى وتسليمه في 

املوعد املقرر له.
سعود احلريجي


