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 مؤمن المصري 6 
  أيدت الدائرة اجلزائية السابعة مبحكمة االستئناف 
برئاسة املستشار سالم اخلضير حكم محكمة أول 
درج����ة والقاضي ببراءة جميع املتهمني في فرعية 
قبيلة عنزة املتهم فيها أربعة عش����ر متهما بإجراء 
انتخابات فرعية قبل االنتخابات الرسمية ملجلس 
األمة 2009. وكان احملامي فيصل عيال العنزي قد 

حضر وكيال عن جميع املتهمني وترافع وقدم مذكرة 
بدفاعه طلب في ختامها احلكم ببراءة جميع املتهمني 
مما نس����ب إليهم من اتهام وتأيد احلكم املستأنف. 
وأضاف احملامي فيصل عيال العنزي بانتفاء الواقعة 
في حق املتهمني باإلضافة الى اعتصام جميع املتهمني 
باإلنكار منذ بداية التحقيقات وكذلك خلو األوراق 
من أي دليل يؤكد حدوث الواقعة مستندا في ذلك 

إلى إن »كل اتهام يوجه للمتهم يلزمه دليل إثبات 
يقيني على ارتكاب املته����م ما هو موجه إليه فإن 
دليل اإلثبات هو الذي يبعث احلياة في االتهام حتى 
ينهض في وج����ه املتهم فإذا ما وجه اتهام ملتهم ال 
دليل عليه فإنه يكون اتهاما مبتورا بال سند ويكون 
اتهام يعوزه وينقصه الدليل مما يتعني معه القضاء 

ببراءة املتهم«. 

 «االستئناف» تؤيد براءة المتهمين في فرعية «عنزة»

 وسط تشكيك نيابي في قدرة الحكومة على تطبيقها وأمنيات بتنفيذ ما ورد فيها من مشروعات استثمارية عمالقة

 المجلس يقرø الخطة التنموية للدولة في المداولة األولى بإجماع 5٩ عضوًا

 السعدون: الخطة الحالية «قص وتصوير» والمحك تقديم الخطة السنوية

 الدقباس�ي: السياس�ات الحكومية في التعليم والصحة خاطئة
 البراك: وزارة الخارجية دولة داخل دولة ولم تتطرق لها الخطة

 الطاحوÓ: لنقر الخطة في المداولة األولى ثم نناقش التعديات

 حسين الرمضان - سامح عبدالحفيظ
  وافق مجلس األمة أمس باإلجماÚ في املداولة األولى على مشÜÜروÚ قانون بإصدار اخلطة اإلمنائية للسنوات 

.Éوالذي يحتوي على ١١ ماد (٢٠١٤/٢٠١٣ Ü ٢٠١١/٢٠١٠)
  وجÜÜاءت نتيجة التصويت على تقرير جلنة الشÜÜؤون املاليÜÜة واالقتصادية البرملانية عن مشÜÜروÚ القانون 
 Ü نوات (٢٠١١/٢٠١٠ÜÜى ان املقصود باخلطة «هي اخلطة اإلمنائية للسÜÜعل ÚروÜÜة ٥٩ عضوا وينص املشÜÜمبوافق
٢٠١٤/٢٠١٣) املقرر تنفيذها خالل الفترÉ من ٢٠١٠/٤/١ الى Âخر مارÓ ٢٠١٤ كما يقصد باخلطة السÜÜنوية اجلزء 
ð ال يتجزأ من اخلطة  الذي يقترح تنفيذå سÜÜنويا من اخلطة ويعتبر البرنامج السÜÜنوي للمشروعات العامة جزءا
اإلمنائية. وبينت اخلطة ان املقصود بسÜÜنة االساÓ «هي السÜÜنة السابقة لبداية فترÉ اخلطة والتي تنطلق منها 
االهداÝ املراد الوصول اليها خالل فترÉ اخلطة وهي بالنسبة ملشروÚ اخلطة احلالي سنة ٢٠٠٩/٢٠٠٨ في حني 
يقصد بسÜÜنة الهدÝ هي السÜÜنة النهائية لفترÉ اخلطة والتي يتوقع حتقيق االهداÝ احملددÉ للخطة في نهايتها 
وهي بالنسÜÜبة ملشروÚ اخلطة احلالية سÜÜنة ٢٠١٤/٢٠١٣»¡ وجاء في اخلطة كذلك ان «تقدã احلكومة الى مجلس 
األمة خالل السÜÜنة التالية إلصدار هذا القانون مشÜÜروعات القوانني التي ورد Ðكرها في اخلطة كما تقوã األمانة 
العاملة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية خالل السنة Ðاتها بإصدار القرارات التنظيمية اخلاصة بتنفيذ ومتابعة 
ما ورد باخلطة اإلمنائية واقتراح الترتيبات والتدابير املناسÜÜبة لتطبيق السياسÜÜات املنصوÕ عليها في اخلطة 
وÐلك بالتعاون والتنسÜÜيق مع اجلهات املعنية»¡ على ان «تعد األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية 
اخلطة السÜÜنوية التفصيلية بالتنسÜÜيق والتعاون مع كل اجلهات املعنية بالدولة ويراعÜÜى Åعداد امليزانية العامة 
للدولة في ضوء األهداÝ والسياسÜÜات والبرامج الواردÉ بهÜÜذå اخلطط وان تتم تقديراتها وفق ما جاء باخلطط 
السنوية وما تضمنته من أهداÝ مرحلية وسياسات حتقيقها وعلى اجلهات املشار Åليها اتخاÐ اإلجراءات الالزمة 
لتحقيق Ðلك وال يجوز ان يتضمن مشÜÜروÚ امليزانية العامة للدولة اي اعتمادات تكميلية باسÜÜتثناء بند تعيني 

الكويتيني في الباب األول للمرتبات». وفيمايلي التفاصيل: 

 افتت����ح رئيس مجل����س األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة اخلاصة 
املقررة ملناقشة تقرير اللجنة املالية 
بشأن االستراتيجية العامة للخطة 
التنموية وتال األمني العام أسماء 

احلضور واملعتذرين.
  اخلرافي: جلسة اليوم خاصة 
بناء على طلب احلكومة وبعض 
النواب ملناقشة تقرير اللجنة املالية 
بش����أن اخلطة اخلمسية للدولة، 
واالجراء س����يتخذ بسير اجللسة 
فهن����اك عدد كبير من املس����جلني 
وسأحاول أن أتيح الفرصة ألكبر 
عدد من املتحدثني ثم نناقش ونقر 

املداولة األولى.
  عادل الصرعاوي: القرار يجب 
أال يكون موافقة على املداولة األولى 

بل مناقشة فقط.
الفهد يستأذن    الش����يخ أحمد 
الرئيس اعت����الء املنصة والفريق 
العامل مع����ه وقدم عرضا  الفني 
مصورا على شاشة املجلس ألهم 

مالمح خطة التنمية اخلمسية.
  وقام د.عادل الوقيان بش����رح 
مالمح اخلطة اخلمسية قائال: هناك 
230 سياسة حتقق خطة التنمية 
النمو االقتصادي  منها سياس����ة 
ومعاجلة تداعيات األزمة االقتصادية 
وتنويع مصادر الدخل وسياسات 
البيئة الطبيعية والشؤون الصحية 
والتعليمية وشؤون املرأة والشباب 
والفكر والفن والثقافة والرعاية 
السكنية وأيضا سياسات االدارة 
احلكومية والش����فافية واملساءلة 
والتخطي����ط واإلحصاء ومجتمع 
املعلومات، واضاف: وهناك أهداف 
يجب حتقيقها منها األهداف الكمية 
للخطة في القطاع النفطي وغير 
النفطي واألهداف الكمية للتحول 
ف����ي مش����اركة القط����اع اخلاص 
حس����ب األنش����طة االقتصادية، 
وقال: هن����اك متطلبات واجراءات 
املتابعة والتقييم وحتديات اخلطة 
التنموية منها نقص في القدرات 
التخطيطية لدى املؤسسات أدى الى 
عدم تطبيق كل السياسات الواردة 
باخلطة، وهناك حاجة الى استكمال 
وضع خطة استراتيجية لبعض 

اجلهات.
  الشيخ أحمد الفهد: كما تفضل 
د.عادل الوقيان قدم أهم محتويات 
برنامج عمل احلكومة وستتحول من 
التخطيط الشمولي الى التخطيط 
التنفيذي كمدخل للتنمية وستقدم 

فمثال مستش����فى جابر كيف يتم 
ام����الءات خارجي����ة؟ أيضا دعم 
التنمية البش����رية، فهل الكفاءات 
لديهم قدرة تنفيذ هذه اخلطة مع 
مراعاة ان أغلبهم أتوا بالواسطة؟! 
ومسألة قيام القطاع اخلاص بقيادة 
اخلطة أمر خطير ألننا ال نثق بهذا 
الدور دون مراقبة حكومية وثقتنا 
تكاد تكون معدومة ألنه اعتاد ان 
يأخذ وال يعطي، ولدينا تش����كك 

في التنفيذ.
  عدن����ان عبدالصم����د: أس����أل 
أين  اللجن����ة:  احلكومة ومق����رر 
اخلطة التي يج����ب ان تلتزم بها 
احلكومة؟! قرأت امللف وحاولت 
فه����م اخلطة فلم أج����د أي التزام 
باألهداف، وشرح د.الوقيان جيد 
النمو والناجت  وحلو حول معدل 
احمللي والنفطي ونحن نقول أين 
هذا في م����واد اخلطة؟! نحن كنا 
نطالب باخلطة واآلن تريدون ان 
نسلقها سلق »الدحرجة« هذه غير 
صحيحة اذ يفترض ان امليزانية 
تعد على ضوء اخلطة واآلن يحدث 
العكس إذ أعدت امليزانية في حني 
لم يبق من اخلطة سوى 3 سنوات 
ونصف، وأيضا تغيير التاريخ ال 
يشمل تغيير سنة األساس لذلك 
أرجو التريث في هذه اخلطة حتى 

في املداولة األولى.
  عبدالرحمن العنجري )املقرر(: 
املادة االولى من القانون واضحة، 
وصحيح ان امليزانية العامة تبدأ 
مطلع ابريل املقبل، وال ميكن ان نبدأ 
امليزانية بأثر رجعي واخلالد التي 

أمامنا هي خطة رباعية.
  عدنان عبدالصمد: نريد شيء 
منطقي، بقي من برنامج احلكومة 3 
سنوات فقط، وال ميكن خالل هذه 
الفترة القصيرة ان حتقق اجنازات 
تنموية ونحن في جلنة امليزانيات 
لدين����ا مالحظات على االعتمادات 

التكميلية.
  الشيخ أحمد الفهد: املستهدفات 
موجودة في الصفحة االخيرة من 
التنفيذ،  اخلطة ونؤكد مصداقية 
في الس����نوات االخيرة في جلنة 
امليزانيات اعتمد عدنان عبدالصمد 
عل����ى االهداف واملؤش����رات، هذه 

فلسفة جديدة بدأها سيدنا.
  ع����ادل الصرع����اوي: نش����كر 
احلكومة واللجنة املالية على هذه 
اخلطة، وما نطرح����ه من حديث 
ومالحظات هي تكاملية، استوقفني 

في امليزانية وتبدأ بالوضع التنموي 
الراهن، ونعترف بأن هناك خلال في 
الصحة بالنسبة للمقاسات العاملية، 
وهناك جدي����ة من احلكومة بأنها 
ستعمل من خالل اخلطة ملعاجلة 
االختالالت لتكون الكويت مركزا 
ماليا وجتاريا خالل الفترة املقبلة، 
وس����تنتقل نقلة نوعية من حيث 
التخطيط، وهناك مستهدفات تبني 
لك أهدافك في اخلطة املرس����ومة 
وسيكون هناك دور أكبر للقطاع 
اخلاص في االقتصاد الكويتي وهو 
قادر على القيام بدوره وهناك دالالت 
إيجابية منها روسيا والصني، واآلن 
هناك فرصة مناسبة للبدء بخطة 
تنموية بسبب الكساد، وستكون 
هناك شركات مساهمة عامة وقوانني 
أخرى منها ال� B.O.T، أيضا الفرد 
الكويتي هو أس����اس بناء اخلطة 
بحيث ال يفق����د هويته الوطنية، 
وأيضا محارب����ة البطالة املقنعة، 
وهناك متطلبات تشريعية ادخلت 
في اخلطة وستحول الى املجلس 
آراء  آذان صاغية لس����ماع  وكلنا 
النواب، ونحن قطعنا شوطا مع 
البيوت االستشارية لترسيخ مفهوم 
اخلطة التنموية واملجتمع الكويتي 
يتفهم هذا الشيء ونشكر النواب 
عبداهلل الرومي ود.أسيل العوضي 
وعادل الصرعاوي على تقدميهم 

بعض املعلومات التي أفادتنا.
الزلزل����ة »رئيس    د.يوس����ف 
اللجن����ة«:  لدي مالحظ����ات أنبه 
الن����واب لها، بعد 5 اجتماعات مع 
احلكومة استطعنا اخلروج بهذا 
التقرير، وإذا لم يكن هناك أهداف 
واضح����ة لدى احلكومة فال ميكن 
حتقيق شيء، وهذه أول مرة في 
تاريخ الكويت نبدأ بخطى صحيحة 
وال نقول ان اخلطة شيء كامل ولكن 
نسجل موقفا للحكومة وتعاونها 
وتناغ����م الفريق احلكومي الى ان 
وصلنا الى هذا التقرير، هذا القانون 
كان ضمن أولويات املجلس لذلك 
حرصت اللجنة املالية على تقدميه 
في وقته، وكلمات صاحب السمو 
للسلطتني كانت واضحة لتحقيق 

التنمية.
  أحمد السعدون: أكرر ما ذكرته 
ف����ي اللجنة املالية: ال����كالم الذي 
سمعناه يعكس الطموحات ولكني 
سمعت هذا الكالم في مجلس 1981 إذ 
قالت حينها ان مدينة الصبية خالل 
سنوات ومياه شط العرب وكانت 

ما طرحه الوزير، والعرض الذي 
قدم هو من احلكومة، وما عرض 
من ارقام يختلف ما اتفق عليه في 
اللجنة، لذلك يجب أال نس����تعجل 
في اق����رار اخلطة، وال ادري كيف 
نصل لالهداف املوجودة؟ لذلك هذه 
االرقام ويج����ب ان تعدل بالكامل 
وال افهم ان بعض االهداف تقسم، 
ايضا قطاع االمن ووزارات احلرس 
الوطني واجليش واخلارجية كيف 
تضمن في اخلطة؟ وبرنامج عمل 
احلكومة يقر على اساس اخلطة 
ولي����س العكس، نعم جهد مبارك 
ولكن يجب ان نتريث، ويتحدثون 
عن ارتفاع نس����بة الكويتيني الى 
الوقت  االجان����ب 35% وبنف����س 
يتحدثون عن ثبات نسبة العمالة 

االجنبية، فما هذا التناقض؟
  حسني احلريتي: نقول كلمة في 
حق رئيس مجلس الوزراء الذي 
عمل في هذه اخلطة منذ عام 2006، 
ونحن في امس احلاجة لهذه اخلطة، 
في ظل الوف����رة احلالية ولكن ال 
توجد اهداف واصبحنا في املؤخرة، 
وال شك ان اخلطة تهدف الى زيادة 
الناجت احمللي واعطاء دور للقطاع 
اخلاص ودعم التنمية البش����رية 
والتزمت احلكومة بتنفيذها، ولكنه 
التزام من جانب واحد دون وجود 

اجلانب التشريعي.
  ويجب ان نعلم ان هذا قانون 
ومن لم يطبق القانون سنصعده 
املنصة كيف يكون ذلك؟ وان كان 
هناك مالحظة وكالم عضوي جلنة 
امليزانيات الصرعاوي وعبدالصمد، 
فأرقام اخلطة خمس����ية، ويجب 
ان تتغي����ر الى رباعي����ة، وأمتنى 
أال يكون هن����اك مخالفة، وأمتنى 
املوافقة عليها في املداولة االولى 
حتى ال نحبط الرؤية املستقبلية 
نريد خارط����ة طريق للتنمية في 

شتى املجاالت.
  معصومة املبارك: نؤكد اهمية 
هذه اخلطوة بقي����ادة احمد الفهد 
إليصال هذا احللم ليكون بني ايدينا 
نناقش����ه ونبدي مالحظات، فهذه 
خارطة طريق للعمل بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية.
  هناك رؤية طموحة للتركيبة 
السكانية، ولكنها ليست واقعية، 
فكيف ميكن حتقيقها مبشاريعها 
العمالقة من دون وجود تركيبة 

سكانية لصالح غير الكويتيني؟

الكويتي، إذا كان التجار يريدون 
تنمية البلد وعليهم بالعافية، نحن 
بحاجة الى 3 جامعات ونحن لدينا 
جامعة واحدة ومهترئة، وعيالنا 
يدرس����ون في اخلارج فإلى متى 
يستمر هذا الوضع؟ وفي التوظيف 
هناك مشكلة ألن القطاع احلكومي 
غير قادر على توظيف الكويتيني، 
لذلك نريد تشريعا يحمي الكويتيني 
في القط����اع اخل����اص، وال نريد 
مسرحني جددا، أيضا نريد سياسات 
حتقق العدالة واملساواة بني الناس 
وبرنامجا زمنيا محددا نلتزم به 
لتنفيذ برنام����ج محدد وال ندري 
ما الذي مينع احلكومة من تنفيذ 
مستش����فى جاب����ر أو اجلامعة أو 

اخلطة »قص ولزق« واآلن اخلطة 
»قص وتصوير« ومجلس األمة منذ 
عام 1986 لم يقر أي خطة، وهناك 
أمران سيضعان اخلطة احلكومية 
عل����ى احمل����ك، األول احلديث عن 
شركات مساهمة وهو يعكس جدية 
القطاع اخلاص، ونقول  مشاركة 
البورصة استعدوا  للشركات في 
ستأتي مش����اريع لن تتمكنوا من 
استيعابها، أيضا اخلدمات والبنى 
التحتية وضرورة ان تكون ضمن 
اخلطة التنموية، وال أحتدث عن 
أمور نظرية بل جربنا هذا األمر في 
اللجنة اإلسكانية حينما تطرقنا 
للقوانني اإلسكانية، وقدمت مؤسسة 
الس����كنية دراسة جيدة  الرعاية 

املستشفيات، نخشى ان يكون هناك 
تعديل وزاري فتلغى اخلطة ونرجع 

الى املربع األول.
  الشيخ أحمد الفهد: قطعنا شوطا 

في وضع ميزانية 2010 و2011.
  أحمد السعدون: احملك هو ان 
تقدم احلكومة اخلطة دون تأثير 

على امليزانية.
  صالح عاشور: كل خطة خمسية 
أو إمنائية يجب ان تكون طموحة 
قابل����ة للتنفيذ وف����ق االمكانيات 
املتاحة، والسؤال اآلن: هل القدرة 
الفنية واالدارية للجهاز احلكومي 
قادرة على تنفيذ اخلطة؟ التجارب 
السابقة أثبتت عدم قدرة اجلهاز 
احلكومي على تنفيذ هذه اخلطة، 

للرعاية السكنية ووضعوا اطارا 
عاما يصلح ألن يكون اطارا لكل 
املؤسسات، أيضا انظروا حملطات 
الكهرباء، البلد يعاني من مشكلة 
وهناك 4 شركات تتحارب وحينما 
ذكرنا لوزير الكهرباء وجدنا تعاونا 
مهما وسنناقشه في جلنة املرافعة، 
واآلن نحن أم����ام اختيار حقيقي 
جتاه توجهات احلكومة حول كيفية 
تنفيذ خطتها، ونريد ميزانية الدولة 

ان تتحول الى ميزانية رشيقة.
الدقباس����ي: كل املشاكل    علي 
التي نواجهها هي مش����اكل قدمية 
ومتراكمة، وال ميكن ان تبنى الدول 
إذا ال توج����د تنمية لدى الفرد أي 
اإلنسان، تتحدث عن بناء اإلنسان 

 (متين غوزال)  رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي وعدنان عبدالصمد على املنصة

 أحمد السعدون ومسلم البراك وخالد الطاحوÓ وعلي الدقباسي في حديث «شعبي» حول اخلطة التنموية

 النمان للساير: هل قامت «الصحة» 
بدراسات حول أسباب انتشار السرطان؟

 لفت النائب س���الم النمالن 
الى زي���ادة ح���االت اإلصابة 
بالسرطان وتزاحم املواطنني 
الرعاية الصحية  على تلق���ي 
ف���ي املستش���فيات التي تقدم 
الع���الج لهذا امل���رض الفتاك، 
وس���أل النمالن وزير الصحة: 
ما املستش���فيات التي تشرف 
عليها وزارة الصحة وتختص 
بتش���خيص مرض السرطان 
وتقدمي العالج الالزم للمصابني 
به؟ وكم يبل���غ عدد املصابني 
به الذين قامت وزارة الصحة 
بتقدمي العالج لهم داخل الكويت 
مع بيان توزيعهم جغرافيا على 
احملافظات وذلك في السنوات 

ال� 5 املنقضية؟
  وكم يبلغ ع���دد املواطنني 
املصابني به الذين وافقت وزارة 
الصحة عل���ى عالجهم خارج 
الكوي���ت مع بي���ان توزيعهم 
جغرافيا على احملافظات وذلك 
ال� 5 املنقضية؟  السنوات  في 

وهل قامت وزارة الصحة بإجراء 
دراس���ات متخصصة لتحديد 
أسباب انتشار هذا املرض في 
الكويت؟ وما املكاتب االستشارية 
او اجلهات املتخصصة التي قامت 
بإجراء تلك الدراس���ات؟ وفي 
حالة اإلجابة باإليجاب يرجى 
إفادتي باألسباب واملعوقات التي 
حالت بني الوزارة وإجراء هذه 
الدراسات على الرغم من أهميتها 

البالغة. 
  وما اإلجراءات التي اتخذتها 
وزارة الصحة من أجل حتديد 
مع���دالت التلوث اإلش���عاعي 
بالدول���ة وضم���ان احلف���اظ 
على تلك املع���دالت في حدود 
املس���تويات العاملية املسموح 
بها؟ وما اإلجراءات التنسيقية 
التي اتخذته���ا وزارة الصحة 
او تنوي اتخاذه���ا مع الهيئة 
العامة للبيئة لتحديد معدالت 
التلوث اإلشعاعي وحتديد مراكز 

انتشاره؟ 

 عاشور:  10 آالف دينار هبة لكل أسرة كويتية

 المسلم: «التنمية واإلصاÍ» لديها تحفظات على خطة التنمية

 قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون في شأن منح هبة من 
الدولة للمواطنني، وجاء في القانون:  مادة اولى: متنح كل اس���رة 
كويتية هبة من الدولة مقدارها عشرة آالف دينار كويتي يصرف 
نصفها خالل ش���هر من تاريخ العمل بهذا القانون ونصفها اآلخر 

بعد سنة من تاريخ العمل به.
  كما متنح الفئات التالية هبة من الدولة مقدارها خمس���ة آالف 

دينار كويتي تصرف خالل شهر من تاريخ العمل بهذا القانون:
  الكويتية املطلقة. والكويتية املتوفى عنها زوجها. والكويتية 

املتزوجة من غير كويتي. والكويتي غير املتزوج الذي بلغ س���ن 
الرشد.

  مادة ثانية: تؤخذ املبالغ الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون من 
االحتياطي العام من الدولة.

  مادة ثالثة: يصدر وزير املالية القرارات الالزمة لتنفيذ احكام 
هذا القانون.

  م���ادة رابعة: على رئيس مجلس ال���وزراء والوزراء – كل فيما 
يخصه – تنفيذ هذا القانون.

 اعلن الناطق باس���م كتلة التنمية واالصالح النائب فيصل 
املس���لم ان الكتلة لديها حتفظات عدة على خطة التنمية التي 
اقرها املجلس في مداولته األولى امس، مش���يرا الى ان بعض 
التحفظات قدمت كتعديالت في اجللس���ة امس وبعضها اآلخر 

سيقدم الى اللجنة املالية.
  وقال املس���لم في تصري���ح للصحافيني عقب جلسة االمس 
ان الكتلة تتحفظ على غياب الهوي����ة االس���الم����ية عن خطة 
التنمية لذل���ك جهزنا تعدي����الت من ش���أن�ها تعزيز هويتنا 

االسالمية.
  واض���اف ان الكتل���ة تتحفظ على تأخير احلق���وق املدنية 
واالجتماعي���ة للمرأة الى العام 2012 بحس���ب ما جاء باخلطة 

بينم���ا هذا املوض���وع مدرج على جدول اعم���ال املجلس وفق 
جدول االولويات.

  واكد ان الكتلة س���بق ان حذرت من املبالغات واخليال في 
اخلطة النها ستنعكس احباطا على الشعب الكويتي الذي يضع 

آماال على اخلطة.
  من جهة اخرى حذر املسلم وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
من ظلم املتقدمني الى ادارة التحقيقات من خالل عدم االنصاف 

في عملية االختيار والتعيني.
  وقال ان هناك شكاوى بلغتنا عن وجود جتاوزات في تعيينات 
احملققني لذلك ندعو الوزير اخلالد الى تقييم ودراسة الطلبات 

واالختيار وفق معايير الكفاءة ال الواسطة. 

الشيف العاملي إدوارد غريسيه في ديفاز

اكتس����ب مطعم ديفاز مكانة مميزة 
كوجهة يقصدها العديد من الزبائن 
الراغبني باالس����تمتاع بج����و راقي 
وقائمة طعام غني����ة ومتنوعة من 
الشرق األوسط واملأكوالت العاملية، 
وحرص����ًا من القائم����ني على مطعم 
ديفاز بتوفير وجهة جديدة لرواده 
وعمالئ����ه، وحتضيرًا الفتتاح فرعه 
الثاني في الكويت القائم في مجمع 
الس����املية، استقدم  أوملبيا مبنطقة 
إدوارد  العاملي  مطعم ديفاز الشيف 
غريسيه في ش����هر ديسمبراملاضي  
اللمس����ات األخي����رة على  لوض����ع 
قائم����ة  الطعام اجلدي����دة بالتعاون 
مع فريق عمل ديفاز احملترف والذي 
فه����م أذواق زبائنه. وبه����ذا الصدد 
أش����ار الس����يد/ س����الم فارس مدير 
عام مطعم ديف����از قائاًل » في ديفاز 

نحرص عل����ى تطوير قائمة الطعام 
لتضم أش����هى األطب����اق األوروبية 
الت����ي ترضي رواد ديف����از الذواقة، 
ونقدم لهم كل جديد مبا يتناس����ب 
مع املس����توى ال����ذي يتوقعونه من 
ديف����از«. واملع����روف عن الش����يف 
إدوارد أن����ه يحمل ش����هادة التفوق 
من رابطة الطهاة الفرنس����ية إضافة 
إل����ى 15 عام من اخلب����رة في مجال 
اإلبداع بالطهي. وم����ن جهة أخرى، 
املأكوالت  سيقوم الشيف بتحضير 
الش����هية من قائمة الطعام اجلديدة 
الت����ي أعدها. جدير بالذكر أن مطعم 
ديفاز املتواجد على ش����ارع اخلليج 
العربي هو وجه����ة مفضلة لعمالء 
مميزي����ن لعدة س����نوات ويحرص 
دومًا عل����ى التطوير للمحافظة على 

رضى العمالء.

 البقية ص7 




