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بع���ث رئيس مجل���س االمة 6
جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة 
الوطنية  الى رئيس اجلمعي���ة 
في جمهوري���ة مالي ديونكوندا 
تراوري، وذلك مبناس���بة العيد 

الوطني لبالده.

الخرافي هنأ نظيره 
في مالي بالعيد الوطني يغادر البالد صباح غد إلى عاصمة اجلمهورية 

السورية دمشق وفد الشعبة البرملانية مبجلس 
األمة بعضوية كل من وكيل الش���عبة البرملانية 
النائب مبارك اخلرينج والنائب علي الدقباسي 
والنائب مخلد العازمي والنائب مرزوق الغامن، 
وذلك للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثانية 
للبرملان العرب���ي االنتقالي املقرر انعقاده خالل 

الفترة من 24 � 25 من الشهر اجلاري.
تتضمن الدورة عقد ندوة حول وضع املرأة 
في الدساتير والتشريعات العربية باإلضافة إلى 
اجتماعات اللجان واعمال الدورة العادية الثانية، 
ويرافق الوفد من الشعبة البرملانية ملجلس األمة 
مدير إدارة شؤون املنظمات سامي الشايع ورئيس 

قسم العالقات العربية مشعل العنزي.

مغادرة وفد الشعبة البرلمانية بمجلس األمة إلى دمشق

م.خالد الطاحوسأحمد السعدون د.حسن جوهر علي الدقباسيمسلم البراك

عادل الصرعاوي

دليهي الهاجري
د.جمعان احلربش ومحمد هايف ود.محمد احلويلة أثناء االجتماع

د.علي العمير

عدنان عبدالصمد

إلغاء قرار حل نادي االستقالل وتصفية أمواله
ومعاودة ممارسة نشاطه دون الحاجة إلشهار جديد

إنشاء مدينة صباح األحمد للنشاط البارألمبي واألولمبي الدولي لرياضة ذوي اإلعاقة

الس����عدون  النواب أحمد  قدم 
ومسلم البراك وم.خالد الطاحوس 
وعلي الدقباسي ود.حسن جوهر 
اقتراحا بقانون في شأن إلغاء قرار 
حل نادي االستقالل وتصفية امواله 
مع اعطائه صفة االستعجال. وجاء 

في القانون:
ق����رار وزير  يلغى  م�ادة أول�ى: 
الش����ؤون االجتماعي����ة والعمل 
الص����ادر بتاريخ 1977/7/27 بحل 
نادي االستقالل وتصفية امواله، 
النادي ممارسة نشاطه  ويعاود  
فور العمل بهذا القانون دون حاجة 

إلى إشهار جديد لنظامه.
مادة ثانية: يتم تسليم مقر نادي 
االستقالل الواقع في منطقة حولي 
الذي كان يش����غله عند حله إلى 
اعضائه املسجلني فيه في تاريخ 
حله وذلك بعد انتقال شاغلي هذا 
املقر حاليا إلى مقرهم اجلديد، كما 
تعاد اليهم جميع مستندات النادي 
وسجالته وكذلك ممتلكاته وامواله 
التي آلت إلى الغير بقرار من وزير 

الشؤون االجتماعية والعمل.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض 

مع أحكام هذا القانون.
مادة رابع�ة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء، كل فيم يخصه، 

تنفيذ هذا القانون.
وجاء ف����ي املذكرة اإليضاحية 
للقانون نصت املادة 43 من الدستور 
الكويتي في الباب الثالث »احلقوق 

والواجبات العامة على ما يلي:
مادة 43: »حرية تكوين اجلمعيات 
والنقاب����ات على أس����س وطنية 
وبوسائل س����لمية مكفولة وفقا 
للشروط التي يبينها القانون، وال 
يجوز اجبار احد على االنضمام الى 

اي جمعية او نقابة«.
ولقد كان دور هذه اجلمعيات 
بارزا في مختلف القضايا والتفاعل 
معها ف����ي مختلف نواحي احلياة 
في الكويت. ولع����ل من اهم هذه 
االدوار ممارسة مؤسسات املجتمع 
املدن����ي دورها الوطن����ي بعد حل 
مجلس األمة وتعليق بعض احكام 
الدستور باألمر األميري الصادر 

ومن أجل حسم هذا املوضوع 
ولعودة نادي االستقالل ملمارسة 
نشاطه باملقر الذي كان يشغله عند 
حله، اعد هذا االقتراح بقانون ناصا 
في مادت����ه األولى على إلغاء قرار 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
الص����ادر بتاريخ 1977/7/27 بحل 
نادي االستقالل وتصفية أمواله، 
ومنعا ألي تأويل أو تفسير خاطئ 
او تراخ في تطبيق القانون، نصت 
هذه املادة كذلك عل����ى ان يعاود 
النادي ممارسة نشاطه فور العمل 
بهذا القانون دون حاجة إلى إشهار 

جديد لنظامه.
أما املادة الثانية فقد نصت على 
ان يتم تسليم مقر نادي االستقالل 
الواقع في منطقة حولي وهو املقر 
الذي كان يشغله النادي عند حله، 
الى اعضائه املسجلني فيه في تاريخ 
حله. ونصت كذلك على أن يعاد 
اليه����م جميع مس����تندات النادي 
وسجالته وممتلكاته عالوة على 
اعادة امواله التي آلت للغير بقرار 
م����ن وزير الش����ؤون االجتماعية 

والعمل.
اما املادة الثالثة فقد نصت على 
إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.
كما قدم النواب انفسهم اقتراحا 
بقانون بإنشاء مدينة صباح االحمد 
اجلابر الصباح للنشاط الباراملبي 
واالوملبي الدول����ي لرياضة ذوي 
االعاقة مع اعطائه صفة االستعجال، 

وجاء في القانون: 
مادة أول�ى: تلتزم بلدية الكويت 
خالل ستة شهور من تاريخ العمل 
بهذا القان����ون، بتخصيص ارض 
ال تقل مس����احتها عن مائتي ألف 
متر مربع النش����اء مدينة صباح 
االحمد اجلابر الصباح للنش����اط 
الباراملبي واالوملبي الدولي لرياضة 
ذوي االعاقة، تكون مشتملة على 
املالعب والصاالت املغلقة وحمامات 
السباحة وغير ذلك من املنشآت، 
س����واء كانت خاصة بنش����اطات 
الدولي����ة املتخصصة  االحتادات 
لرياض����ة ذوي االعاقة واللجنة ا 

في التاس����ع والعشرين من شهر 
اغسطس 1976.

وقد قام����ت احلكومة في ذلك 
الوقت بحل العديد من مؤسسات 
املجتم����ع املدني الت����ي أبدت رأيا 
التي اتخذت  معارضا لالجراءات 
بحل مجلس األمة وتعطيل بعض 
مواد الدستور. وكان من بني هذه 
الذي  املؤسسات نادي االستقالل 
كان ل����ه دور بارز وقي����ادي في 
الوطنية، ومن  النشاطات  جميع 
ذلك معارضة اجراءات 1976/8/29 

والتصدي لها.
التي  امل����دة  وبالنظ����ر لطول 
انقضت على حل نادي االستقالل، 
وبالنظر ملا اتخذ من قرارات بإعادة 
بعض مؤسس����ات املجتمع املدني 
التي مت حلها لالسباب ذاتها، فقد 
قدم بتاريخ 2010/1/31 اقتراح برغبة 
من بعض اعض����اء مجلس االمة 
بالغاء قرار حل نادي االس����تقالل 
واعادة جميع مستنداته وسجالته 
وممتلكاته الى اعضائه املسجلني 
فيه في تاريخ حله، واعادة النادي 
الى مقره السابق الذي كان يشغله 
عند حله، بعد انتقال شاغلي هذا 

املقر حاليا إلى مقرهم اجلديد.
وقدمت بعد ذلك ايضا عدد من 
االقتراحات برغبة في املعنى ذاته، 
وال تزال جمي����ع هذه االقتراحات 
برغب����ة منظ����ورة ام����ام اللجنة 

املتخصصة في مجلس االمة.
وبدال من ان يقوم وزير الشؤون 
االجتماعي����ة والعمل او احلكومة 
باتخاذ االجراءات الالزمة لتنفيذ ما 
ورد في مضمون هذه االقتراحات 
برغبة والغاء حل نادي االستقالل 
اسوة مبا جرى جلمعيات نفع عام 
اخرى، قامت احلكومة، وبتاريخ 
الحق على تقدمي االقتراحات برغبة 
اليها، باتخاذ اجراءات في  املشار 
االجتاه املعاكس لقطع الطريق على 
احملاوالت اجلارية للمطالبة بالغاء 
قرار حل نادي االستقالل وعودته 
الى مقره السابق الذي كان يشغله 
عند حله بعد انتقال ش����اغلي هذا 

املقر حاليا الى مقرهم اجلديد.

الباراملبية الدولية واللجنة االوملبية 
الدولية والنشاط االوملبي اخلاص 
او لم تكن خاصة بها، مادامت تخدم 
احتياجات ذوي االعاقة، باالضافة 

الى اي منشآت مساندة اخرى.
مادة ثانية: يحدد مجلس الوزراء 
الت����ي تتولى  اجله����ة احلكومية 
مسؤولية تصميم وتنفيذ واجناز 
املدينة املشار اليها في املادة السابقة، 
على ان يكون تنفيذها مبا يتفق مع 
املواصفات املعتمدة من االحتادات 
الدولية املتخصصة لرياضة ذوي 
االعاقة واللجنة الباراملبية الدولية 
واللجنة االوملبية الدولية والنشاط 
االوملبي اخلاص، بحسب االحوال، 
وتدرج االعتمادات املالية الالزمة 
لذلك في ميزاني����ة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض 

مع احكام هذا القانون.
مادة رابع�ة: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، 

تنفيذ هذا القانون.
وجاء ف����ي املذكرة اإليضاحية 
للقانون: لقد اكدت الكويت حرصها 
على االس����تمرار في رعاية ذوي 
االعاقة وتطوير هذه الرعاية خاصة 
بعد صدور القانون رقم 8 لسنة 
2010 في ش����أن حقوق االشخاص 
ذوي االعاقة. وال ش����ك ان موافقة 
مجلس الوزراء على انشاء ستاد 
اوملب����ي متكامل لرياضة املعاقني، 
كما جاء في قراره رقم 967 املتخذ 
في اجتماعه رقم 2010/33 بتاريخ 
2010/6/20 ه����و خطوة في اجتاه 
التس����هيالت املمكنة  تق����دمي كل 
لذوي االعاقة ملمارسة نشاطاتهم 
الرياضية، اال ان����ه لتحقيق ذلك 
بالش����كل املناس����ب الذي يسمح 
النشاط  الى ممارس����ة  باالضافة 
امكاني����ة تنظيم بطوالت  احمللي 
اقليمية وقارية ودولية، فال بد ان 
تتوافر للموقع الذي يقام عليه هذا 
الصرح امور عدة، من بينها كفاية 
مساحة االرض التي يقام عليها مبا 
يتطلبه ذلك من امكانية استيعاب 
جميع النشاطات اضافة الى وجود 

مواقف كافية الستيعاب السيارات 
في حالة اقامة البطوالت املختلفة، 
وهو ما ال يتوافر في املوقع احلالي 
في حولي لوجوده في مكان غير 
مناسب الستيعاب انواع االنشطة 
واعدادها، عالوة على انه كان موقعا 
لنادي االستقالل الذي مت حله سنة 
1977 وقدمت مطالبات بإعادته. ومن 
اجل حتقيق انشاء صرح متكامل 
للنش����اط الرياضي لذوي االعاقة 
اعد هذا االقتراح بقانون بإنش����اء 
مدينة صباح األحمد اجلابر الصباح 
للنشاط الباراملبي واالوملبي الدولي 
لرياضة ذوي االعاقة ناصا في مادته 
االولى على ان تلتزم بلدية الكويت 
خالل ستة شهور من تاريخ العمل 
بهذا القانون بتخصيص ارض ال 
تقل مساحتها عن مائتي الف متر 
مربع النشاء هذه املدينة، يراعى 
فيها ان تكون مشتملة على املالعب 
والصاالت املغلقة وحمامات السباحة 
وغير ذلك من املنشآت سواء كانت 
خاصة بنشاطات االحتادات الدولية 
املتخصصة لرياضة ذوي االعاقة 
وكل من اللجنة الباراملبي الدولية 
واللجنة االوملبية الدولية والنشاط 
االوملبي اخلاص او لم تكن خاصة 
بها، ما دامت تخدم احتياجات ذوي 
االعاقة. ونصت املادة الثانية على 
ان يحدد مجل����س الوزراء اجلهة 
احلكومية التي تتولى مسؤولية 
تصميم وتنفيذ واجناز مدينة صباح 
االحمد اجلابر الصباح للنش����اط 
الباراملبي واالوملبي لرياضة ذوي 
االعاقة، عل����ى ان يكون تنفيذها 
متفقا مع املواصفات املعتمدة من 
الدولي����ة املتخصصة  االحتادات 
لرياض����ة ذوي االعاق����ة واللجنة 
البرملانية الدولية واللجنة االوملبية 
الدولية والنشاط االوملبي اخلاص، 
بحسب االحوال، ونصت كذلك على 
ان تدرج االعتمادات املالية الالزم 
لذلك في ميزاني����ة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
اما املادة الثالثة فقد نصت على 
ان يلغى كل حك����م يتعارض مع 

احكام هذا القانون.

عبدالصمد يؤكد أهمية ندوة إعداد اقتراح بقانون قدمه السعدون والبراك والطاحوس والدقباسي وجوهر
الموازنات العامة التي تبدأ في تركيا اليوم

العمير: تعزيز المناهج اإلسالمية ببيان 
فضل أمهات المؤمنين والصحابة

الهاجري: نشكر مجلس الوزراء 
على سحب جنسية الحبيب

»الظواهر السلبية« تستعجل الحكومة
إلنشاء هيئة وطنية لمكافحة المخدرات

اتفق املجتمعون ف���ي جلنة مكافحة الظواهر 
الس���لبية النيابية على ض���رورة تفعيل جهود 
املؤسسات احلكومية واالهلية املعنية مبكافحة 
املخ���درات، وضرورة تطوير اس���اليب التوعية 
التي رأوا انها مازالت غير مهيأة لتحقيق االهداف 

املنشودة.
وقال مقرر اللجنة النائ���ب د.محمد احلويلة 
ان ابرز املقترحات التي متت مناقش���تها تتعلق 
بضرورة انشاء هيئة جتمع اجلهات املعنية املختلفة 
وتعنى بإصدار احصائيات واحدة تعمل بدورها 

على معاجلة القضية.
واض���اف انه متت مناقش���ة قص���ور بعض 
التشريعات واجلوانب التأهيلية والبرامج اخلاصة 

بالعالج.
واكد احلويلة ان االجتماع املقبل للجنة سيشهد 
اعداد التقرير بش���كله النهائي متهيدا لرفعه الى 

املجلس ملناقشته والتصويت عليه.
من جانبه، شدد عضو اللجنة النائب د.جمعان 
احلربش على تطوير االساليب التوعوية السيما 
تلك املوجهة الى الشباب، مؤكدا ان البرامج احلالية 
قاصرة نس���بيا وحتتاج ال���ى تطوير كي حتقق 

اهدافها.
وذكر  احلربش ان اللجنة استعجلت احلكومة 
انش���اء هيئة وطنية ملكافحة املخدرات، مبينا ان 

اعضاء اللجنة اكدوا دعمهم لهذه الهيئة املهمة.
واشار الى ان االجتماع استعرض اجلهود التي 
تقوم بها املؤسس���ات املعنية ملكافحة املخدرات، 
وتلك التي تعنى مبعاجلة املدمنني، ومت التوصل 
الى معلومات مهمة للغاية تتطلب تفعيل اجلهود، 
موضحا انه مت ابالغ ضيوف اللجنة بأن املجلس 
س���يدعم اي جهد لتحقيق املنفعة واي مشروع 

ميكن ان يحد من هذه الظاهرة املؤرقة.

جابر المبارك ساهم من خالل اإلجراءات الحازمة في وأد الفتنة

قدم النائب د.علي العمير اقتراحا لتعزيز مناهج التربية االسالمية 
بح����ب أمهات املؤمنني والصحابة. وجاء ف����ي اقتراح العمير: نظرا ملا 
تعرضت له أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها من بعض اجلهال لقصور 
علمهم بفضل ومنزلة أم املؤمنني وأصحاب الرسول األمني ژ الذين 
قال اهلل عنهم في كتابه )رض����ي اهلل عنهم ورضوا عنه( وامتدحهم 
في مواطن كثيرة من كتابه وأثنى عليهم النبي ژ في س����نته وهذا 
ليس بغريب على قوم اختصهم اهلل بصحبة النبي ژ ونظرا للمكانة 
العظيمة التي في قلوب املس����لمني سنتهم وشيعتهم من محبة أمهات 
املؤمنني وآل بيت النبي ژ وكان هذا واضحا عندما طعن احد اجلهال 
بعرض أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها فرأينا االستنكار والتبرء 
من فعلته من جميع طوائف املسلمني سنتهم وشيعتهم وحتسبا لعدم 
تكرار هذه احلالة وجرح مش����اعر املس����لمني، نقترح ان تعزز مناهج 
التربية االسالمية ببيان فضل أمهات املؤمنني وصحابة رسوله األمني 
وبيان شرفهم ومكانتهم في االسالم وبيان حرمة سبهم والطعن فيهم 

ليخرج لنا جيل محب لنبيه وألزواجه وأصحابه.

وس����تتخلل الن����دوة التي 
سيفتتحها األمني العام الحتاد 
مجالس ال����دول األعضاء في 
منظمة املؤمتر اإلسالمي محمود 
قليج ورئيس البرملان التركي 
محمد علي شاهني � جلستان 
في اليوم األول تناقش اجتاهات 
اص����الح اإلدارة املالية العامة 
وتأثيرها على البرملانات وإعداد 
املوازنة العامة في حني تناقش 
اجللسة الثانية إقرار موازنة 
الدولة ورقابتها وفق املفاهيم 
احلديثة وكذلك املس����ؤولية 
احملاس����بية والش����فافية إلى 
جانب الوس����ائل احلديثة في 

إعداد املوازنات.
وسيناقش املشاركون في 
الي����وم الثاني في جلس����تني 
أخريني خبرات برملانات دول 
احتاد منظمة املؤمتر اإلسالمي 
في إع����داد املوازن����ات ودور 
املجتمع املدني في هذا الشأن 
وكذلك اإلصالحات املستدامة في 
عناصر املوازنة وإنشاء موقع 
الكترون����ي لتبادل املعلومات 
بني برملان����ات الدول األعضاء 
الى جانب اختيار دولة لتكون 
املنسق العام للندوة وتشكيل 
جلنة ي����وكل إليها التحضير 

للندوة املقبلة.

احل���ني واآلخر م���ن اخلارج، 
فالكويت بلد يسع اجلميع في 
ظل القيادة السامية لصاحب 
السمو األمير الذي يؤكد دائما 
على الوحدة الوطنية ويشدد 
على عدم االنس���ياق وراء من 
يحاولون اشعال الفنت الطائفية 

والعنصرية في البالد.
وأوضح ان الدور الذي لعبه 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد في املرحلة 
املاضية أغلق الباب في وجه 
من يحاولون العبث بالنسيج 
الكويتي من خالل طرح مواضيع 
عنصرية وطائفية ال تصب اال 

في هدم الكيان الوطني.
ودع���ا الهاجري الش���عب 
الوقوف صفا  ال���ى  الكويتي 
واحدا خلف القيادة السياسية 
وعدم االلتفات الى دعاة الفتنة، 
الكويت  داعني اهلل ان يحفظ 
وش���عبها من كل مكروه كما 
ندع���و اعض���اء مجلس األمة 
الى تغلي���ب املصلحة العامة 
للوطن على املصالح الشخصية 
او الوقتية لكي تس���ير عجلة 
التنمية في طريقها الصحيح 
وتنجز اخلطط وفق جداولها 

الزمنية.

خالل االجراءات احلازمة في 
وأد الفتنة التي حاول البعض 
اشعالها في الكويت، فاملبارك 
وع���د الش���عب الكويتي بأن 
يقتص لهم من املجرم الهارب 
ياسر احلبيب وأوفى مبا وع���د 
وطال���ب مبالحقت���ه قضائيا 
وأمنيا ليكون عبرة لغيرة ممن 
الدين  العبث بثوابت  يحاول 
ويحاول زرع الفتنة في الشارع 

الكويتي.
وأكد الهاجري ان الكويتيني 
أكبر من ان ينساقوا خلف هذا 
املجرم الهارب من وجه العدالة 
والتفاهات التي يس���وقها بني 

أع���رب أمني س���ر مجلس 
الهاجري  النائب دليهي  األمة 
عن امتنانه وشكره للخطوات 
التي  الرادع���ة  واالج���راءات 
اتخذه���ا مجلس الوزراء لوأد 
التي أشعلها  الطائفية  الفتنة 
اجلاهل املدعو ياسر احلبيب، 
مثمنا قرار س���حب اجلنسية 
من احلبيب الذي تطاول على 
ثوابت الدين من خالل تطاوله 

على أم املؤمنني.
وقال الهاجري في تصريح 
صحافي ان مجل���س الوزراء 
اتخذ القرار الس���ليم بسحب 
جنسية املدعو ياسر احلبيب 
لكي يك���ون عبرة لغيره ممن 
يحاول االستهزاء بثوابت الدين 
ويحاول ان يصنع من نفسه 
بطال قوميا من خالل التعرض 
ألم املؤمنني وسب الصحابة، 
مبينا ان الشارع الكويتي كله 
اليوم يقف صفا واحدا مثمنا 
للحكومة الكويتية هذا القرار 
الذي أنصف املسلمني كافة ووأد 
الفتنة التي ابتغى تس���ويقها 

في الكويت.
وأضاف: كما نشكر رئيس 
مجلس الوزراء باإلنابة الشيخ 
جابر املبارك الذي س���اهم من 

وأوضح ان الندوة ستكون 
فرصة كبيرة لتبادل اآلراء مع 
أعضاء الوفود املشاركة بشأن 
التعاون بني الدول اإلسالمية 
البرملاني وقضايا  في املجال 
حتقيق التكام����ل االقتصادي 
واملالي بني هذه الدول الى جانب 
بحث قضايا الساعة التي تشغل 

العالم اإلسالمي.
ويش����ارك في الندوة التي 
ينظمها احت����اد مجالس دول 
املؤمتر اإلس����المي بالتعاون 
مع البرملان التركي وفود من 
برملان����ات ومجالس 57 دولة 
عضوا إلى جانب ممثلني لالحتاد 
الذي س����يعرض  األوروب����ي 
لتجارب دول االحتاد في مجال 
إعداد املوازنات باإلضافة الى 
أكادمييني وخبراء ومسؤولني 

تنفيذيني في هذا املجال.
وم����ن املتوق����ع ان تطرح 
العديد م����ن أوراق العمل في 
الندوة الت����ي تعقد على مدار 
يومني في مدينة افيون بغربي 
تركيا تتضمن خالصة جتارب 
البرملانية  امليزاني����ات  جلان 
اإلسالمية ودورها في مراقبة 
املوازنات العامة باإلضافة إلى 
االطالع على جتارب االحتاد 

األوروبي في هذا الشأن.

 أكد رئيس جلنة امليزانيات 
النائب عدنان عبدالصمد أهمية 
املشاركة في ندوة حول إعداد 
العام����ة والتي من  املوازنات 
املقرر ان تبدأ أعمالها في مدينة 

افيون التركية اليوم.
وقال النائب عبدالصمد في 
تصريح ل� »كونا« ان مجلس 
األم����ة ممثال بوف����د من جلنة 
امليزانيات برئاسته وعضوية 
مق����رر اللجن����ة النائب عادل 
الصرعاوي سيشارك في الندوة 
التي حتمل عنوان »املوازنات 
العلمية  العامة واخلط����وات 
إلعدادها وكيفية الرقابة عليها« 
تلبية لدعوة رسمية من احتاد 
مجالس ال����دول األعضاء في 

منظمة املؤمتر اإلسالمي.
وأضاف ان »الندوة ستتيح 
لنا االطالع على جتارب جلان 
امليزانيات في برملانات الدول 
األعضاء في املنظمة في مجال 
إعداد املوازنات العامة والرقابة 
عليها وكذلك االس����تفادة من 
اخلبرات املتاحة لتطوير آليات 

العمل في هذا املجال«.
وأكد ان وفد مجلس األمة 
سيقدم ورقة عمل إلى الندوة 
»تعكس جترب����ة الكويت في 
عملية إعداد املوازنات العامة 
الى  والرقابة عليها باإلضافة 
اآلليات التي استحدثتها جلنة 
امليزانيات ف����ي مجلس األمة 
لتفعيل دورها في هذا اإلطار 
وكذلك خالصة جتربتها بهذا 

الشأن«.
ولفت إلى ان الندوة تأتي في 
وقت بدأت فيه عجلة التنمية 
في الكويت بالدوران «وهو ما 
يتطلب وضع خطة س����نوية 
للدولة ملراقب����ة أداء ونتائج 
املوازنة باعتبارها  مش����روع 
أداة رئيسية في تنفيذ خطط 

التنمية«.

الدويسان: ما معايير اختيار 
أعضاء بعثة الحج؟

وجه النائب فيصل الدويسان 
س����ؤاال الى وزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: قامت وزارة الصحة 
مش����كورة باختيار أعضاء بعثة 
احل����ج الكويتية لعام 2010-1431 
برئاسة د.محمد عبداهلل العازمي 
الطبية املكون  لفريق اخلدم����ات 
من األطباء واإلداريني والصيادلة 
وفنيي الطوارئ، وقد بلغنا ان وكيل 
الفنية  الوزارة املساعد للشؤون 
قام باختيار فني����ي الطوارئ من 
إدارة الطوارئ الطبية من دون علم 
مدير اإلدارة ومدير قسم اإلسعاف 
املعنيني باختيار الفنيني حس����ب 

املقاييس املوضوعة وه����ي األقدمية والكفاءة وعدم انضمامهم لبعثات 
س����ابقة، لذا يرجى تزويدنا بالتالي: معايير اختيار أعضاء بعثة احلج، 
وم����ا آلية اختيار األعضاء؟ وه����ل مت التحقق قبل إصدار القرار ممن مت 
اختياره����م من حيث الكفاءة، وعما إذا كانت ش����روط االختيار تنطبق 
عليهم؟ وما الش����روط واملواصفات الت����ي على ضوئها مت اختيار فنيي 

الطوارئ املذكورة أسماؤهم ضمن البعثة؟

الدقباسي يطلب السيرة الذاتية 
لمهندسي البناء في البلدية

وجه النائب علي الدقباسي سؤاال لوزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء فيه: يرجى التكرم بتزويدي 
بالس���يرة الذاتية لكل مهندس بناء )كويت���ي � غير كويتي( يعمل 
ب���االدارة العامة لبلدية الكويت )بلدية محافظ���ة العاصمة � بلدية 

محافظة الفروانية(.
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