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جانب من املهنئني بديوان حماد اجلديد

)سعود سالم(حماد بني رواد ديوانه اجلديد

حماد مرحبا بضيوفه سعدون حماد مرحبا بأحد ذوي االحتياجات اخلاصة

سعدون حماد خالل استقبال املهنئني بافتتاح ديوانه اجلديد

سعدون حماد متوسطا محمد الكندري وبعض احلضور

حماد بني احلضور الغفير

سعدون حماد مع أحد رجال الدين بديوانه اجلديد

أحمد الكليب خالد سلطان

الخنفور: علينا أن نطوي الصفحات الماضية
ونرفع شعارًا جديدًا هو »لنعيدها جوهرة للخليج«

المويزري يستغرب من التخبط
في »التعليم العالي«

خلق الكثير من المشاكل للطلبة

أكد النائب سعد الخنفور 
أن المرحلة المقبلة يجب أن 
تشهد فيها البالد نهضة في 
النواحي االجتماعية  جميع 
واالقتصادية والسياس����ية 
البلد أصبح  ان  خصوص����ا 
جامدا في تلك النواحي ولم 
تتحرك مياهه الراكدة طوال 
ال� 30 س����نة الماضية حتى 

أصبحنا في آخر الركب.
وق����ال الخنف����ور »لق����د 
أصبحن����ا ش����عبا يتمن����ى، 
وأنظارنا متوجهة للخارج 

وبنص����ر الدول المجاورة وم����ا قامت به من 
نهض����ة وعمران ومدن طبية وصحية ومدن 
صناعية وحرفية عالية الجودة وهذه الدول 
الصحراوية القاحلة أصبحت مزارا سياحيا 
يقصده األوروبيون ودول العالم أجمع بفضل 
جهود أبنائه����ا وتعاضدهم لرفعتها وجعلها 
في مصاف الدول المتقدمة، بينما نحن مازلنا 
ندور في حلقة مفرغة، وأصبحنا نختلف فيما 
بيننا على األساسيات والركائز والمسلمات، 
داعيا الس����لطتين الى طي صفحات الماضي 
الزاخرة باألحداث األليمة وفتح صفحة جديدة 
م����ن التعاون عنوانها يك����ون »لنرفع بالدنا 
عاليا ونعمرها ونجعلها جوهرة للخليج في 

وسط الدرر«.

وش����دد عل����ى ض����رورة 
أن تص����ب الس����لطتين جل 
وقتهم������ا واهتماماتهما من 
التي  الكويت  الغالي��ة  أجل 
أعطتنا الكثي��ر وتنتظر منا 
رد الجميل، مبينا انه يجب 
الماضي، خصوصا  نسيان 
ان اهلل س����بحان��ه وتعالى 
أعطانا نعم����ة كبيرة وهي 
نعمة النسيان من أجل الوطن 
والمواطني��ن، وان نس����عى 
بكل ما أوتينا من قوة وجهد 
إلص����دار القواني��ن الالزمة 
والمهمة للنهوض ببلدن����ا، مؤكدا انه يجب 
على الحكومة ان تبادر أوال بتقديم أجندتها 
الرئيسية لمجل��س األم��ة مصحوبة بجميع 
القواني����ن المهمة التي تس����اعدها في تنفيذ 
الخطط المرس����ومة للنه��وض بالبالد وتهم 

الوطن والمواطنين.
الخنفور تصريح����ه قائال: »كفانا  وختم 
النظر لنجاحات ال��دول المجاورة والمتطورة 
ودولتنا في آخر الس����لم ووضعها يبقى كما 
هو« متمنيا من الجميع ان يخافو��ا اهلل في 
وطنه��م وش����عبهم وان ي����ؤدوا أعمالهم بما 
يرضي اهلل ورسوله ژ ومن أوصلهم إلى قبة 
البرلمان لتمثيلهم ورفع بلدهم عاليا وجعله 

في مصاف الدول في كل المجاالت.

استغرب النائب ش���عيب المويزري مما يجري في التعليم 
العالي من سوء إدارة وتخبط خلق الكثير من المشاكل ألبنائنا 
وبناتن���ا الطلبة وأدى لضياع مس���تقبل وحقوق الكثير منهم 
نتيجة هذا التخبط، متس���ائال هل يج�وز ي���ا وزيرة التربية 
السكوت عما يحدث ألبنائنا من تمييز ومزاجية يقوم بها بعض 
المسؤولين في »التعليم العالي«؟ وهل يحق لهؤالء المسؤولين 
خلق العراقيل أمام الطلبة منذ اليوم األول لمراجعتهم »التعليم 
العال��ي« وأثناء دراس���تهم وحتى بعد تخرجهم والتسبب في 

قطع رزقهم؟
معلال ذلك بالتعهد من قبل بعض المسؤولين في »التعليم 
العالي« من تأخير معادلة وتصديق ش���هادات أبنائنا الطلبة 
مما يتس���بب في تفويت فرص العمل عليه���م، مطالبا وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي وبشكل عاجل وقف ما يجري 

من »مهازل« في التعليم العالي.

دعا السلطتين للتعاون في الفترة المقبلة من أجل تحريك المياه الراكدة

شعيب املويزري

سعد اخلنفور

السلطان: إسقاط فوائد القروض االستهالكية
وتمويل االقتصاد عبر نظام »الريبو« إلنعاش الوضع االقتصادي

المسلم: رعاية سكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي
سواء من خالل القروض أو بدل اإليجار أو حق االنتفاع

ببعض البيانات اخلاصة بقانون 
املناقصات متهيدا إلقرار واعتماد 
مشروع قانون املناقصات اجلديد 
قريبا، وذلك ليتماشى مع اخلطة 
التنموية ويساعد البلد في اتخاذ 
القرارات، حيث ان هذا القانون لم 

يغير منذ عام 1964.
وأض����اف ان جلنة املناقصات 
أبدت التعاون التام من أجل إجناز 
هذا القان����ون في أق����رب فرصة 

ممكنة.
املناقصات  وق����ال ان جلن����ة 
املركزية ستعقد اجتماعا آخر مع 
اللجنة املالية ف����ي مجلس األمة 

حلسم هذا املوضوع.
وكشف ان البيانات التي ستزود 
اللجنة املالية بها ستكون لها قوة 
في إقرار هذا القانون، مشيرا الى 
ان هذا القانون هو اآلن لدى اللجنة 

في مجلس األمة.

العام وقروض  حساب االقتصاد 
املواطنني.

من جانب����ه، أكد رئيس جلنة 
املناقصات املركزية أحمد الكليب 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
اللجنة  املناقصات ستزود  جلنة 
املالي����ة خ����الل األس����بوع املقبل 

مشيرا الى ان هناك دواًل خفضت 
الفائدة الى نصف و%1.

مؤك����دا ان البن����ك املرك����زي 
يعال����ج األمر وفقا ملس����ؤوليته، 
حيث يسعى للحفاظ على سعر 
خصم عال وهامش ربحية للبنوك 
لرف����ع أرباحها واحتياطاتها على 

وسئل عن التباطؤ احلكومي 
في أمر متويل مشاريع التنمية 
املالي���ة  اللجن���ة  أن  فأوض���ح 
واالقتصادية لم تتلق شيئا من 
احلكومة ع���ن موضوع متويل 
املش���اريع حت���ى اآلن الفتا الى 
ان التأخير يع���ود الى اختالف 
في وجه���ات النظر ح���ول آلية 

التمويل.
وتاب���ع الس���لطان مؤكدا ان 
االنتعاش االقتصادي للبلد يتحقق 
من خالل قيام احلكومة بإسقاط 
فوائ���د القروض االس���تهالكية 
للمواطنني ومتويل االقتصاد عبر 
نظام »الريبو« من خالل صكوك 
مربوطة بأصول مدرة يتم شراؤها 

لفترة محدودة.
ودعا السلطان احلكومة الى 
ضرورة خفض سعر الفائدة اسوة 

بالدول املجاورة.

فرج ناصر
قال النائب خالد السلطان ان 
هناك مقترحات فيما يتعلق بقانون 
املناقصات، أهمها أن تتقدم الشركة 
بعرضني مالي وفني وأيضا املقترح 
اآلخر يفرض على جلنة املناقصات 
أن يكون لديها مكتب فني يتواجد 
فيه مساحو كميات ويقوم بدراسة 
إمكانيات املقاولني »كعملية تأهيل« 
على أن يكون التأهيل على أسس 

فنية ومعايير محددة.
ج����اء ذل����ك ف����ي تصري����ح 
ل� »الصحافي���ني« حول اجتماع 
املالي���ة واالقتصادية  اللجن���ة 
بشأن مناقشة املشروع بقانون 
العامة واملقترحات  للمناقصات 

النيابية حوله.
وحول اشراك املكتب الفني في 
تسليم املشروع قال السلطان انه 

امر من شأن الوزارة.

انتهت اللجنة املشتركة املكونة من جلنتي شؤون املرأة 
وشؤون االسكان في اجتماعها امس من مناقشة مواد قانون 
الرعاية السكنية للكويتية املتزوجة من غير كويتي وأجلت 

التصويت على التقرير النهائي الى اجتماع الحق.
وقال عضو اللجنة املش���تركة النائب د.فيصل املسلم ان 
اللجنة عقدت اجتماعها الس���ابع ام���س بخصوص الرعاية 
السكنية للمرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي، مشيدا 

باالجواء التي سادت هذا االجتماع والتي وصفها باملوفقة.
وكش���ف املس���لم ان اللجنة انتهت في هذا االجتماع من 
مناقشة جميع مواد القانون، ووصلوا الى قناعات بشأنها، 
ومت تأجيل التصويت في اجتماع الحق بس���بب سفر بعض 

االعضاء وارتباط اخرين باملشاركة في وفود برملانية.
واكد املسلم ان اجتماع اللجنة املشتركة املقبل سيحسم 
موضوع اعطاء الكويتية املتزوج���ة من غير الكويتي حق 
الرعاية السكنية باشكاله سواء كان قرضا او بدل ايجار او 

حق انتفاع.

الكليب: »المناقصات« ستزود »المالية البرلمانية« ببيانات عن القانون الجديد األسبوع المقبل

اللجنة المشتركة انتهت من دراسة القانون وأجلت التصويت عليه لالجتماع المقبل

مكتب فني للجنة المناقصات يتواجد به مساحو كميات لدراسة إمكانيات المقاولين

حماد: الدائرة الواحدة هي المخرج لمعالجة سوء توزيع الدوائر
وسأواصل تحركاتي إلقرارها في دور االنعقاد المقبل

فليح العازمي
أكد النائب س���عدون حماد ان الحل في 
معالجة التباين وسوء توزيع الدوائر يكمن 
في اقت���راح الدائرة الواحدة الذي ينصف 
الفوارق الموجودة حاليا  الجميع ويزيل 
في نظام الدوائر ال� 5 لوجود دوائر بعدد 

40 ألف ناخب وأخرى 120 ألف ناخب.
وأضاف حماد انه تقدم باقتراح بقانون 
ان تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة ألن 
هذا األمر سيحقق مبدأ العدالة والمساواة 
على الجميع، مشيرا الى ان الوضع الحالي 
للدوائر غير عادل وغير منصف ألن هناك 
مرشحين ينالون المقعد البرلماني بأصوات 

تتجاوز ال� 15 ألف صوت وآخرين يفوزون 
ب� 5 آالف صوت فقط. وهذا ظلم وغبن وانه 
سيسعى إلقرار مقترح الدائرة الواحدة في 

الدورة المقبلة لمجلس األمة.
جاء ذلك خالل افتتاحه لديوانه الجديد 
بمنطقة جنوب السرة، وأوضح حماد انه 
الدائرة  أبناء  القى استحس���ان وترحيب 
الثالثة معلنا ان انتقاله لهذه الدائرة ألنه 
سبق ان أعلن نزوله في دائرة خيطان عندما 
كانت الدوائر بنظام 25 دائرة غير ان حل 
مجلس األمة حال دون انتقاله في تلك الفترة، 
مؤكدا ان نجاحه بالدائرة الثالثة أصبح في 
حكم المؤكد ولكن سيطمح للمنافسة على 

المركز األول.
وقال حماد ان المركز األول ليس صعبا 
ألنه حصل على المركز الثاني في الدائرة 
ال� 5 متجاوزا رقم ال� 16 ألف صوت ووجه 
شكره وتقديره لكل من حضر الى ديوانه 
من أبناء الدائرة ال� 3 وغيرهم من الدوائر 
األخرى مجددا عهده ووعده بأنه »سيبقى 
كما عهدتموني مناصرا لقضايا الش���عب، 
وداعما لهمومه وللقوانين التي يتطلع لها 
المواطنين«، مشيرا الى ان ديوانه الجديد 
س���يبقى مفتوحا الس���تقبال المواطنين 
وس���يتواجد فيه كل ي���وم جمعة من كل 

اسبوع.

افتتح ديوانه الجديد في جنوب السرة وأكد استمراره بالنهج الذي عرف به

)متين غوزال(د.معصومة املبارك وأحمد السعدون ود.ضيف اهلل ابورمية ود.فيصل املسلم ود.روال دشتي وسعد زنيفر خالل االجتماع


