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�صيد عدنان عبدال�صمد
لـــوفــــاة املغــفـــور لــهــــا بــــاإذن اهلل تعــالـــــى

والـــدتـــه

عرابي ال�صمري واأوالده

يتقدمون باأ�صدق التعازي القلبية واأ�صدق املوا�صاة اإىل

�سائلني املوىل عز وجل اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته

وي�سكنها ف�سيح جناته ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

حسني مزيد

صالح املال

مسلم البراك

محمد هايف

أبورمية: قرارات الحكومة
بشأن »الشباب والرياضة« متخبطة

هايف للعبداهلل: هل تم الترخيص لقناة السور
وهل عينتم مراقبين ماليين للصحف والفضائيات؟

تزويد باملستندات الدالة على 
ذل���ك وتزوي���دي باملخالفات 
واالح���االت القضائي���ة التي 
رفعتها الوزارة ضد القنوات 
الفضائية والصحف واملجالت 
من���ذ تاري���خ 2005/1/1 حتى 
ورود السؤال وهل يحق الي 
قن���اة فضائي���ة مرخصة او 
غير مرخصة التصوير داخل 
الكويت ونقل بث مباشر من 
داخلها دون الرجوع للوزارة 
وهل مت تعيني مراقبني ماليني 
للصحف والقنوات الفضائية 
وما االجراءات التي متت بهذا 
الشأن، وما مهام ادارة املرئي 
واملس���موع التابع���ة لقطاع 
املطبوع���ات؟ وما مهام ادارة 
الت��ابع���ة لق��طاع  الرص���د 
االخبار وم���ا االجراءات التي 
الوزارة جتاه االخذ  اتخذتها 
باملالحظ���ات التي وردت في 
صحيفة االستجواب االخير 
لوزي���ر االعالم والتوصيات 
التي انتهى اليها االستجواب؟ 
يرج���ى تزوي���دي بجمي���ع 
الدالة على هذه  املس���تندات 

االجراءات؟

وتزويدي بجميع اسماء مكاتب 
القنوات الفضائية ومراسليها 
داخل الكويت وهل مت التقدم 
للوزارة بطلب ترخيص لقناة 

السور؟
 اذا كانت االجابة بااليجاب 
يرجى تزويدي بنس���خة من 
هذا الطلب وهل مت الترخيص 

لقناة السور؟
 اذا كانت االجابة بااليجاب 
يرجى تزويدي بنس���خة من 
الترخيص وهل سجلت  هذا 
ال���وزارة اي مخالف��ات ض��د 
ق��ناة السور؟ اذا كانت االجابة 
بااليج���اب يرج���ى تزويدي 
بنس���خة من هذه املخالفات 
الوزارة بهذا الصدد،  واجراء 
وهل مت تزويد قناة السور بأي 
مواد ارش���يفية في تلفزيون 

الكويت؟
اذا كانت االجابة بااليجاب 
يرجى تزويدي بأس���ماء تلك 
املواد وكم س���اعة بث زودت 
الوزارة بها القناة وما هو السند 
القانوني لذلك وهل مت وقف بث 
قناة السور منذ انطالقها؟ اذا 
كانت االجابة بااليجاب يرجى 

املرخص لها العمل في الكويت 
واس���ماء مالكها حتى تاريخ 
الس���ؤال وتزوي���دي بجميع 
اسماء الصحف املرخصة في 
الكويت واسماء مالكها حتى 
الس���ؤال وتزويدي  تاري���خ 
بجميع املجالت املرخصة في 
الكويت واسماء مالكها حتى 
الس���ؤال وتزويدي  تاري���خ 
بجميع اسماء املجالت االعالنية 
املرخصة في الكويت واسماء 
مالكها حتى تاريخ الس���ؤال 

قدم النائ���ب محمد هايف 
س���ؤاال لوزير اإلعالم حول 
بعض وس���ائل اإلع���الم قال 

فيه:
في ظل متادي بعض وسائل 
االع���الم في ض���رب الوحدة 
الوطنية، وسعيها الى تقويض 
وشائج املجتمع، وحرصها على 
بث الفرقة ب���ني ابناء الوطن 
الواحد واصرارها على نشر قيم 
لم يعتدها املجتمع الكويتي، 
من شأنها ان تؤثر على سلوك 
الناشئة، وتهدم اعمدة اخلير 
التي تعاقب���ت االجيال على 
بنائها وسعوا جلعلها شعارا 
عرف به الكويتيون، كان لزاما 
عل���ى احلكومة، وعلى وزارة 
االعالم على وجه التحديد ان 
حتكم مراقبتها على وس���ائل 
االعالم التي تفتت النس���يج 
الوطني، لدرجة انها اصبحت 
معول ه���دم، اثر على التالف 
االجتماعي، وعلى سلوكيات 
االبناء من اجلنس���ني وينذر 
بخطر يه���دد املجتمع، اطلب 
افادتي بالتالي: تزويدي بجميع 
اس���ماء القن���وات الفضائية 

أع���رب النائب د.ضي���ف اهلل أبورمية عن 
استيائه ملا آلت اليه القرارات احلكومية املتخبطة 
فيما يخص هيئة الشباب والرياضة، وهو ما ال 
يدع مجاال للشك في الضعف احلكومي وعدم 
قدرة احلكومة على حتمل املس���ؤولية والقيام 
بواجباتها، وإذا كان هذا التخبط في القرارات 
بداية خطة التنمية، فال نعلم اي تنمية تنشدها 

مثل هذه احلكومة؟!
وأضاف أبورمي���ة ان اخللل احلكومي كان 
واضحا وجليا منذ ان جّمد رئيس الوزراء قرارات 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في تكليف 
س���بعة نواب لرئيس الفتوى والتشريع وهذا 
القرار اإلصالحي من الوزير الروضان كان يصب 
في مصلحة العمل في هذه اإلدارة احلساس���ة، 

ويقضي على ديكتاتورية القرار فيها وعدم األخذ برأي املستشارين 
في الفتوى والتش���ريع وما هذا التخب���ط احلكومي في اصدار 
قرارات كل بضع ساعات في الغاء او اعادة تعيني رئيس لهيئة 
الش���باب والرياضة اال بسبب سوء التوجيهات من قبل رئيس 

الفتوى والتشريع ونائبه فهما املسؤوالن عن 
توجيه رئيس الوزراء ومجلس���ه من الناحية 

القانونية.
وقال أبورمية: كان األجدى برئيس الفتوى 
والتشريع ونائبه ان يشيرا على رئيس الوزراء 
تأجيل البت في منصب رئيس هيئة الش���باب 
والرياضة حتى يقول القضاء كلمته النهائية، 
ال ان يفتوه���م بفت���اوى تدخ���ل احلكومة في 
متاهات وتخبط بس���بب رضوخهم للضغوط 
اخلارجية التي أربكت رئيس مجلس الوزراء 
ووزراءه ووضعتهم في وضع مخرج ال يحسدون 

عليه.
وأض��اف أبورمية مخت���تما تصريحه على 
رئي��س احلك��ومة ووزرائ���ه ان يع���وا جيدا 
انهم به���ذه الق�رارات املتخب�طة قد زع��زعوا ث���قة املواط���نني 
في الدول���ة وهي����بتها وه��ذا ما ل��ن نس���مح به أبدا، فح��كومة 
ال حتت���رم هي���بة الدول���ة في اتخ��اذها لقراراتها ال تس���تحق 

البقاء.

د.ضيف اهلل أبورمية

س���أل النائب مسلم البراك 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
ال���وزراء روض���ان الروضان 
عن إعالن للجنة األمم املتحدة 
للتعويض���ات املس���ؤولة عن 
تس���وية مطالبات املتضررين 
من غزو العراق للكويت تقدمي 
650 مليون دوالر لتسع حاالت 
وقد حددت جلنة التعويضات 
6 فئ���ات من املطالب���ات، اربع 
منها ملطالبات االفراد وواحدة 
للشركات، وواحدة للحكومات، 
الدولية وتتضمن  واملنظمات 

ايضا االضرار البيئية.
يرجى تزويدي باآلتي:

أوال:
1� رسالة جلنة األمم املتحدة 
للتعويض���ات املس���ؤولة عن 
تس���وية مطالبات املتضررين 
من غزو العراق للكويت اخلاصة 
التس���ع املذكورة  باحل���االت 

باخلبر.
2� اجلهات املس���تفيدة من 
تسوية مطالبات املتضررين من 
الغزو العراقي للكويت للحاالت 
التسع املذكورة في اخلبر مع 

بيان تفصيلي لكل حالة.
3� م���ا هو املبل���غ بالدينار 
الكويتي ل���كل حالة على حدة 
من احلاالت التس���ع؟ وهل مت 
حتويل املبلغ الى هذه احلاالت 

التسع؟ ومتى مت التحويل؟
ثاني���ا: اطل���ب تزوي���دي 

باآلتي:
1� نس���خة من الرسالة رقم 
paac/tc/01/01/2005 املؤرخة 
بتاريخ 2005/1/4 مع مرفقاتها 

واخلاصة باملطالبة رقم 3009827 
إلى جلنة األمم  والتي أرسلت 
املتحدة للتعويضات بتاريخ 

.2005/1/4
الرسالة رقم  2� نسخة من 
8827 املؤرخة بتاريخ 2004/2/19 
مع مرفقاتها واخلاصة باملطالبة 
رقم 3007158 والتي ارسلت الى 
جلنة األمم املتحدة للتعويضات 

بتاريخ 2004/2/19.
الرسالة رقم  2� نسخة من 
Paac/dg/22/03/2004 املؤرخة 
بتاريخ 2004/3/17 مع مرفقاتها 
واخلاصة باملطالبة رقم 3007159 
الى جلنة األمم  والتي أرسلت 
املتحدة للتعويضات بتاريخ 

.2004/3/17
الرس���ائل  4� نس���خة من 
واملطالبات اخلاصة بصاحب 
الرق���م املدني 230020200097 
املرسلة من قبل الهيئة العامة 
للتعويضات وكذلك املرس���لة 
م���ن قبل جلن���ة األمم املتحدة 

للتعويضات.
5� كم ع���دد املطالبني الذين 
تقدم���وا بالتظل���م وتصحيح 
األخطاء واالعتراض مبوجب 
ق���رار جلن���ة األمم املتح���دة 
للتعويضات رقم 196 بالنسبة 

للفئة )د(؟
6� كم ع���دد املطالبني الذين 
تقدموا بالتظلم مبوجب القرار 
رقم 196 بالنس���بة للفئة )د( 

الذين متت املوافقة عليهم؟
7� تزوي���دي بنس���خة من 
املقرر رقم 266 واملقرر رقم 268 
والقرار رقم 220 املؤرخ بتاريخ 

2004/7/2 والصادر من جلنة 
األمم املتحدة للتعويضات.

8� ك���م ح���االت التعويض 
للشهداء أو أسرهم؟ وكم حجم 
املبالغ التي مت التعويض لهم؟ 
وكم عدد احلاالت من الشهداء 
أو أس���رهم الذين قدموا كتب 
اعتراض عندم���ا قامت جلنة 
التعويض���ات التابع���ة لألمم 
املتحدة بفتح باب االعتراضات؟ 
وكم ع���دد احلاالت التي قبلت 

اعتراضاتها؟
وك����م عدد احل���االت التي 
رفض������ت اعتراضاته���ا؟ مع 
توضيح أسباب هذا الرفض وفي 
حال القبول ما هي اإلجراءات 
التي قامت به���ا الهيئة العامة 
لتقدير التعويضات عن خسائر 
العدوان العراقي في التعامل مع 
كتب االعتراضات املقدمة من اسر 
الشهداء؟ مع تزويدي بصورة 
من االعالن الذي نشر من قبل 

الهيئة في الصحف احمللية؟
البراك س���ؤاال  كما وج���ه 

لوزي���ر اخلارجية ج���اء فيه: 
يرجى تزويدي بقراركم املتعلق 
بتحدي���د دائرة اختصاص كل 
بعثة قنصلية كما هو منصوص 
عليه في امل���ادة 3 من القانون 
21 لسنة 1962 بنظام السلكني 
الديبلوماس���ي والقنصل���ي، 
ويرجى افادت���ي مبدى التزام 
الوظائف  الوزارة مبس���ميات 
القنصلية كما وردت في املادة 
4 القانون 21 لسنة 1962 بنظام 
السلكني الديبلوماسي والقنصلي 
عند نقل الديبلوماس���يني من 
السلك الديبلوماسي الى السلك 
القنصلي، ويرج���ى تزويدي 
بقرارك���م املتعل���ق بتوزي���ع 
وظائف السلكني الديبلوماسي 
والقنصل���ي عل���ى البعث���ات 
الديبلوماسية والقنصلية في 
الوزارة  ادارات  اخلارج وعلى 
وتزويدي بتواريخ اجتماعات 
جلنة ش���ؤون الس���لكني التي 
مت فيه���ا املوافق���ة عل���ى مثل 
ذلك الق���رار، ويرجى تزويدي 
بقرارك���م املتعلق بالتعليمات 
الذي يبني فيه  الديبلوماسية 
واجبات املوظف الديبلوماسي 
وقراركم املتعلق بالتعليمات 
القنصلية الذي يبني فيه واجبات 
املوظف القنصلي واختصاصاته، 
افادتي بالسبب وراء  ويرجى 
عدم التزام الوزارة بنص املادة 
23 من القانون 21 لسنة 1962 
الديبلوماسي  بنظام السلكني 
والقنصلي من حيث عدم وضع 
هي���كل اداري يتوافق مع نص 
امل���ادة املذكورة فيم���ا يتعلق 

التي تقدم  بالتقارير السنوية 
عن عمل املوظف الديبلوماسي 
او القنصلي وسلوكه، ويرجى 
القانوني وراء  افادتي بالسند 
استمرار نقل بعض املوظفني 
القنصليني  او  الديبلوماسيني 
ملدة تزيد على خمس سنوات 
متتالية ف���ي اخلارج او نقلهم 
الى اخل���ارج ثانية قبل مرور 
سنتني على االقل لهم في ديوان 
الوزارة من���ذ عودتهم، وذلك 
خالفا لنص املادة 26 من القانون 
21 لسنة 1962 بنظام السلكني 
الديبلوماس���ي والقنصل���ي، 
ويرجى افادتي بعدد االجتماعات 
التي عقدتها اللجنة املش���كلة 
وفق قراركم رقم 11 لسنة 2009 
بتاري���خ 13 ابريل 2009 وعدد 
التوصيات التي قامت برفعها 
لوكيل الوزارة واالجراءات التي 
قام الوكيل باتخاذها على ضوء 
تلك التوصيات وما اذا كان هناك 
عضو من اعضاء اللجنة املذكورة 
ق���د مت تعيينه خ���ارج البالد 
وتاريخ ذلك التعيني وتزويدي 
باس���م من مت تعيينه بدال من 
العضو املعني باخلارج وتاريخ 
ذلك التعيني، ويرجى تزويدي 
بنسخة عن كتاب الوزارة رقم 
16735 بتاريخ2010/6/10 املوجه 
لديوان اخلدمة املدنية بش���أن 
طل���ب املوافقة على منح ميزة 
خاصة قدرها 250 دينارا شهريا 
ل� 11 موظفا بادارة املراسم قسم 
التشريفات، ويرجى تزويدي 
ال���وزاري رقم 85/69  بالقرار 

والقرار االداري 96/363.

أكد النائب حس���ني مزيد ان 
الس���مو األمير  كلمات صاحب 
الش���يخ صب���اح األحمد خالل 
لقاءاته بأبنائ���ه أثناء زياراته 
الرمضانية تعد نبراسا ونهجا 
يزيد من صالبة املجتمع ومتاسك 
نسيجه ووحدته الوطنية التي 
تعتب���ر حصننا احلصني الذي 
يحمينا، موضحا ان كلمات سموه 
محط فخر أبناء الشعب ومصدر 
لتالحمه وانها تعد قيما تضيء 
للعمل البرملاني واحلكومي وتزيد 

من وحدة الشعب.
وأضاف مزي���د في تصريح 
صحافي ان تأكيد س���مو األمير 
حفظ���ه اهلل على وح���دة أبناء 
الكويت وضرورة عدم االلتفات 
ال���ى الف���ن وض���رورة التآزر 
والتالحم أمام كل ما ميس الوحدة 
الوطنية تعد املنهاج القومي الذي 

اقترح النائب صالح املال تس����مية مبنى املدرسة الشرقية الواقعة 
على شارع اخلليج العربي باسم الراحل الشاعر واألديب أحمد السقاف، 
وقال املال في اقتراحه: انطالقا من اهمية تخليد ذكرى رجاالت الكويت 
الكبار الذين ساهموا في نهضتها الفكرية واالدبية والسياسية حتى 
يكونوا املثل والقدوة لشبابنا واجيالنا القادمة، ونظرا لسيرة االديب 
والش����اعر الكبير الراحل احمد محمد السقاف الزاخرة بالعطاء، فقد 
كان رحمه اهلل احد اهم اعمدة الشعر واالدب الكويتي والعربي واحد 
ابرز رواد النهضة الفكرية واالدبية في الكويت، كما ساهم في مسيرة 
الكويت السياسية من خالل عمله الديبلوماسي وكوكيل لوزارة االعالم 
عام 1965، كما كان رحمه اهلل مدرس����ا في املدرسة الشرقية عام 1944 
ثم مديرا لها وقد اصدر مجلة كاظمة عام 1948 وهي اول مجلة تطبع 
وتصدر في الكويت وتولى رئاس����ة حترير مجلة االميان كما س����اهم 
الفقيد بشكل فعال في إصدار مجلة العربي الرائدة، لذا اقترح تسمية 
مبنى املدرسة الشرقية الواقعة على شارع اخلليج العربي باسم الراحل 

الشاعر واالديب احمد محمد السقاف.

كانوا أو حضرا، سنة كانوا أو 
شيعة، فاجلميع ينسجون معا 
مكونات هذا الشعب األصيل الذي 
يحميه ويدافع عنه ويسهم في 

تقدمه ورفعته.
وقال مزيد ان دعائم احلفاظ 
على وحدة الوطن مس���ؤولية 
اجلميع كون الوطن مقدما على 
كل شيء ألن وحدتنا الوطنية 
هي صمام األمان بعد اهلل حلفظه 
وصون���ه من عب���ث العابثني، 
متمني���ا ان تقوم وزارة اإلعالم 
مبسؤولياتها في وقف كل ما من 
شأنه ان ميزق او يفرق بني فئات 
الشعب وان يتم جلم محاوالت 
البعض دق إسفني التفرقة وان 
يتم االهتداء بكلمات والد اجلميع 
التي تعد نبراس���ا ونهجا يؤكد 
صالبة املجتمع الكويتي ومتاسك 

نسيجه ووحدته الوطنية.

نهتدي به لرفعة وسمو وطننا 
بكل أطيافه وان اجلميع يقف على 
مسافة واحدة من هذا الوطن وال 
فرق بني كويتي وكويتي، معتبرا 
ان اجلميع ينضوي حتت راية 
الفداء والوالء لتراب الكويت بدوا 

البراك يستفسر عن توزيع وظائف السلكين الديبلوماسي 
والقنصلي وعدد مطالبات التعويضات للشهداء وأسرهم

مزيد: كلمات صاحب السمو في زياراتهسأل عن رسالة لجنة األمم المتحدة المسؤولة عن تسوية مطالبات المتضررين من غزو العراق للكويت
الرمضانية نبراس ونهج يزيدان صالبة المجتمع

المال إلطالق اسم الراحل أحمد السقاف
على مبنى المدرسة الشرقية بشارع الخليج

بعث رئيس مجلس االمة جاس��م اخل���رافي ببرق���يات تهن���ئة الى كل 
من رئيس مجلس النواب تان سري بانديكار امني حج موليا ورئيس مجلس 
الش���يوخ تان سري اب���وزاهر داتو ني���كا اوجانغ في مالي���زيا ورئ���يس 
مجل�����س الن��واب وادي مارك ورئيس مجلس الش���يوخ تي��موثي هامي � 
س���ميث في جمهورية ترينيداد وتوباغو وذلك مبناسبة االعياد الوطنية 

لبالدهم.

الخرافي هنأ نظيريه في ماليزيا وترينيداد وتوباغو بمناسبة باألعياد الوطنية


