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 قدم النائب علي الراشد اقتراحا برغبة حول املكرمة  6 
األميرية جاء فيه: ملناسبة املبادرة الكرمية من صاحب 
السمو األمير حفظه اهلل ورعاه بصدور مكرمة اميرية 
مبقتضاها مينح جميع املواطنني الكويتيني مبا فيهم كل 
من ولد قبل 2011/2/1 ألف دينار، وملا كان عدد كبير من 
املواطنني املستفيدين من املكرمة األميرية في سن احلضانة 
وبعض منهم في حضانة األم أو غيرها نظرا النفصال 

األبوين أو وفاة األب فإنه يكون من املناسب ان تصرف 
املكرمة األميرية املقررة لألوالد الكويتيني احملضونني 
للحاضنة لهم سواء كانت األم او غيرها من احلاضنني 

للمساهمة في تربيتهم وحسن العناية بهم.
  ونص االقت���راح: ان نقترح صرف املكرمة األميرية 
املقررة لألوالد الكويتي���ني احملضونني للحاضنة لهم 

سواء كانت األم او غيرها من احلاضنني. 

 الراشد يقترÍ صرÝ المكرمة المقررة لألبناء للحاضنة

 ناقش مع نظيرå العراقي القضايا العالقة بين البلدين

 Ôمحمود األبر íÑاجتماعه برئيس مجلس الشعب السو áنشطة املؤمتر  اخلرافي خالÃ ÁثناÃ ك اخلرينجÑمباæ العراقي  اسامة النجيفي  الرئيس اخلرافي متوسطا علي الدقباسي Èلقائه برئيس مجلس النوا ÁثناÃ الرئيس جاسم اخلرافي 

 موفد مجلس األمة محمد السبيعي 
  أشاد رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي مبستوى التنسيق بني 
رؤساء مجالس الشورى والنواب 
والوطني واألم���ة لدول مجلس 
التعاون ل���دول اخلليج العربية 
ونظرائهم العرب في دعم وتعزيز 
املواقف السياسية جتاه القضايا 
اخلليجية والعربية واإلسالمية. 
جاء ذلك بع���د ان عقد اخلرافي 
والوفد املرافق له الليلة املاضية 
جلس���ة عمل مغلقة مع نظرائه 
اخلليجيني وأتبعها بجلسة عمل 
أخرى مع املجموعة العربية خالل 
املشاركة في الدورة ال� 13 الحتاد 
مجالس الدول األعضاء مبنظمة 
املؤمتر اإلسالمي الذي يعقد خالل 
الفترة من 17 حتى 1٩ يناير اجلاري 

في أبوظبي.
  وعقد اخلرافي لقاءات فردية مع 
رؤساء البرملانات املشاركة حول 
جدول أعم���ال اجتماعات الدورة 
ال�13 ملجلس احتاد مجالس الدول 
اإلسالمية والدورة االستثنائية 

الثانية ملؤمتر االحتاد.
  وقال اخلراف���ي في تصريح 
صحافي ان االجتماعات بحثت سبل 
تعزيز التعاون البرملاني بني الدول 
اإلسالمية ودعم العمل اإلسالمي 
املشترك مبا يعود بالفائدة على 

شعوب الدول اإلسالمية.
  وأعرب ع���ن األمل في أن يقر 
الكويتية  املقترح���ات  االجتماع 
املتمثلة في تعديل النظام األساسي 

لتقوية الرواب���ط بن البرملانات 
اإلسالمية وزيادة التنسيق فيما 

بينها وتطوير العمل.
الكويتي  املقترح    واضاف ان 
الذي تقدم به قبل 4 سنوات كان 
محل ترحيب وتقدير من البرملانات 
اإلس���المية اال انه لم تتحقق له 
الكافي للتعديل  املوافقة والعدد 
لعدم وج���ود النصاب القانوني 
نتيج���ة لظ���روف اس���تثنائية 

سابقة.
  وأك���د أهمية عق���د مثل هذه 
االجتماعات لبحث مجمل التحديات 
والقضايا التي تهم شعوب األمة 
العالقات  اإلس���المية وتعزي���ز 
البرملانية بني الدول اإلس���المية 
واخل���روج بق���رارات تصب في 
مصلحة األمة اإلسالمية وحتقيق 
أهداف منظمة املؤمتر اإلسالمي.

  من جهته قال عضو الشعبة 
البرملانية النائب علي الدقباسي 
ان املقت���رح الكويت���ي يتمث���ل 
في تعديل امل���ادة 17 من النظام 
األساس���ي بغ���رض تفعيل دور 
االحتاد البرملاني اإلسالمي ورفع 

املشاركة الشعبية فيه.
  ونوه بال���دور الذي يقوم به 
الوفد البرملاني الكويتي في املؤمتر 
احلالي بعقد الكثير من اللقاءات 
البرملانية اإلسالمية  الوفود  مع 
لتوضيح وجهات النظر الكويتية 
وزيادة التعاون وتقريب وجهات 
النظ���ر حول الكثير من القضايا 

ذات االهتمام املشترك.

وإنش���اء اللجنة املش���تركة بني 
البلدين برئاسة وزيري اخلارجية 
تعتبر خطوات في االجتاه الصحيح 
نحو اقامة عالقات وثيقة قائمة 
على االحترام املتبادل والتعاون 
مبا يخدم مصال���ح وطموحات 
الشعبني الش���قيقني، خاصة ان 
ما يجمعهما من روابط هو أكثر 
مما يفرقهما. وأعرب عن سعادته 
بتش���كيل احلكوم���ة العراقي���ة 
اجلديدة، متمنيا ان تكون بداية 
الستقرار العراق وحتقيق األمن 
والتنمية لشعبه، وأن تستمر هذه 
االجواء االيجابية لتحقيق مصالح 
وتطلعات الشعب العراقي، مبينا 
انه قام بتوجيه دعوة للنجيفي 
لزي���ارة البالد في اط���ار تعزيز 

العالقات بني البلدين.
  من جانبه، أك���د النجيفي ان 
العراق مير بعهد جديد ومرحلة 
جديدة قائمة على الدميوقراطية 
 Õواحترام حقوق االنسان واحلر
على إقامة عالقات طيبة ومتميزة 
م���ع دول اجل���وار، خاص���ة مع 
التي تربطه���ا بالعراق  الكويت 
رواب���ط تاريخية، مش���ددا على 
ان العراق يسعى إلقامة عالقات 
قائمة عل���ى االحت���رام املتبادل 
والتعاون املش���ترك مع الكويت 
وجتاوز صفحة املاضي. وأشاد 
النجيفي بالتطورات التي شهدتها 
البلدين الشقيقني  العالقات بني 
والت���ي تضمنت اقام���ة اللجنة 
الثنائية املشتركة وزيارة سمو 

رئيس مجلس الوزراء بالكويت 
للعراق، مش���يرا في هذا الصدد 
الى سعادته بقبول دعوة رئيس 
مجل���س االمة جاس���م اخلرافي 
لزيارة الكويت، مش���يرا الى انه 
قام بتوجيه دعوة مماثلة له لزيارة 
اجلمهورية العراقية، وفي ختام 
الهدايا والصور  اللقاء مت تبادل 

التذكارية.
  حضر اللقاء وكيل الش���عبة 
البرملانية العضو مبارك اخلرينج 
وعضو الش���عبة علي الدقباسي 
واألمني العام ملجلس األمة عالم 
الكن���دري وس���فير الكويت في 
االمارات العربية املتحدة صالح 

البعيجان.
  كما التقى اخلرافي على هامش 
الدول  اجتماعات احتاد مجالس 
االعضاء مبنظمة املؤمتر االسالمي 
رئيس مجلس الشعب السوري 
د.محمود االبرÔ والوفد املرافق 
له، مت خالل اللقاء بحث التنسيق 
النظر حول  وتب���ادل وجه���ات 
التعديالت على النظام االساسي 

لالحتاد.
  وقام اخلرافي بتوجيه دعوة 
لألبرÔ لزيارة البالد بهدف تعزيز 
العالقات الثنائية بني البلدين على 
املستوى البرملاني، حضر اللقاء 
وكيل الش���عبة البرملانية مبارك 
اخلرينج وأمني عام مجلس األمة 

عالم الكندري. 

  وأضاف الدقباس���ي ان الوفد 
يتطل���ع ال���ى تعزي���ز التعاون 
واملصالح مع الدول اإلس���المية 
وإظهار الوجه احلضاري للكويت 
كبلد دس���توري يحترم حقوق 

اإلنسان واحلقوق املدنية.
التنفيذية  اللجنة    واختتمت 
الليلة  ملجلس االحتاد اجتماعها 

املاضية بعد مناقشة بنود جدول 
األعمال متهيدا لرفع توصياتها 
الى ال���دورة ال� 13 للمجلس بعد 
ان عقدت املجموعات اخلليجية 
والعربية واآلسيوية واألفريقية 
كل على حدة اجتماعات تنسيقية 
للخ���روج ب���رؤى موحدة حول 
املوضوعات املدرجة على جدول 

أعمال الدورة. من جانب اخر أكد 
رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي 
متيز وخصوصية العالقات التي 
ترب���ط الكويت بالعراق رغم كل 
ما مرت به من ظروف، مش���ددا 
على ض���رورة العمل اجلاد على 
تنمية هذه العالقات وتطويرها، 
العالقة  وحسم جميع املواضيع 

بني البلدي���ن. وقال اخلرافي في 
تصريح له عق���ب لقائه رئيس 
مجلس النواب العراقي أس���امة 
النجيفي والوفد املرافق له على 
هامش اجتماعات احتاد مجالس 
الدول االعضاء في منظمة املؤمتر 
االسالمي ان زيارة سمو رئيس  
مجلس الوزراء الكويتي للعراق 

 æÃضح æكيل الشعبة البرملانية مبجلس االمة العضو مباÑك اخلرينج 
ان مجلÜÜس احتاد مجالس الدáæ االعضاÁ في منظمة املؤمتر االسÜÜالمي 
قد قÜÜرÑ باالجماÚ املوافقة على جميع القÜÜراÑاÊ احملالة Åليه من اللجان 
املتخصصة الدائمة æالتي تضمنت االعتراÝ بدæلة فلسÜÜطني املستقلة 
 Ñقرا Ñلي بإصداæمطالبة مجلس االمن الدæ عاصمتها القدس الشريفæ
يعترÝ بها. ÃæضاÝ اخلرينج في تصريح له عقب افتتاÍ الدÉÑæ الثالثة 
عشÜÜرÉ ملجلس االحتاد الذí عقد اجتماعاته صبÜÜاÍ امس (الثالثاÁ) في 
العاصمÜÜة االماÑاتية ابوظبي ان القراÑاÊ تضمنت دعم جهود الشÜÜعب 
الفلسÜÜطيني æمقاæمته الباسÜÜلة في مواجهة العدæان االسرائيلي Åæدانة 
االعتداÁاÊ االسرائيلية æسياستها التوسعية æدعوÉ املجتمع الدæلي الى 
æقف االستيطان æجميع االعماæ áاالجراÁاÊ التي تستهدÝ تغيير الوضع 
القانوني ملدينة القدس. æاæضح ان مجلس االحتاد اكد حق جميع البلدان 
 Ñحظر انتشا Éفقا ملعاهدæ السلمية Öية لألغراÑالطاقة الذ ãفي استخدا
االسÜÜلحة النوíæ¡ كما دعا الى ÅخالÁ منطقة الشرÞ األæسط من اسلحة 
الدماÑ الشامل مطالبا في هذا الصدد املجتمع الدæلي باجباÑ اسرائيل على 
فتح منشآتها æبرامجها النوæية للتفتيش طبقا للقواعد اخلاصة بالوكالة 

الدæلية للطاقة الذÑية.

  æحوá األæضاÚ في الدáæ االسالمية بني اخلرينج ان مجلس االحتاد 
اشاد بنجاÍ العملية االنتخابية æتشكيل احلكومة العراقية التي من شأنها 
ان حتقق السيادÉ الوطنية æتعيد االمن æاالستقراÑ للشعب العراقي مطالبا 
الدáæ االعضاÁ باملجلس بدعم احلكومة العراقية¡ مضيفا ان املجلس اكد 
دعمه الكامل للسودان ضد التهديداÊ اخلاÑجية æفي دفاعه عن سيادته 

Ãæمنه æاستقراåÑ مع التفهم الكامل خلياÑاÊ الشعب السوداني.
  æقÜÜاá اخلرينج ان مجلس االحتاد اعرÈ عن تأييدå خلياÑ الشÜÜعب 
التونسي في طريقة اداÉÑ بالدæ åاختياÑ ممثليه كما ناشد القوì التونسية 
æالشعب التونسي التحلي باحلكمة æضبط النفس حفاظا على امن البالد 

æمكتسباتها مطالبا كافة الدáæ االجنبية بعدã التدخل في شؤæنه.
  æحوá الشؤæن املالية æاإلداÑية للمجلس اæضح اخلرينج ان املجلس 
اعتمد احلسÜÜاÈ اخلتامي æميزانية االحتÜÜاد لعاã ٢٠١١ كما قرÑ ان يعقد 
املجلÜÜس الدÉÑæ القادمة في جمهوÑية السÜÜنغاá فÜÜي حني يعقد املؤمتر 
اجتماعه القادã في اندæنيسÜÜيا في شÜÜهر يناير من العاã القادã مشيرا 

الى ان املجلس قد اعتمد جدáæ اعماá املؤمتر.
  هذا æكان مجلس االحتاد قد افتتح اعماله امس برئاسة Ñئيس املجلس 

االحتادí بدæلة االماÑاÊ العربية املتحدÉ عبدالعزيز الغرير. 

 الخرينج: دعم Åسالمي لجهود
   الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان اإلسرائيلي

 الخرافي: ما يجمع الكويت والعراÃ Þكثر ممّا يفرقهما 

 Ãقرت Åنشاء صندÞæ بÜ ٥٠ مليوناð لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم

 وافقت جلنة الشؤون التعليمية البرملانية 
على إنشاء محفظة مالية إلقراض الطلبة الدارسني 
في اخلارج واجلامعات اخلاصة وتعيني املواطنني 
واملواطنات املتقاعدين كحراس ومشرفني على 
األمن في املدارس، فيما تعتزم توجيه الدعوة 
ال����ى النواب حلضور االجتماع الذي س����يعقد 
االسبوع املقبل ملناقشة تعديالت احلكومة على 

املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر.
  وقال رئيس اللجنة النائب د.جمعان احلربش 
ف����ي تصريح للصحافيني عقب االجتماع الذي 
عقدته اللجنة امس ان اللجنة بحثت موضوع 
فص����ل الهيئة العامة للتعلي����م التطبيقي عن 
التدريب واستمعت الى مبررات رابطة اعضاء 
هيئة التدريس في »التطبيقي« وقررت دعوة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود حلضور االجتماع الذي سيعقد االسبوع 

املقبل.
  وأعلن عن أن اللجن����ة وافقت على مقترح 
بقانون تقدم به عدد من النواب إلنشاء محفظة 
مالية لتقدمي قروض ميس����رة من دون فوائد 
للطلبة الدارس����ني في اخلارج وفي اجلامعات 
اخلاصة، والذين ال تنطبق عليهم شروط وزارة 
التعليم العالي، كم����ا وافقت على مقترح آخر 
بتعي����ني املواطنني املتقاعدين كحراس امن في 

املدارس واملتقاعدات الكويتيات كمشرفات امن 
في املدارس واحالته الى مجلس األمة.

  واش����ار الى ان اللجنة اجتمعت مع رابطة 
طلبة الفلبني واس����تمعت ال����ى آرائهم وقررت 
دعوة وزارة التعليم العالي لالجتماع في اللجنة 
بحضور طلبة الفلبني ملناقشة قضية خريجي 

جامعات الفلبني.
  وذكر ان اللجنة ستوجه الدعوة الى النواب 
ملناقشة تعديالت احلكومة على املرئي واملسموع 
الذي  واملطبوعات والنشر حلضور االجتماع 
سيعقد االسبوع املقبل، لالنتهاء الى رأي بشأن 

التعديالت.
  وعن اهم التعدي����الت املقدمة من احلكومة 
ق����ال احلربش ان احلكومة تقدمت بالكثير من 
التعديالت منها مضاعفة العقوبة 20 مرة في 
بعض احلاالت، وال اريد احلديث اآلن عن موقف 
اللجنة من ه����ذه التعديالت، لكننا في النهاية 
س����نجتمع مع االعضاء وننته����ي الى رأي اما 
بقبول التعدي����الت او رفضها. واضاف برأيي 
الشخصي ان املشكلة ليست في القانون وإمنا 
في احلكومة التي ال تطب����ق القانون، فهي لم 

تطبق القانون املوجود حاليا.
  وفي نفس السياق قال مقرر اللجنة التعليمية 
النائب د.محمد احلويلة ان اللجنة اجتمعت امس 

مبمثلي رابطة هيئة التدريس العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب حول مطالبتهم الفصل بني 
الهيئة العامة للتطبيقي وبني التدريب الفنية، 
موضحا ان اللجنة ستجتمع بوزيرة التربية 

ملناقشة هذا املوضوع.
  واض����اف د.احلويل����ة ان اللجنة ناقش����ت 
كذلك عدة اقتراحات بقوانني بشأن الضوابط 
اخلاصة لالستعانة باملتقاعدين للعمل كحراس 
امن باملدارس احلكومي����ة واملتقاعدات للعمل 
كمشرفات ومراقبات امن باملدارس، كاشفا ان 
اللجنة وافقت على ان تكون اولوية شغل هذه 
الكويتيني دعما ملستوى  االعمال للمتقاعدين 
معيشي آمن ومزيدا من حتقيق الرعاية واالمن 

لتالميذ املدارس.
  واشار د.احلويلة الى مناقشة عدة اقتراحات 
بقوانني واملوافقة على تأسيس صندوق لدعم 
وتشجيع الطلبة الدارسني على نفقتهم خارج 
جامعة الكويت بالداخل او بأي من اجلامعات 
االجنبية املعترف بها ومتت املوافقة على انشاء 
محفظة اس����تثمارية مببل����غ 50 مليون دينار 
لتغطية منح قروض من دون فوائد لهذه الفئات 
وتشجيع املتفوقني منهم وسداد رسوم دراسية 
دعما للعملية التعليمية وتش����جيعا للراغبني 

منهم في استكمال دراستهم اجلامعية. 

 Úاالجتما áسيل العوضي خالÃ .دæ د.حسن جوهرæ (متين غوزال)  د.جمعان احلربش 

 قال رئيس اللجن����ة املالية واالقتصادية النائب 
د.يوس����ف الزلزل����ة ان اللجنة اجتمع����ت امس مع 
 Õمشروع القانون اخلا Õاجلانب احلكومي بخصو

باملناقصات العامة.
  وأش����ار الى انه مت االنتهاء قريبا من املناقش����ة 
في هذا األم����ر مع احلكومة فيما يخص جميع مواد 
القانون والتي بلغ عددها 4٩ مادة. وأوضح الزلزلة 
انه كانت هناك مجموعة من النقاط أوردها أعضاء 
اللجنة تتعلق مبخالفة ما ورد مبواد القانون خاصة 
ان هذا املشروع بقانون أعطى جلنة املناقصات االطالق 

في التصرف كما تشاء وذلك عبر رفض او قبول اي 
مناقصة وبالتالي رأى اعضاء اللجنة ضرورة اعادة 
صياغة مجموعة من هذه املواد حتى يترس����خ مبدأ 

الشفافية ويكون هو األصل والقائم.
  وأضاف الزلزلة انه مت منح فترة اسبوعني خاللها 
يتم استشارة البنك الدولي ألن هناك نقاشات كثيرة 
متت معه بهذا اخلصوÕ وأيضا متت مطالبة وزارة 
املالية بهذه النتائج حتى تصاÛ مواد القانون من جديد 
بهدف اعطاء الفرصة للجميع وتأكيد مبدأ الشفافية 

دون ان تكون هناك قوة جلهة معينة. 

 الزلزلة: قانون المناقصات العامة بعد استشارة البنك الدولي

 د.يوسف الزلزلة 

 «التعليمية» وافقت على شغل وظائف حراس األمن 
  من المتقاعدين والمشرفات في المدارس من المتقاعدات

 طالب مجلس الوÒراء بعقد جلسة طارئة لمناقشة القضية

 الصرعاوي: تجاوزات مناقصات 
  مشاريع  الكهرباء تنذر بكارثة جديدة

 طالب النائب عادل الصرعاوي 
سمو رئيس مجلس الوزراء بعقد 
الوزراء  اجتماع طارÆ ملجلس 
م����ن اج����ل النظر ف����ي الكتاب 
املوجه م����ن قبل وزير الكهرباء 
الى نائب  واملاء بدر الشريعان 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الفهد  االقتصادية الشيخ احمد 
التج����اوزات احلاصلة  بش����أن 
في ترسية مناقصات مشاريع 
الكهرباء، »قب����ل ان تقع الفأس 
بالرأس« مؤكدا انه لن يقف موقف 

املتفرج من هذه القضية.
  وقال الصرعاوي في تصريح 
للصحافيني امس من الواضح ان 
الكهرباء واملاء اصبحت  وزارة 
مس����رحا للتدخ����الت وتنازع 
االختصاصات، وهذا ما يعكس 
اننا امام حكومتني، حكومة سمو 
رئيس مجلس الوزراء، وحكومة 
اخرى برئاس����ة الوزي����ر الفهد 
مستغربا مخاطبة وزير الكهرباء 

واملاء د.بدر الشريعان في الكتاب 
الصادر في 30 ديس����مبر املاضي 
الوزير الفهد بدال من وزير الدولة 
الوزراء روضان  لشؤون مجلس 
الروضان بصفة الوزير املسؤول 

عن جلنة املناقصات.
  واضاف ال اعرف من املسؤول 
املباشر لوزير الكهرباء هل هو الفهد 

ام س����مو رئيس مجلس الوزراء؟ 
وه����ذا الكتاب اعتق����د ان الوزير 
الفهد عندما تس����لمه يفترض اال 
ينام اللي����ل، الن هذا الكتاب حذر 
فيه وزير الكهرباء من وقوع كارثة 
مشابهة لكارثة مشرف، مشيرا الى 
ان الس����بب في تكرار الكارثة هو 
اسناد مشاريع الكهرباء الى شركات 
غير مؤهلة، وبالتالي فإن الكويت 
ستدفع ثمن اخللل الذي سيحصل 

في هذه املناقصات.
  واوضح ان وزير الكهرباء ذكر 
ان هناك 5 شركات اذا ارسيت عليها 
املناقصات فإننا سنواجه مشكلة في 
الوزراء، وهذه املناقصات جميعها 
عليها اعتراضات من اللجان الفنية 
في الوزارة، وبعضها شكلت فيها 
جلان حتقي����ق اثبت����ت ان هناك 
ضررا في املال العام وتالعبا في 
املستندات متسائال »ماذا ننتظر؟ 
هل ننتظر كارثة ككارثة مشرف 
حتى نعرف ان كنا سنشكل جلنة 

حتقيق ام ال؟«.
  واس����تطرد الغريب بان وزير 
الكهرباء ميلك اتخاذ القرار بوقف 
املناقصات، وقد فعل ذلك في عدد 
من املناقصات في الس����ابق بينما 
في هذه احلال����ة لم يتم اتخاذ اي 
اجراء م����ن هذا القبيل منذ تاريخ 
30 ديسمبر والى اليوم، الفتا الى 
ان����ه وجه مجموعة من االس����ئلة 
البرملانية لوزير الكهرباء، ووزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
ونائ����ب رئيس مجل����س الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية، عن دور 
كل منهم في ه����ذا املوضوع وان 
كان قد مت اس����تطالع رأي مجلس 
ال����وزراء في هذا اجلانب او جلنة 
املناقصات، مطالبا كل وزير بان 
يتحم����ل مس����ؤولياته من خالل 
القيام بصالحياته، وبالذات وزير 
الوزراء  الدولة لش����ؤون مجلس 
بصفته املسؤول املباشر عن جلنة 

املناقصات. 

 íæالصرعا áعاد 




