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قال إن الشعب الكويتي استعاد مجلسه املختطف

تقدم بالشكر لكل من سانده للحصول على منصب نائب الرئيس

طالب مبعاقبة املفسدين أينما كانوا وأيًا كانوا

تؤخذ األموال الالزمة لتنفيذ هذا القانون من االحتياطي العام

عبداحلميد دشتي: »التشريعية« 
تنظر مراسيم الضرورة اليوم

اخلرينج: سأعمل من أجل دعم الوحدة 
الوطنية والتعاون بني السلطتني

املليفي لرئيس الوزراء: ما خططكم وإجراءاتكم 
املستقبلية في القضاء على الفساد؟

عسكر لشمول املكرمة األميرية 
عام 2008 الضباط املتقاعدين في اجليش

اللجان البرملانية اختارت رؤساءها ومقرريها

عبدالعزيز املشاري: أهالي حي اليرموك 
يرفضون املسيرات في املنطقة

الفزيع لقيام الهيئة العامة لالستثمار بشراء 
باقي القروض االستهالكية على املواطنني 

الشمري: خطاب األمير استثنائي شّخص الداء والدواء

الواقع، وسنكون فاعلني في استخدام 
حقنا الدستوري متى استدعت اليه 
احلاجة. وتابع »س����نبادر في مد 
يد التعاون للحكومة ملس����اعدتها 
في تنفيذ خططها وبرامجها وفق 
األطر الدستورية والقانونية حتى 
ال يكون لديه����ا عذر، ألن املواطن 
الكويتي س����يكون ه����و اخلصم 
واحلكم في مراقبة أداء احلكومة 

خالل الفترة املقبلة.

وجعل مصلحة الكويت األولى لدى 
السلطتني س����يؤديان الى طريق 
التعاون ورس����م خارطة الطريق 
له. واكد اخلرينج بانه س����يعمل 
من اجل دعم الوحدة الوطنية من 
خالل حوار وطني يجمع كل اطياف 
املجتمع الكويتي للوصول الى كلمة 
س����واء من أجل الكويت وشعبها 
بعيدا عن اجواء التأزمي والصراع 

السياسي.
واعرب اخلرين����ج عن تفاؤله 
في بدء صفحة جديدة من التعاون 
الجناز الكثير من آمال وطموحات 
الشعب الكويتي في سبيل التقدم 
والتطور ودفع عجلة التنمية بعيدا 

عن االجواء السلبية.

مصالح الدولة ويرسم السياسة 
العامة للحكومة ويتابع تنفيذها 
ويش���رف على س���ير العمل في 
االدارات احلكومية«، ونص املادة 
127 من الدس���تور والتي تقضي 
ب���ان »يتول���ى رئي���س مجلس 
الوزراء رئاسة جلسات املجلس 
واالشراف على تنسيق االعمال بني 
الوزارات املختلفة«، سأل املليفي: 
ما خططكم واجراءاتكم املستقبلية 
في القضاء على الفساد ومعاقبة 
املفسدين اينما كانوا وأيا كانوا؟ 
وما املرتبة الت���ي تطمحون في 
الوصول لها للس���نة املقبلة في 
مؤش���رات مدركات الفساد الذي 
تصدره منظمة الشفافية الدولية؟ 
مطالبا بأن تكون االجابة واضحة 
ومحددة باالجراءات التي ترغبون 
في اتخاذه���ا مع حتديد تواريخ 
زمني���ة لتطبي���ق كل اجراء مبا 
يساهم في حتصني مرتبة الكويت 
في مؤش���رات مدركات الفس���اد 
واجتثاث الفساد واملفسدين من 

جميع اجهزة الدولة.

املصرية او السورية في حرب 
1967 و19973 وشهدت القيادات 
العسكرية في هذه الدول على 
العالي لقواتنا في  املس���توى 
القتال وحصلوا على اوس���مة 
الش���كر، وهذه  احلرب وكتب 
مفخرة لبالدنا وجيشنا الباسل 
وأما على املستوى احمللي فقدموا 
الداخلية  املهم���ات  الكثير من 
واحلدودية مثل مقاومة االعداء 
1990 والصامتة والرتقة وغيرها، 
فهل مكافأتهم عل���ى ما قدموا 
لوطنهم وجيشهم هي احلرمان 
من هذه املكرمة االميرية، علما 
أنهم تقاعدوا والرواتب كانت 
قليلة في وقتها وينقصهم الكثير 
من املزايا التي متتع بها زمالؤهم 
املتقاعدون من بعد حرب 1991 
كاالوسمة العسكرية وغيرها 
وكان ف���ارق الروات���ب كبيرا 
بينهم، علما أن الضباط من رتبة 
»مالزم ثان، ومالزم، ونقيب« 
من املتقاعدين من اجليش قبل 
عام 1991 ولم تشملهم املكرمة 
االميرية عددهم بسيط للغاية 

)نحو 50 ضابطا(.

أصدر مختار منطقة اليرموك رئيس مجلس حي 
املنطقة عبدالعزيز املشاري بيانا جاء فيه: »منا الى 
علمي عبر التواصل االجتماعي ان جتمعا ومسيرة 
ستدخل منطقة اليرموك اليوم الثالثاء، وسيكون 

جتمعها في ممشى قطعة 4 وقطعة 3«.
واضاف املشاري »ان مجلس حي منطقة اليرموك 

واهالي املنطقة يرفضون رفضا قاطعا دخول هذه 
املسيرة الى املنطقة ملا تسببه من ترويع وتخويف 
لنساء واطفال املنطقة وكذلك ملا تسببه ايضا من 
تدمير للممتلكات من من���ازل ومحالت وحدائق، 
وسنتخذ كل االجراءات القانونية ملن يعبث بأمن 

املنطقة ويروع اهاليها«.

والطاعة لصاحب السمو األمير وما 
ورد في خطابه، نعتقد اننا اليوم 
نقف على أعت����اب مرحلة جديدة 
يسودها تعاون بني السلطتني«. 
وأضاف دشتي »أعتقد ان الشعب 
الذي اس����تعاد مجلسه  الكويتي 
املختطف الحظ رقي األداء البرملاني 
في اجللس����ة االفتتاحية بدءا من 
كلمة رئيس السن املعبرة عن كل 
أعضاء مجل����س األمة مقارنة مبا 
تخلل املجلس املبطل تتنافى مع 
مبادئ االحترام التي جبل عليها 
أبن����اء الكويت«، وتابع: »ان روح 
التنافس بني األعضاء على مناصب 
مكتب املجل����س واللجان وكل ما 
صاح بذلك يعطي مؤشرا واضحا 
على حرص املجلس على االرتقاء 
البرملانية واصالح  العملية  بأداء 
اخللل الذي أوجده العهد البائد«، 
قائال »رغم املناورات التي أجرتها 
التصويت  أثناء عملية  احلكومة 
ل����م يحالفها احل����ظ فيها  والتي 
حريص����ني على مد ي����د التعاون 
أننا نعيش  للحكومة، خصوصا 

بداية عهد جديد«.
ولفت الى ان احلكومة اجلديدة 
ينتظرها الكثير م����ن املهام التي 
يتوجب عليه����ا القيام بها ونحن 
سنمنحها فرصة كافية لذلك ومن 
ثم سيتم محاس����بتها على ضوء 
املعطيات التي ستتوافر على ارض 

تقدم نائب رئيس مجلس االمة 
مبارك اخلرينج بالشكر اجلزيل 
والعميق لكل من وقف معه وسانده 
للحصول على منصب نائب رئيس 
مجلس االم����ة. واكد اخلرينج انه 
الوطني املطلوب  سيقوم بالدور 
منه من خالل منصب نائب الرئيس 
لدعم سبل التعاون بني السلطتني 
لتحقي����ق اكبر قدر م����ن التعاون 
واالسهام في تقليل اوجه اخلالف 

والتأزمي بني السلطتني.
وطال����ب اخلرين����ج اعض����اء 
السلطتني بالتعاون وااللتقاء ملا فيه 
مصلحة الكويت واهلها، مؤكدا ان 
نقاط االلتقاء كثيرة ونقاط اخلالف 
قليلة، مبينا ان تصافي النفوس 

تعددت خالل السنوات املاضية 
تقارير منظمة الشفافية الدولية 
حول استمرار تدني مرتبة الكويت 
في مؤشرات مدركات الفساد وخالل 
السنوات 2011 و2012 تدنى مستوى 
الكويت دوليا وعربيا حيث كانت 
في عام 2011 في املستوى ال� 54 
دوليا، وعلى املستوى اخلامس 
عربيا، وفي عام 2012 انخفضت 
انخفاضا ش���ديدا حيث وصلت 
دوليا ال���ى 66 وتراجعت عربيا 
الى املرتبة السادسة، وهذا مؤشر 
خطير على اس���مرار الفساد من 
ناحي���ة، وانع���دام اجلهود في 

محاربته من ناحية اخرى.
واك���د املليفي في س���ؤاله ان 
انتشار الفس���اد يقف عثرة في 
وجه التنمية احلقة، ومؤشر على 
ضعف االلتزام بالقوانني واحكام 
الرقابة املالية واالدارية على اجهزة 

الدولة.
واستنادا إلى نص املادة 123 
من الدس���تور الت���ي تنص على 
ان »يهيمن مجلس الوزراء على 

رتبة »مالزم ثان، مالزم ونقيب« 
من املتقاعدين من اجليش بعد 
ع���ام 1991، وقال عس���كر في 
اقتراحه: ان هناك مجموعة من 
الضباط املتقاعدين بعد عام 1991 
رتبهم ما بني )مالزم ثان، مالزم 
ونقيب( لم تش���ملهم املكرمة 
االميرية التي تفضل بها حضرة 
صاحب السمو امير البالد على 
زمالئهم املتقاعدين من االمراء 
والقادة بعد عام 1991 والسبب 
يعود لعدم بحث حالتهم من قبل 
من قدموا هذا االقتراح لسمو 
االمير ونس���وهم في هذا االمر 
فكيف نس���وا رجاال بذلوا من 
اجلهد والتعب كل في اختصاصه 
القوات املس���لحة  وبنوا هذه 
عندما كانت في بداية تكوينها 
امكانيات ووسائل  وبواسطة 
تدريب محدودة حتى اصبحت 
قوات نظامية تتحلى بالضبط 
والربط العس���كري والعقيدة 
القتالية العالية واحملافظة على 
امن البالد الداخلي واخلارجي، 
فعلى املستوى اخلارجي شاركوا 
في حروب سواء على اجلبهة 

فترة الوديعة سدادا لقيمة املبالغ 
التي دفعتها الهيئة س����دادا لقيمة 
القروض االستهالكية. وجاءت املادة 
الثالثة كاآلتي: تلتزم الهيئة العامة 
لالستثمار بأن تعطي نسبة األرباح 
ال تقل عن 10% بالنسبة للوديعة 
املعطاة م����ن احلكومة الى ان يتم 
سداد قيمة القروض التي اشترتها 
الهيئة العامة لالستثمار. ونصت 
املادة الرابعة على أال يستفيد من 
أحكام هذا القانون الوزراء وأعضاء 
مجلس األمة وأقاربهم من الدرجة 
األولى، بينما قالت املادة اخلامسة: 
تؤخذ األموال الالزمة لتنفيذ احكام 
هذا القانون من االحتياطي العام 
للدولة مع ارجاع األقساط احملصلة 
من املدين����ني الى االحتياطي العام 

عند سدادها.

كشف عضو اللجنة التشريعية 
النائب عبداحلميد دشتي عن ان 
اللجنة ستباش����ر بدءا من اليوم 
مبراجعة مراسيم الضرورة التي 
صدرت قبل تشكيل مجلس 2009 
وبقيت حتى يومنا هذا دون ان تقر 
او ترفض، مشيرا الى انه تدارس مع 
مستشاري اللجنة هذا املوضوع من 

اجل املباشرة به بدءا من اليوم.
من جانب آخر، أبدى دش����تي 
استعداده التام الستقبال شكاوى 
جميع املواطن����ني الذين تضرروا 
ف����ي وظائفهم نتيج����ة القرارات 
غير املدروسة التي اتخذها بعض 
الوزراء خالل فترة حل مجلس 2012 
انعقاد مجلس األمة  املبطل حتى 
احلالي، داعيا جميع املتضررين 
التقدم فورا بشكاوى ملكاتب  الى 
الوزراء التابعني لهم وتسليم نسخ 
من تلك الش����كاوى إلدارة مكتبه 
في مجلس األمة حتى يتسنى له 
متابعتها شخصيا او بالتعاون مع 
بقية الزمالء في جلنة الش����كاوى 
والعرائ����ض. وق����ال دش����تي في 
تصريح صحاف����ي »بعد ان أدينا 
القسم وباشرنا عملنا كممثلني عن 
األمة، وبعد ان جاء النطق السامي 
لصاحب السمو األمير في كلمته 
التي المست شغاف قلوب املواطنني 
وهمومهم، وما سمعناه من سمو 
رئيس الوزراء وتأكيده على السمع 

وجه النائب أحمد املليفي سؤاال 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ جابر املب���ارك قال فيه: 

تقدم النائب عسكر العنزي 
باقت���راح برغبة طالب فيه أن 
يتم تطبيق الق���رار رقم 495 
لس���نة 2008 اخلاص باملكرمة 
األميرمية ليشمل الضباط من 

تق����دم النائب ن����واف الفزيع 
باقتراح بقانون بشأن شراء قروض 
املواطنني، ونصت املادة األولى على 
ان تقوم الهيئة العامة لالستثمار 
بشراء ما تبقى من أصل القروض 
االستهالكية واملقسطة املستحقة 
على املواطنني الذين حصلوا عليها 
من البنوك وشركات االستثمار وال 
تزيد قيمتها عل����ى 70 الف دينار 
وأخذت بضمان الراتب وتسدد منه، 
وتسقط األرباح والفوائد املترتبة 
على هذه القروض حال دفع احلكومة 

ما تبقى من أصل القرض.
ونصت امل����ادة الثانية على ان 
تقوم احلكومة بإيداع وديعة لدى 
الهيئة العامة لالستثمار مبا يعادل 
قيمة القروض التي اشترتها الهيئة 
على ان تتنازل احلكومة عن ارباح 

ان الصوت الواحد نظام عادل افرز 
كفاءات وطنية لم يكن بوس����عها 
الوصول إلى قبة عبداهلل السالم 
في ظل وجود نظام انتخابي عزز 
مبدأ التحالفات. وقال الشمري ان 
النظام االنتخابي الذي اقره صاحب 
الس����مو األمير قوبل بارتياح من 
قبل شريحة من املواطنني، وصبت 
نتائجه في صالح املواطنني كافة، 
إذا أوص����ل نواب����ا ميثلون جميع 
فئات املجتمع، وفتح آفاقا واسعة 
إلغالق ملفات ظل����ت عالقة على 
مدى عقود حبيسة اإلدراج. وذكر 
الشمري ان املجلس احلالي سيمد 
يد العون للحكومة ان امتثلت الى 
مطالب املواطنني، وحققت آمالهم، 
وجاءت مبشاريع ذات بعد معيشي 

وخدماتي.

النائب ناصر الشمري ان  أكد 
خطاب صاحب السمو األمير في 
اجللس����ة االفتتاحية كان خطابا 
استثنائيا ش����خص الداء والدواء 
ووضع النقاط على احلروف، داعيا 
احلكومة الى ترجمة املعاني السامية 
التي وردت في اخلطاب الى برنامج 
عمل. وقال الشمري في تصريح 
الس����مو  للصحافيني ان صاحب 
األمير وجه رس����ائل واضحة الى 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
وأك����د خاللها ض����رورة التعاون 
بينهم����ا وحتقيق االجنازات التي 
الوحدة  تهم املواطن����ني وتعزيز 
الوطنية، مش����يرا الى ان النقاط 
التي ركز عليها سموه هي أولويات 
وطنية يج����ب ان توضع موضع 
التنفيذ. إلى ذلك اعتبر الش����مري 

عبداحلميد دشتي

مبارك اخلرينج

أحمد املليفي

عسكر العنزي

نواف الفزيع

ناصر الشمري

مكتب املجلس يعقد اجتماعه األول برئاسة الراشد
اطلع على بعض القرارات اإلدارية اخلاصة باألمانة العامة

عقد مكتب مجلس االمة اجتماعه االول ظهر امس 
برئاس����ة رئيس مجلس االمة علي الراشد وحضور 

اعضاء املكتب.
وقال امني سر املجلس النائب كامل العوضي في 
تصريح صحافي ان مكتب املجلس حدد ظهر اخلميس 
املقبل كموعد لاللتقاء بوزارة االشغال العامة واملقاول 

املس����ؤول عن تنفيذ املبنى اجلديد للسادة االعضاء 
والوقوف على آخر التطورات واملستجدات بشأنه.

واضاف العوضي ان مكت����ب املجلس اطلع على 
بعض القرارات االدارية اخلاصة باالمانة العامة ملجلس 
االمة باالضافة الى بحث موضوع سكرتارية السادة 

االعضاء وما يتصل بهم.

رئيس مجلس األمة علي الراشد مترئسا أول اجتماع ملكتب املجلس

الراشد يستقبل املهنئني 
بفوزه برئاسة مجلس األمة

يستقبل رئيس مجلس االمة علي الراشد املهنئني 
بفوزه برئاسة مجلس االمة، وذلك مساء اليوم الثالثاء 
بعد صالة العش���اء في ديوانه الكائ���ن في منطقة 

القادسية قطعة 3 مقابل النادي العربي.

احلسيني للحجرف: ما أسماء 
أعضاء جلان الوظائف اإلشرافية 

وسيرهم الذاتية؟

يحيى الدخيل: ضرورة فتح 
مجال للحوار ونزع فتيل األزمة 

من أجل مصلحة الكويت

وجه النائب د.مشاري احلسيني عدة أسئلة لوزير 
التربية ووزير التعليم العالي د.نايف احلجرف تتعلق 
بالوظائف اإلشرافية واللجان املشكلة بهذا الصدد، مؤكدا 
ان حتقيق مب����دأ العدالة يتطلب مزيدا من حتري الدقة 
وحف����ظ حقوق اآلخرين دون متيي����ز او جتاوز وان ما 
يثار بني الفترة واألخرى 
بشأن الوظائف االشرافية 
بالتربية البد ان يحس����م 
ويواجه بشيء من احلزم 
واملتابعة ملنع اهدار حقوق 
اآلخرين والتعدي عليها.

النائ����ب  وأض����اف 
احلس����يني بقول����ه »لقد 
وردتنا معلومات تعاملنا 
معها من باب احليطة عندما 
مت اختيار بعض الوظائف 
واعتمادها في فترة العاجل 
م����ن األم����ور«، مؤكدا ان 
حتذيراتنا الى اآلن قائمة وفيها من الش����ك حول مترير 
الوزير بعض الوظائف الى ان يردنا شيء رسمي وموثق 
بهذا الصدد. وطالب احلسيني في أسئلته بتزويده بأسماء 
أعضاء اللجان وسيرهم الذاتية، ومبحاضر اللجان وتواريخ 
اجتماعاتهم وقراراتهم وتوثيقها، وجميع القرارات التي 
صدرت من هذه اللجان من تاريخ 2012/1/1 حتى تاريخه 
وكيف تعاملت اجلهات املعنية حيالها؟ وهل مت تنفيذها 
ام ال؟ مطالبا بتوضيح آلية اختيار أعضاء اللجان وعلى 
أي أساس مت االختيار؟ وما الصفة القانونية لقراراتها 
ومرجعيتها وفق الهيكل الوزاري؟ وبالشكاوى املوجهة 

وعددها وكيف مت التعامل معها؟

كشف املنسق العام لتجمع احملافظني واملرشح السابق 
للدائرة الثالثة يحيى الدخيل أن املكتب التنفيذي للمجلس 
االستشاري والتأسيسي لتجمع احملافظني سيعاد تشكيله 
خالل شهر، وذلك بعد دراسة نتائج االنتخابات السابقة، 
مؤكدا أن ما حصل عليه شخصيا من أرقام في االنتخابات 
ال يعكس الواقع من حيث 
كوادر وأعض����اء التجمع 
والدواوين الداعمة للتجمع، 
والبد من وجود خلل ما. 
واكد ان ع����ددا كبيرا من 
املتضامني معه والذين قد 
صوت����وا له فعليا جتاوز 
العدد الذي ورد في النتائج، 
وهو ما يؤكد وجود خلل.  
وتقدم الدخي����ل بالطعن 
على نتائج الدائرة الثالثة 
بالكامل م����ن جهة وعلى 
مرسوم الدعوة لالنتخابات 
من جهة أجرى حيث مت اصدار املرس����وم من حكومة لم 
تقس����م اليمني الدستورية أمام مجلس األمة وهو أشبه 
بالسبب الذي أبطل مجلس 2012. وأضاف ان الطعن الذي 
قدمته يشمل عدة محاور منها تقرير املراقبني الدوليني 
وجمعية الشفافية الكويتية والسماح ملرشحني مشطوبني 
بالتصويت والترشح. وعن أهم ما يجب عمله للمرحلة 
القادمة قال الدخيل: البد من فتح أبواب احلوار والعمل 
على نزع فتيل األزمة والتنازل من جميع األطراف ملا فيه 

مصلحة وأمن واستقرار الكويت.

د.مشاري احلسيني

يحيى الدخيل

رؤساء ومقررو اللجان البرملانية
املقررالرئيساللجنة

صفاء الهاشممعصومة املباركاجلواب على اخلطاب األميري
عصام الدبوسحسني القالفالعرائض والشكاوى

عبداهلل التميميعسكر العنزيالداخلية والدفاع
أحمد الريد.يوسف الزلزلةاملالية واالقتصادية

يعقوب الصانعد.معصومة املباركالتشريعية والقانونية
خالد الشليميد.مشاري احلسينيالتعليمية
هاني شمسد.صالح العتيقيالصحية
طاهر الفيلكاويصالح عاشوراخلارجية

عدنان املطوعد.علي العميراملرافق العامة
حماد الدوسريعدنان عبدالصمدامليزانيات واحلساب اخلتامي

سعدون حمادأحمد املليفيحماية املال العام

فريحة األحمد: الشباب 
مطالبون بالعمل الدؤوب 

لرفع راية الكويت خفاقة
اكدت رئيسة اجلمعية الكويتية لالسرة الشيخة فريحة 
األحمد على تكاتف املجتم����ع الكويتي واظهار االنتماء 
ملصلحة الكوي����ت  في بداية انعقاد الدور االول ملجلس 
االمة بحضور صاحب السمو األمير، حفظه اهلل ورعاه، 
وذكرت لوسائل االعالم ان الكويت ستتجاوز أزماتها كما 
فعلت في كل محنة وأزمة 
وليس هناك أشد من محنة 
وازمة من الغزو الهاش����م 
الذي ظهرت فيه الكويت 
شامخة أبية في مواجهة 
احملن، واثنت على صاحب 
السمو األمير وعلى حنكته 
في معاجلة األوضاع بحكمة 
ودراية معهودة، كما اثنت 
على املجتمع الكويتي في 
استجابته لنداء صاحب 
الس����مو األمير واختيار 
ممثليهم في مجلس االمة 
الذين متنت لهم التوفيق والنجاح مع احلكومة اجلديدة 
في دفع عجلة التنمية والنظر في مصالح الوطن، وفي 
الوقت ذاته حثت الشباب على العمل الدؤوب لرفع راية 
الكويت خفاقة في احملافل احمللية والدولية، مشيرا الى 
ان بعض الشباب قد يندفع بحماس غير متزن لتخريب 
الدميوقراطية بالتشويش على جلسات املجلس بقصد 
االصالح السياس����ي، واضاف����ت ان االصالح ال يتحقق 
بالتشويش والتخريب امنا باألدوات القانونية والدستورية 
فنحن نعيش في بلد املؤسسات وليس االفراد واالهواء 
والفوضى، مؤكدة على حق التعبير باس����لوب عصري 
وحض����اري واي عمل غير مس����ؤول قد يدخل البلد في 
نفق مظلم يصعب اخلروج منه ومع هذا تفاءلت االحمد 

مبستقبل زاهر للكويت في كل امليادين.

فريحة األحمد


