4

محليات

www.alraimedia.com

العدد ) • (A0 -13868الثالثاء  20يونيو lssue No. (A0 -13868) • Tuesday 20 June 2017

دعا إلى تحويل مضامينه برنامجًا عمليًا ملموسًا على أرض الواقع

الغانم :خطاب األمير شامل جامع
 ...حدد أولويات العمل الوطني واإلقليمي

ق ــال رئـيــس مـجـلــس االم ــة م ــرزوق
عـلــي الـغــانــم ان خـطــاب سـمــو األمـيــر
ال ـش ـي ــخ ص ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد ،بـمـنــاسـبــة
ال ـع ـش ــر االواخ ـ ـ ــر م ــن رم ـ ـضـ ــان ،ك ــان
ش ــام ــال وج ــامـ ـع ــا وح ـ ـ ــدد اولـ ــويـ ــات
العمل الوطني واالقليمي.
وأض ـ ـ ــاف ال ـ ـغـ ــانـ ــم ،فـ ــي ت ـصــريــح
صـ ـ ـح ـ ــاف ـ ــي« ،كـ ـ ـ ــان س ـ ـم ـ ــوه حـ ــازمـ ــا
وح ــاس ـم ــا ف ـي ـمــا يـتـعـلــق بــال ـعــالقــات
الـخـلـيـجـيــة  -الـخـلـيـجـيــة ،وضـ ــرورة
ال ـع ـمــل ع ـلــى رأب اي صـ ــدع يـعـتــري
الـعـمــل الـخـلـيـجــي امل ـش ـتــرك كـمــا كــان
حاسما في ضرورة التصدي لظاهرة
االرهـ ـ ــاب ونـتــائـجـهــا ال ـكــارث ـيــة على
دول املنطقة».
وأوض ـ ــح أن «سـ ـم ــوه ركـ ــز اي ـضــا
على العالقة بني السلطتني وضرورة
تعاونهما ،كبوابة لتحقيق االستقرار
ال ـس ـي ــاس ــي ،م ــرك ــزا ف ــي ذات ال ــوق ــت
على ض ــرورة صيانة هــذا االستقرار
بـصــون الــوحــدة الوطنية والتماسك
وال ـت ـع ــاض ــد امل ـج ـت ـم ـعــي ال ـكــوي ـتــي».
وتابع «لم يغفل سموه ،وهو يتحدث
عــن الـتـحــديــات السياسية واالمـنـيــة،
ان يــركــز عـلــى مـســألــة التنمية ودور
ال ـ ـش ـ ـب ـ ــاب ك ـ ـش ـ ــرط م ـ ـهـ ــم ل ـت ـح ـق ـي ــق
االستقرار والبناء كونه هدف الحكم
الرشيد في اي دولة ناجحة».
ودع ــا الـغــانــم فــي خـتــام تصريحه
الجميع الى االقتداء بمضامني كلمة
س ـم ــو األمـ ـي ــر ال ـش ــام ـل ــة وال ـج ــام ـع ــة
والـعـمــل على تحويلها الــى برنامج
عملي ملموس على ارض الواقع.
م ــن ج ــان ـب ــه ،دعـ ــا ال ـن ــائ ــب عـسـكــر
الـ ـعـ ـن ــزي الـ ـ ــى الـ ـت ــوح ــد تـ ـح ــت رايـ ــة
الكويت وقيادتها الــرشـيــدة ،بقيادة
حـكـيــم االمـ ــة س ـمــو األم ـي ــر ،ملــواجـهــة
ال ـت ـحــديــات الـصـعـبــة ال ـتــي ت ـمــر بها
املـنـطـقــة والـتـمـســك بـمـبــادئ الــوحــدة
الوطنية ،لتفويت الفرصة أمــام قوى
ال ـشــر ال ـتــي تــريــد اش ـعــال ن ــار الفتنة
وادخال الكويتيني في اتونها.
وب ـ ــني الـ ـعـ ـن ــزي أن س ـم ــو االم ـي ــر
أكـ ــد ف ــي خ ـطــابــه اس ـت ـم ــرار ال ـج ـهــود
مـ ــن أج ـ ــل رأب ال ـ ـصـ ــدع فـ ــي ال ـب ـيــت
الخليجي واعــادة الوئام واملــودة بني
االخوة املختلفني بما يحفظ تماسك
مجلس التعاون الخليجي ووحدته
وتكاتف شعوبه .وشدد العنزي على
أه ـم ـيــة ت ـكــاتــف ال ـكــوي ـت ـيــني جـمـيـعــا
وتعزيز قيم التالحم والتآخي وسط
ال ـع ــواص ــف ال ـت ــي تـعـيـشـهــا املـنـطـقــة
والـعــالــم وتفويت الفرصة امــام قوى
الـ ـظ ــالم والـ ـش ــر ال ــذي ــن ي ــري ــدون بــث
سموم الفرقة بني ابناء الكويت.
ب ـ ـ ــدوره أش ـ ـ ــاد الـ ـن ــائ ــب ال ــدك ـت ــور
حمود الخضير باملضامني السامية
ال ـ ــواردة فــي خ ـطــاب صــاحــب السمو
ال ــذي تــوجــه بــه مــن قلبه الكبير إلــى
ق ـل ــوب ش ـع ـبــه وم ـح ـب ـيــه ف ــي ال ـعــالــم

قالوا عن الخطاب

صاحب السمو كان حازمًا
في ضرورة رأب الصدع
الخليجي والتصدي
لإلرهاب

مرزوق الغانم

فــي إحــدى الليالي املـبــاركــة مــن شهر
رمضان املبارك.
وق ـ ـ ــال الـ ـخـ ـضـ ـي ــر ،ف ـ ــي ت ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ،إن مـ ــن حـ ــق كـ ــل كــوي ـتــي
أن يـفـخــر ب ـقــائــد اإلن ـســان ـيــة وأس ــرة
الخير مــن آل الصباح الـكــرام ،مؤكدا
أن ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي ت ـنــاول ـهــا خـطــاب
سموه غاية في األهمية والخطورة،
وتـجـســد ح ــرص وال ــد الـجـمـيــع على
م ـص ـل ـحــة ش ـع ـب ــه ب ــال ــدرج ــة األول ـ ــى
وعـلــى اسـتـتـبــاب األم ــن وال ـس ــالم في
العالم ككل والــذي يعاني من ويالت
اإلرهـ ــاب .وب ــني أن الـكــويـتـيــني الــذيــن
بايعوا سمو األمير ويبايعونه على
السمع والطاعة يعاهدون سموه على
تنفيذ كل ما تتطلبه الظروف الدقيقة
التي تمر بها املنطقة والعالم ،مشددا
في الوقت نفسه على استمرار تعاون
ال ـس ـل ـط ـتــني ف ــي ت ـح ـق ـيــق مـتـطـلـبــات
املرحلة املقبلة.
وأكد النائب طالل الجالل أن كلمة
س ـم ــو األمـ ـي ــر ت ـم ـثــل خ ــارط ــة طــريــق
ملـجـلــس االمـ ــة وال ـح ـكــومــة ون ـبــراســا
للشعب الكويتي ،وعبرت عن كل ما
نتطلع اليه.
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــالل ،فـ ـ ــي تـ ـص ــري ــح
صـ ـح ــاف ــي ،ان الـ ـكـ ـلـ ـم ــات ال ـس ــام ـي ــة
لـ ـسـ ـم ــوه جـ ـ ــاءت مـ ــوجـ ــزة وم ـج ـم ـلــة
لـ ـ ــأوضـ ـ ــاع املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة
تـشـخـيـصــا وعــالجــا،الس ـي ـمــا ف ــي ما
يـتـعـلــق ب ـ ـ «الـ ـتـ ـط ــورات األخـ ـي ــرة في
بـيـتـنــا الـخـلـيـجــي» حـيــث اك ــد سـمــوه
ض ــرورة معالجتها وتهيئة األجــواء
لحل الخالفات املؤسفة ورأب الصدع

بالحوار والتواصل ،وهــو ما يصبو
اليه كل مواطن ،وكلنا ثقة بأن تكلل
جـ ـه ــود سـ ـم ــوه ب ــالـ ـنـ ـج ــاح فـ ــي رأب
الـصــدع بــني ال ــدول االشـقــاء .وأضــاف
الـ ـج ــالل ان دع ـ ــوة سـ ـم ــوه لـلـتـمـســك
بـ ــالـ ــوحـ ــدة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وح ــديـ ـث ــه عــن
ض ــرورة توحيد الصف فــي مواجهة
االرهـ ــاب وال ـت ـطــرف ،خــاصــة أن وبــاء
اإلرهاب امتد إلى الدول واملجتمعات
تحت مختلف املسميات والشعارات
املـتـطــرفــة فــي ظــاهــرة غـيــر مسبوقة،
والـتــي تــأتــي مــن قــائــد وزعـيــم محنك
ت ـط ـلــب م ـن ــا ت ــرج ـم ــة ح ــدي ــث س ـمــوه
ال ــى واقـ ــع م ـل ـمــوس وال ــوق ــوف صفا
واحدًا متضامنة مع املجتمع الدولي
مل ـح ــارب ــة هـ ــذا الـ ــوبـ ــاء ب ـك ــل أش ـكــالــه
والعمل على تجفيف منابعه.
وق ــال الـجــالل ان «ح ــرص صاحب
السمو كعادته لتخصيص جــزء من
خطابه عــن الـشـبــاب ،يعكس اهتمام
س ـم ــوه بــأب ـنــائــه ف ـهــم ح ـقــا ك ـمــا قــال
س ـمــوه ث ــروة ال ــوطــن الـحـقـيـقـيــة فهم
ع ــدت ــه وأم ـ ـلـ ــه وم ـس ـت ـق ـب ـل ــه» ،داع ـي ــا
الحكومة الى العمل الجاد بالتعاون
م ــع م ــؤس ـس ــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي في
استثمار اوقــات الشباب واالستفادة
منهم وتحصينهم من الفكر املتطرف.
وفـ ـ ــي خ ـ ـتـ ــام تـ ـص ــريـ ـح ــه ،اع ـ ــرب
ال ـجــالل عــن الـتـقــديــر والـشـكــر لسمو
االم ـ ـي ـ ــر وس ـ ـمـ ــو ول ـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ع ـلــى
دع ـم ـه ـمــا املـ ـت ــواص ــل مل ـج ـلــس االمـ ــة،
رافـعــا اسمى ايــات التبريكات لسمو
االم ـيــر وس ـمــو ول ــي الـعـهــد والـشـعــب
الكويتي الكريم واملقيمني واالمـتــني

الحويلة :زيادة األسعار باتت ظاهرة
تتكرر كل عام
ت ـقــدم ال ـنــائــب الــدك ـتــور محمد
ال ـ ـحـ ــوي ـ ـلـ ــة بـ ـ ـس ـ ــؤال إل ـ ـ ـ ــى وزي ـ ــر
التجارة والصناعة وزيــر الدولة
لـشــؤون الشباب خالد الــروضــان
حول غالء األسعار .وقال الحويلة
فــي ســؤالــه« :إن ال ــزي ــادة الكبيرة
ال ـت ــي ش ـهــدت ـهــا ك ــاف ــة ال ـس ـلــع في
األسواق خالل شهر رمضان ومع
ق ــرب عـيــد الـفـطــر تتطلب تشديد
الــرقــابــة م ــن قـبــل وزارة الـتـجــارة
املعنية بحماية املستهلك ،فلقد
تحول األمر إلى ظاهرة تتكرر كل
ع ــام مــا يــزيــد األع ـبــاء عـلــى كاهل
األســرة في ظل االرتـفــاع املحدود
ف ــي الـ ــرواتـ ــب والـ ــدخـ ــول للطبقة
امل ـت ــوس ـط ــة الـ ـت ــي ت ـم ـثــل غــالـبـيــة
ال ـش ـع ــب ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ـ ــإن أس ـع ــار
السلع األســاسـيــة ك ــاألرز والــزيــت
وال ـخ ـض ــار وال ـف ــاك ـه ــة وامل ــالب ــس
وغيرها فــي ارتـفــاع كبير وسعر
متفاوت مــن محل آلخــر مــا يؤكد
أن هـنــاك ع ــدم انـضـبــاط وتالعبا
فـ ـ ــي األسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــار مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل ب ـعــض
التجار املتحكمني في السلع ،لذا

الب ــد مــن ضـبــط االس ـعــار مــن قبل
ال ـج ـهــات امل ـع ـن ـيــة» .وأض ـ ــاف أنــه
«م ــن املــالحــظ أن بـعــض األس ــواق
تـفـتـقــر إلـ ــى ال ــرق ــاب ــة س ـ ــواء على
األس ـ ـعـ ــار أو االحـ ـتـ ـك ــار أو حـتــى
صالحية السلع لالستهالك ،وأن
بعض السلع زادت بشكل يفوق
قــدرة املواطن على الشراء كما أن
الدولة تدعم بعض السلع بينما
ترتفع أسعارها ،وبعض التجار
يـسـتـغـلــون حــاجــة امل ــواط ــن لــرفــع
ألسعار».
وأشار إلى أن مجلس األمة أقر
القانون رقم  39لسنة  2014بشأن
حـمــايــة املستهلك حـيــث ج ــاء في
الفصل الثاني «إن اللجنة الوطنية
لحماية املستهلك تنشئ ألغراض
تـطـبـيــق ه ــذا ال ـق ــان ــون ب ـق ــرار من
وزي ــر ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة لجنة
دائ ـم ــة بـ ــالـ ــوزارة تـسـمــى الـلـجـنــة
ال ــوطـ ـنـ ـي ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـل ــك
وال ـتــي تعنى بـحـمــايــة املستهلك
وص ــون مصالحه» ،الفـتــا إلــى أن
«مــن اختصاصات اللجنة املشار

إل ـي ـه ــا وض ـ ــع ال ـس ـي ــاس ــة ال ـعــامــة
لحماية املستهلك ووضع الخطط
وب ــرام ــج ال ـع ـمــل ل ـح ـمــايــة حـقــوق
املستهلك وتـعــزيــزهــا وتنميتها
ً
ووســائــل تحقيق ذلــك ،فضال عن
تـلـقــي ال ـش ـكــاوى مــن املستهلكني
وجـ ـمـ ـعـ ـي ــات حـ ـم ــاي ــة امل ـس ـت ـه ـلــك
وفحصها والتحقيق فيها وإبالغ
الجهات املختصة ورفع الدعاوى
امل ـتـع ـلـقــة ب ـم ـصــالــح املـسـتـهـلـكــني
والتدخل فيها».
وطلب الحويلة تــزويــده بعدد
املـخــالـفــات الـتــي سجلتها وزارة
ال ـت ـجــارة والـصـنــاعــة خ ــالل شهر
رمـ ـض ــان امل ـ ـبـ ــارك ون ــوعـ ـي ــة ه ــذه
املـ ـخ ــالـ ـف ــات واالجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي
اتخذتها ال ــوزارة تـجــاه االرتـفــاع
ف ــي االسـ ـع ــار ،وه ــل ت ـق ــوم وزارة
ال ـت ـج ــارة بـعـمــل دراسـ ـ ــات علمية
تـقـيــس م ــن خــالل ـهــا م ــدى ت ــوازن
دخ ــل امل ــواط ــن م ــع أس ـع ــار السلع
ف ــي ال ـس ــوق امل ـح ـلــي ،م ــع تــزويــده
ب ـن ـس ـخ ــة مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــة إن
وجدت.

سأل عما إذا كانت الحكومة قامت بالسحب من االحتياطي العام

املويزري 3.8 :مليار دينار
تجاوزات الصرف للجهات الحكومية
تقدم النائب شعيب املويزري
بسؤال إلــى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير املالية أنس الصالح
عــن ت ـج ــاوزات ال ـصــرف للجهات
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة .وقـ ـ ـ ـ ــال املـ ـ ــويـ ـ ــزري
فـ ــي سـ ــؤالـ ــه« :ب ـل ـغ ــت ت ـ ـجـ ــاوزات
الـصــرف للجهات الحكومية 3.8
م ـل ـي ــار دي ـ ـنـ ــار ع ـل ــى امل ـي ــزان ـي ــات
ً
املعتمدة ،سائال عن أسباب هذه

ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات؟ وهـ ــل ت ــم ال ــرج ــوع
إل ـ ــى وزارة امل ــالـ ـي ــة ع ـن ــد ص ــرف
هـ ــذه املـ ـب ــال ــغ؟ ،وط ــال ـب ــا ت ــزوي ــده
باملستندات املتعلقة بهذا الشأن.
وس ــأل امل ــوي ــزري إذا كــانــت تمت
ت ـســويــة هـ ــذه الـ ـتـ ـج ــاوزات ،وإذا
كانت اإلجابة بنعم طلب تزويده
باملستندات ،وإذا كانت اإلجابة ال
فما هي أسباب عدم تسويتها؟

كـمــا س ــأل امل ــوي ــزري إذا كانت
قد قامت الحكومة بالسحب من
االحتياطي العام خالل السنوات
املــالـيــة فــي  2014/ 2013و2014
 2015/و2016/ 2015؟ ،قــائــال:
إذا كــانــت اإلجــابــة بنعم فـمــا هو
مقدار املبالغ املسحوبة؟ وماهي
أسباب السحب؟ وطالبا تزويده
باملستندات ذات الصلة».

عسكر العنزي

حمود الخضير

خالد العتيبي

طالل الجالل

العربية واالسالمية بمناسبة العشر
االواخر من الشهر الفضيل.
م ــن ج ــان ـب ــه ،اش ـ ــاد ال ـن ــائ ــب خــالــد
العتيبي بكلمة صاحب السمو التي
توجه بها الى الشعب الكويتي جريا
ع ـلــى ع ــادت ــه امل ـع ـه ــودة ف ــي تــواصـلــه
الـ ــدائـ ــم ول ـق ــائ ــه امل ـت ـج ــدد م ــع اب ـن ــاء
شعبه على الخير واملحبة في العشر
االواخــر من شهر رمضان الكريم من
كل عام.
واعتبر العتيبي ان الكلمة أكــدت
ح ــرص سـمــوه عـلــى ض ــرورة تكاتف
الـشـعــب الـكــويـتــي وتمسكه بوحدته
الوطنية معتبرا ان وحدتنا الوطنية
ه ــي أعـ ــز م ــا ن ـم ـلــك الس ـي ـمــا ف ــي ظـ َـل
األح ــداث واملـخــاطــر الـتــي تحيط ِبنا
وبمنطقتنا اإلقليمية امللتهبة .وزاد
ان سـ ـم ــوه ب ـم ــا ي ـم ـت ـل ـكــه م ــن حـكـمــة
ورصـ ـ ـي ـ ــد ك ـب ـي ــر ل ـ ــدى االش ـ ـق ـ ــاء فــي
مجلس التعاون الخليجي قادر على
إذاب ــة الـخــالفــات الـتــي ظـهــرت أخـيــرا،
مثمنا دور سموه وحرصه على رأب
الصدع بالحوار ودون تدخل ألطراف
خارجية.
وأضــاف ان تأكيد صاحب السمو
وح ـ ـثـ ــه ال ـس ـل ـط ـت ــني عـ ـل ــى الـ ـتـ ـع ــاون
إلنجاز امللفات االقتصادية وغيرها
التي ينتظرها الشعب الكويتي هو
املـ ـخ ــرج ال ــوح ـي ــد ام ـ ــام أي ت ـحــديــات
تــواجــه شعبنا مثمنا تــأكـيــد سموه
لدور الشباب الحالي واملستقبلي في
صناعة مستقبل الكويت.
وت ـ ـم ـ ـنـ ــى الـ ـعـ ـتـ ـيـ ـب ــي ف ـ ـ ــي خـ ـت ــام
ت ـصــري ـحــه ان ت ـك ــون هـ ــذه املـنــاسـبــة

س ـب ـب ــا فـ ــي ان ن ـب ـت ـع ــد ج ـم ـي ـع ــا عــن
األجواء املشحونة بالكراهية والحقد
واالزدراء ونعود كما كنا متمسكني
بوحدتنا الوطنية التي ُجبلنا عليها
م ـت ـجــاوزيــن ع ــن خــالفــات ـنــا م ــن اجــل
ال ـكــويــت وشـعـبـهــا داع ـي ــا ان يحفظ
الله وطننا الغالي ويديم عليه نعمة
األمن واالمان.
واش ـ ـ ــاد الـ ـن ــائ ــب ث ــام ــر ال ـس ــوي ــط
بكلمة صاحب السمو ،الفتا إلى انها
حملت بــرنــامــج عـمــل للشباب يدعو
لتمكينهم عمليا وحمايتهم فكريا
وه ــذه نـظــرة شــامـلــة ملـفـهــوم التنمية
و األمن.
واع ـت ـب ــر الـ ـس ــوي ــط ،ف ــي ت ـصــريــح
صحافي ،ان كلمة سموه عبرت عما
يتطلع الـيــه الـشـعــب الـكــويـتــي ســواء
فـ ــي الـ ـح ــدي ــث عـ ــن ال ـ ـشـ ــأن ال ــداخ ـل ــي
أو ال ـخ ــارج ــي ال ـخ ــاص بــال ـت ـطــورات
األخـ ـي ــرة ب ــني االشـ ـق ــاء الـخـلـيـجـيــني،
مـثـمـنــا دور س ـمــوه ف ــي ال ـس ـعــي الــى
مـعــالـجــة ال ـخــالف والـعـمــل عـلــى رأب
ال ـص ــدع .ودعـ ــا الـجـمـيــع لـلـعـمــل بما
جــاء فــي كلمة سـمــوه بـشــأن التمسك
بــالــوحــدة الــوطـنـيــة وال ــوق ــوف صفا
واح ــدا فــي وج ــه االره ــاب والـتـطــرف،
مطالبا الحكومة بتنفيذ رؤية سموه
ال ـتــي ت ـحــدث عـنـهــا ب ـشــأن اسـتـثـمــار
أوقات الشباب وتحصينهم من الفكر
املتطرف .وبني أن سموه حدد خارطة
طــريــق لعمل الحكومة واملجلس من
خ ـ ــالل ح ــدي ـث ــه ع ــن ضـ ـ ـ ــرورة إن ـج ــاز
امل ـل ـفــات االق ـت ـصــاديــة وغ ـيــرهــا الـتــي
ينتظرها الشعب الكويتي.

الفضل:
«اإلصالح» وطأت
بطن القانون
ومارست نشاطًا
سياسيًا ّ
مجرمًا
طـ ــالـ ــب الـ ـن ــائ ــب أح ـم ــد
ال ـف ـض ــل وزي ـ ـ ــرة الـ ـش ــؤون
االجتماعية والعمل هند
الصبيح بتطبيق الالئحة
عـ ـل ــى ج ـم ـع ـي ــة اإلص ـ ـ ــالح
االج ـت ـم ــاع ــي مل ـمــارس ـت ـهــا
ّ
مجرما
نـشــاطــا سـيــاسـيــا
قـ ــانـ ــونـ ــا عـ ـل ــى ج ـم ـع ـيــات
الـ ـنـ ـف ــع الـ ـ ـع ـ ــام ب ـتــدخ ـل ـهــا
فـ ــي ال ـ ـخـ ــالف ال ـخ ـل ـي ـجــي.
وقــال الفضل في تصريح
ص ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــي« :م ـ ـ ــازلـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا
بانتظار بيان من جمعية
ال ـه ــالل األح ـم ــر وجمعية
أط ـبــاء األس ـن ــان وجمعية
ال ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــريـ ـ ــض وجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف ـ ــة والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة
الكويتية لهواة الالسلكي
وغ ـ ـيـ ــرهـ ــا م ـ ــن ج ـم ـع ـي ــات
ال ـن ـفــع ال ـع ــام ح ــول رأي ـهــم
ف ـ ــي ال ـ ــوض ـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي
ب ـ ــالـ ـ ـخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــج» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف
الفضل« :ننتظر منهم أن
يـطــأوا على بطن القانون
بممارسة نشاط سياسي
مـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـ ّـرم ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ـ ـ ــا عـ ـل ــى
ج ـم ـع ـي ــات ال ـن ـف ــع الـ ـع ــام،
أس ــوة بزميلتهم جمعية
اإلصالح التي دست أنفها
ك ــال ـع ــادة ب ـش ــأن سـيــاســي
ح ـي ـن ـم ــا أي ـ ـ ـ ــدت خـ ـط ــوات
سمو األمير لــرأب الصدع
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـيـ ــت ال ـخ ـل ـي ـج ــي،
وهي التي صمتت صمت
القبور عن كل التصدعات
ال ـتــي قـ ّـسـمــت الـبـلــد أثـنــاء
الربيع الكويتي املشؤوم».

 6استحقاقات وطنية
قــال رئيس مجلس األمــة مــرزوق الغانم ،ان سمو األمير
حــدد فــي خطابه ستة استحقاقات وطنية واقليمية ،ودعــا
الجميع الى العمل الجاد ازاءها ،وهي ملفات التالحم الخليجي،
واالرهاب ،والوحدة الوطنية ،وتحديات الديبلوماسية الكويتية
ب ـعــد ن ـيــل ع ـضــويــة م ـج ـلــس االم ـ ــن الـ ــدولـ ــي ،والـ ـتـ ـع ــاون بني
السلطتني ،واخيرا تمكني العنصر البشري وخاصة الشباب
كحجر الزاوية في عملية التنمية.

عسكر :ضرورة تعزيز
قيم التالحم لتفويت
الفرصة أمام قوى الظالم
التي تريد تفرقتنا

تعزيز قيم الوالء واالنتماء
أثنى النائب عسكر العنزي على مضامني خطاب سمو
األمير التي حملت معاني الوطنية وتعزيز قيم الوالء واالنتماء
باعتبارها الحصن الحصني واملالذ اآلمن للعيش في مجتمع
متماسك اليهتز أمام الزوابع واملحن.

الخضير :الخطاب جسد
حرص الوالد على مصلحة
شعبه واستتباب األمن
في العالم

تفاؤل يبعث األمل
أب ــدى الـنــائــب الــدكـتــور حـمــود الخضير سـعــادتــه بتفاؤل
سمو األمير في التوصل إلى حلول ألزمات املنطقة ،وأعرب
عــن أمـلــه فــي أن تكلل جـهــود سـمــوه وك ــل الـجـهــود املـبــذولــة
الرامية إلى حل األزمة الخليجية التي نتمنى أن تكون سحابة
صـيــف لـيـعــود مـجـلــس ال ـت ـعــاون إل ــى وض ـعــه الـطـبـيـعــي من
التماسك والــوحــدة بــني أبنائه«فالظروف اإلقليمية والدولية
تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى تعزيز الوحدة والبعد
عن كل ما يخدش وحدة األشقاء في دول مجلس التعاون».

الجالل :الكلمة تشكل
خريطة طريق للسلطتني
ونبراسًا للشعب وتعكس
االهتمام بالشباب

مناسبة لتبديد األجواء املشحونة

العتيبي :تأكيد أن
تعاون السلطتني
املخرج الوحيد
ملواجهة التحديات

عبر النائب خالد العتيبي عن األمل في أن يكون الخطاب
مناسبة ألن نبتعد جميعا عن األجواء املشحونة بالكراهية
وال ـح ـقــد واالزدراء ون ـع ــود ك ـمــا ك ـنــا مـتـمـسـكــني بــوحــدتـنــا
الوطنية الـتــي ُجبلنا عليها متجاوزين خالفاتنا مــن اجل
الكويت وشعبها داعـيــا ان يحفظ الله وطننا الغالي ويديم
عليه نعمة األمن واالمان

ّ
تفرد في خطابات العصر
أوضــح النائب السابق الدكتور عبدالرحمن الجيران أنه
لم يجد لكلمة صاحب السمو مثيال في الخطابات الرئاسية
املعاصرة اليوم ،التي قلما تذكر هموم االمة وتدعو بصدق
ملحاربة االره ــاب دون ان تدعمه ،وتنمي ُسبل رأب الصدع
ومنع اندالع الحروب وحل النزاع بالحوار والتفاهم.

استفسر عن مساحة وأسعار قسائم املشروع

العدساني يسأل وزير اإلسكان
عن إجراءات التخصيص في «خيطان»
وج ــه ال ـنــائــب ريـ ــاض الـعــدســانــي
ً
س ـ ــؤاال ب ــرمل ــان ـي ــا إلـ ــى وزي ـ ــر ال ــدول ــة
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون
الخدمات بخصوص منطقة خيطان
الـ ـجـ ـن ــوب ــي وذل ـ ـ ـ ــك ملـ ـت ــابـ ـع ــة ص ـحــة
إجراءات التخصيص.
ونوه العدساني إلى أنه كان قدم
قدما اقتراحا برغبة على نقل ملكية
منطقة خيطان الجنوبي قطعتي 3
و 4مــن وزارة املــالـيــة مـنــوهــا إل ــى أن
املــؤسـســة الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية
أع ـل ـنــت أخ ـي ـرًا ع ــن م ـش ــروع خـيـطــان
الـ ـجـ ـن ــوب ــي وف ـ ـتـ ــح ب ـ ـ ــاب اس ـت ـق ـب ــال
مـ ـع ــام ــالت ال ـت ـخ ـص ـي ــص ل ـلــراغ ـبــني
مـ ــن امل ــواطـ ـن ــني أص ـ ـحـ ــاب ال ـط ـل ـبــات
اإلسكانية حتى نهاية يونيو 1998
وما قبلها.
وط ـ ــال ـ ــب الـ ـع ــدس ــان ــي امل ــؤس ـس ــة
بااللتزام بالجدول الزمني في تنفيذ
املشاريع بالوقت املحدد دون تأخير
املشاريع اإلسكانية مؤكدًا أن قضية

السكن على رأس األولويات.
وطلب فــي ســؤالــه بتزويده بعدد
الـكـتــب املـقــدمــة لـلـتـنــازل عــن قسيمة
مـخـصـصــة وتـبــديـلـهــا بـقـسـيـمــة في
م ـن ـط ـقــة خ ـي ـط ــان ال ـج ـن ــوب ــي وعـ ــدد
الـلـجــان املـخـتـصــة لفحص الطلبات
وأسماء أعضائها وهل تمت املوافقة
ألي مــن الـطـلـبــات امل ـقــدمــة لـلـتـنــازل؟
إذا كانت اإلجــابــة بــاإليـجــاب ،يرجى
ت ـ ــزوي ـ ــدي ب ـ ـعـ ــددهـ ــا ون ـ ـسـ ــخ م ـن ـهــا
واألسـبــاب التي تمت املوافقة عليها
وم ــا الـ ـق ــرارات وال ـل ــوائ ــح واملـعــايـيــر
التي تستند عليها املؤسسة.
وطلب النائب في سؤاله من وزير
الدولة لشؤون اإلسكان وزير الدولة
ل ـشــؤون الـخــدمــات إفــادتــه وتــزويــده
باآلتي:
 ه ــل ق ـم ـتــم ب ـم ـخــاط ـبــة ال ـج ـهــاتاملـ ـخـ ـتـ ـص ــة حـ ـ ــول تـ ـط ــوي ــر ال ـب ـن ـي ــة
التحتية؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب
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أطالب «السكنية» بعدم
تأخير املشاريع ألن قضية
السكن
على رأس األولويات

املتخذ في االجتماع  ،2017/ 3يرجى
تزويدي بموعد االنتهاء من تطوير
البنية التحتية.
ك ــم تـبـلــغ قـيـمــة أس ـع ــار الـقـســائــموع ــدده ــا وم ـســاح ـت ـهــا ال ـت ــي سـيـتــم
تـ ــوزي ـ ـع ـ ـهـ ــا فـ ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــروع خ ـي ـط ــان

الجنوبي؟
 مــا إج ـ ــراءات وطـلـبــات وش ــروطاملــؤسـســة الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية
ل ـق ـبــول ط ـل ـبــات ذوي االح ـت ـيــاجــات
الخاصة في خيطان الجنوبي؟ وفي
ح ــال تــأخــر الـهـيـئــة ال ـعــامــة ل ـشــؤون
ذوي اإلعاقة بإصدار شهادة اإلعاقة
أو تجديدها ما هو إجــراء املؤسسة
تـ ـج ــاه ذل ـ ــك وم ـ ــا ط ـل ـبــات ـهــا مل ـقــدمــي
الـطـلـبــات وكـيـفـيــة الـتـعــامــل م ــع تلك
الحاالت؟
 كـ ـ ـ ــم عـ ـ ـ ــدد ال ـ ـط ـ ـل ـ ـب ـ ــات الـ ـت ــياستقبلتها إدارة خدمة املــواطــن في
املؤسسة حتى تاريخ السؤال؟
مــا مــوعــد انـتـهــاء فـتــرة استقبالط ـل ـبــات ال ــراغ ـب ــني ف ــي الـتـخـصـيــص
ومـ ـ ـ ــا م ـ ـع ـ ـي ـ ــار وإجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وفـ ـح ــص
وتـ ــدق ـ ـيـ ــق امل ـ ـعـ ــامـ ــالت لـ ـلـ ـت ــأك ــد مــن
البيانات واستيفاء الشروط املعلنة
للتخصيص واس ـت ـب ـعــاد املـخــالـفــني
لها؟

الكندري للفارس :االستجواب أو التراجع
عن تحويل ثانوية النشمي إلى معهد ديني
ط ــال ــب ال ـن ــائ ــب ف ـي ـصــل ال ـك ـنــدري
وزيــر التربية بإلغاء الـقــرار الخاص
بشأن تحويل ثانوية محمد النشمي
إل ــى معهد دي ـنــي ،معتبرا أن الـقــرار
خ ــاط ــئ وغـ ـي ــر م ـ ـ ــدروس وس ـي ـك ــون
ض ـح ـي ـتــه ن ـح ــو  600ط ــال ــب سـيـتــم
ت ـش ـت ـي ـت ـهــم .وتـ ـس ــاءل ال ـك ـن ــدري فــي
ت ـصــريــح ص ـح ــاف ــي ،م ــا ذن ــب ه ــؤالء

الطلالب من هذا القرار الخاطئ؟ ومن
نـصــح الـ ــوزارة بــالـقـيــام بــذلــك؟ وأيــن
هي القطاعات املختصة في الــوزارة
ال ـتــي يـفـتــرض أن ت ــدرس األم ــر قبل
اتخاذه؟ وأين هم جيش املستشارين
واملـخـتـصــني؟ أم أن ال ـق ــرارات تصدر
بعشوائية وتخبط.
وأك ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـكـ ـ ـن ـ ــدري أن الـ ــوزيـ ــر

سيواجه املساءلة ما لم يتراجع
عـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراره ،م ـ ـ ـحـ ـ ــذرًا إيـ ـ ـ ـ ــاه مــن
االسـ ـتـ ـم ــرار ف ـيــه وم ـحــاس ـبــة من
ات ـخ ــذه ،ومـنـتـقـدًا الـتـخـبــط ال ــذي
يـصــدر مــا بــني فـتــرة وأخـ ــرى من
األج ـهــزة الحكومية عبر صــدور
قـ ــرارات وكــأنـهــا تتعمد تطفيش
املواطنني واملساس بهم.

وأعـ ـ ـ ــرب الـ ـكـ ـن ــدري عـ ــن اس ـفــه
الشديد من جراء قيام وزارة مثل
التربية تعنى بالتعليم بإصدار
ق ــرارات تمس التعليم ومستقبل
األجيال ،قائال« :هل يعقل ان يتم
إلغاء ثانوية وحيدة في منطقة
االح ـ ـمـ ــدي؟ ه ــل درس ـ ــت ال ـ ـ ــوزارة
القرار قبل اتخاذه؟».

