غري خم�ص�ص للبيع

أمثال

نحن جنر�ؤ على الكالم

ال طلع العيب من أهل العيب
ما ينعد عيب

بوأحمد :أربع ْ
«أقوال حكومية»
مقابل «صفر نيابية» !

العدد ()3569

�أم�س� ،أح��ال الربملان ،ا�ستجواب �سمو رئي�س جمل�س الوزراء
ال�شيخ جابر املبارك �إلى اللجنة الت�رشيعية لعدم د�ستوريته ،وهو
اال�ستجواب الرابع من ع�ضو جمل�س الأمة �شعيب املويزري الذي كان
وزير ًا يف حكومة ال�شيخ جابر املبارك ،وقد �ألغى و�سحب ا�ستجوابه
ال�سابق ل�سمو رئي�س الوزراء منذ �شهر.
املويزري للأ�سف م�ضيع م�شيته وم�شية احلمامة ،مرة يعطي �إ�شارة
�أنه حكومي للنخاع ،ومرة يعطي �إ�شارات انه �ضمري �ضمائر الأمة،
حماو ًال �أن يركب على �أي ق�ضية لإبراز دوره البطويل اجلماهريي.
ماذا يريد مويزري و�أمثاله؟ ما هي الق�ضية امل�ستحقة خلدمة الوطن
واملواطن؟ �إلهاء النا�س با�ستجوابات غري د�ستورية وغري الئحية
وت�صفية ح�سابات انتخابية.
ر�سالة �إلى اخلم�سني نائب ًا :خرجت الب�رش لت�صوت لكم لتمثلوهم
يف ت�رشيع ما يخدم ويطور وينمي البلد والب�رش ،ال لتمثلوا عليهم
وتغرقوهم مب�شاكل وهمية مفتعلة حل�سابات �سيا�سية اتقوا الله يف
هذا البلد الدميقراطي ،بلد احلريات ،بلد الر�أي والر�أي الآخر،
بلد الرخاء ،وكفاكم ابتزاز ًا للحكومة ،كلما وقفت معاملة �سواء
مناق�صة �أو عقد �أو ترقية لأحد �أقاربكم هددمت باال�ستجواب.
امل�صيبة لي�ست يف �شعيب و�أمثاله فقط ،امل�صيبة باالنتهازيني
اال�ستغالليني املبتزين الذين ال ي�سمع لهم �صوت ،وال يقدم منهم
قانون  ،وال ي�ؤخذ منهم موقف ،وال ت�سمع منهم كلمة يف الربملان،
فقط رفع �أيدي وقت اال�ستجوابات �أو طرح الثقة �أو �إ�صدار قوانني،
فتعرفهم من وجوههم «تقول عجينة طاي�شة» بيا�ض وخدود ،ودائم ًا
ترى االبت�سامة امل�صطنعة الباردة ال�سمجة احلقرية ،ه�ؤالء هم �أ�س
خراب الربملان� ،أما املر�ضى النف�سيون �أو املعتوهون �أو احلاقدون
�أو املنتقمون فال ي�ؤخذ على ت�رصفاتهم واللي �ضايع بني ه�ؤالء
وه�ؤالء هم العقالنيون الوطنيون الغيورون على الكويت و�أهلها.
وامل�صيبة الثانية هي بع�ض �أجهزة الإع�لام غري الواعية التي
ترق�ص ملجرد �سماع الطبلة ،معاكم معاكم عليكم عليكم ،يقومون
بت�شجيع ال�شغب والفو�ضى وتكبري الق�ضايا وت�أجيج املوا�ضيع
بحجة احلرية والدميقراطية وهم �أبعد ما يكونون عن الدميقراطية
والليربالية ،فهم متع�صبون ج��د ًا ،ملجاميعهم ،مل�شاريعهم،
مل�صاحلهم ،حللفائهم ناهيك عن التزامهم وتطويع �أنف�سهم ل�سفارات
وا�ستخبارات.
دميقراطيون يف ن�رش ما ي�سيء فقط لكائن من كان �إذا كان �آخر ا�سمه
�آل �صباح.
الو�ضع يف ال�رشق الأو�سط قاطبة �أخطر من اخلطري ،حرب الدول
العظمى و�إعادة تق�سيم املنطقة قد بد�أت ،ولن تنجح الدول العظمى
مبخططاتها ما مل ت�ستغل اجلهالء واجلهال لزيادة �صب الزيت على
النار يف الدول ،ولكم يف ليبيا و�سورية وم�رص واليمن والعراق
ولبنان �أكرب ر�سالة يا ه�ؤالء.
فاتقوا الله يف دولة كفلتكم من املهد �إلى اللحد.
والله ويل التوفيق
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أكد تمسكه بالدستور ودعا المجلس لتصحيح الممارسة النيابية

المبارك :االستجواب خالف توجيهات األمير
• المجلس يحيل االستجواب إلى اللجنة التشريعية بأغلبية نيابية

كتب حمد احلمدان
وفار�س عبدالرحمن:
جدد رئي�س جمل�س الوزراء �سمو
ال�شيخ جابر امل��ب��ارك مت�سكه
ب�أحكام الد�ستور وعدم امل�شاركة
يف خمالفة �أحكامه والتزامه
ب��اح�ترام وتنفيذ توجيهات
�صاحب ال�سمو ،داعي ًا جمل�س
الأم��ة «الت��خ��اذ �إج���راءات جادة
يف ت�صحيح املمار�سة النيابية
لي�سجل التاريخ لهذا املجل�س
انه حتمل م�س�ؤوليته الوطنية
يف �صيانة املمار�سة الربملانية
ل��ت��ح��ق��ق �أه���داف���ه���ا وغايتها
ال�سامية».
ج��اء ذل��ك خ�لال طلب املبارك
يف جمل�س الأم���ة �أم�����س �إحالة
اال�ستجواب املقدم له من النائب
�شعيب امل��وي��زري �إل��ى اللجنة
الت�رشيعية لتقرر مدى د�ستوريته
و�صالحيته للمناق�شة تكري�سا
للممار�سات الربملانية ال�سابقة،
ووافقت الأغلبية النيابية على
�إحالته للجنة الت�رشيعية.
وتابع املبارك�« :أ�ؤك��د احرتامي
الكامل حلق ع�ضو جمل�س الأمة
بتقدمي ا�ستجواب لرئي�س جمل�س
ال����وزراء �أو �أي وزي��ر على ان
يكون متفقا مع احكام الد�ستور
والالئحة الداخلية وال�ضوابط

التي قررتها املحكمة الد�ستورية
يف خ�صو�ص اال�ستجواب والتي
منها ان اال�ستجواب يجب ان
ي�ستهدف واق��ع��ة بعينها وان
تكون من اخت�صا�ص من قدم �إليه
اال�ستجواب».
و�أ�ضاف« :و�إذ ت�ضمن اال�ستجواب
املاثل حمورا وحيدا بعنوان ف�شل
وزارات الدولة و�إداراتها يف �إدارة
الكوارث ومواجهة الأزمات دون
حتديد ال��وزارات املدعى ف�شلها
�أو بيان مو�ضوع �أو وقائع هذا
الف�شل وذلك باملخالفة ل�ضوابط
واحكام اال�ستجواب ف�إنه يكون
خ��ال��ف ��صراح��ة التوجيهات
احل��ك��ي��م��ة وال��ه��ادف��ة لرئي�س
ال�سلطات الثالث ،والدنا وقائد
م�سريتنا �صاحب ال�سمو �أمري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد،
والتي نبه �إليها �سموه يف النطق
ال�سامي يف افتتاح دور االنعقاد
احلايل قبل �أيام قليلة ب�رضورة
املبادرة �إلى العمل اجلاد ووقف
ت���ردي امل��م��ار���س��ة الربملانية
وت�صويب م�سريتنا وهي دعوة
والد نا�صح وقائد خمل�ص ،وما
اجدرنا باال�ستجابة والطاعة لها
وما احوجنا �إلى وقف االنحراف
يف ممار�ستنا النيابية وت�صويب
م�����س��اره��ا ل�����ص��ي��ان��ة نظامنا
الدميقراطي.

صباح المحمد

يف املنطقة مهددون بالتعر�ض للربد»
و�أ�ضافت ان «انخفا�ض درجات احلرارة
�سيجلب املزيد من ال�صعوبات لآالف
ال��ع��ائ�لات ال��ت��ي تعي�ش يف ظروف
تقت�رص على الأ�سا�سيات الق�صوى
للحياة ،خ�صو�صا يف املخيمات �أو
املالجئ املزدحمة ،حيث ال يجدون
ما يحميهم من الربد القار�س» ،م�ؤكدة
«يف ال�شتاء املا�ضي ،ت��ويف طفالن
نتيجة ال�برد بينما كانا يحاوالن
ال��ف��رار م��ن احل��رب يف �سورية �إلى
لبنان ،بحثا عن الأمان».

• ال�شيخ �صباح اخلالد

كتب حم�سن الهيلم:

• وكيل احلر�س الوطني الفريق الركن ها�شم الرفاعي خالل زيارته «ل�ؤل�ؤة الغرب »2018

ك�شف تقرير ح�صلت «ال�شاهد»
على ن�سخة منه �أن  13دولة يف
االحتاد الأورا�سي ،قررت زيادة
ا�ستخدام العمالت الوطنية يف
التجارة بني �أع�ضائها لت�صل
ح�صة هذه التعامالت يف الن�صف
الأول من هذا العام �إلى .%70
وق��ال النائب الأول لرئي�س
ديوان احلكومة الرو�سية �سريغي
بريخودكو� ،إن البيانات تظهر
�أن �أكرث احل�سابات بالعمالت
الوطنية ت�أتي يف التجارة مع
رو�سيا ،والتي يتم تنفيذها
بالروبل.
وت���وق���ع ب���ري���خ���ودك���و منو

العبداهلل :نستهدف
تكوين منظومة
جديدة ذات فاعلية
في التغيير االقتصادي
• �سمو ال�شيخ جابر املبارك

قال نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
اخلارجية ال�شيخ �صباح اخل��ال��د �إن
ال�صندوق الكويتي للتنمية االقت�صادية
العربية قدم قرو�ضا لـ  106دول من
�أن��ح��اء ال��ع��امل ،لتمويل العديد من
امل�شاريع خالل الـ � 57سنة املا�ضية
وذلك منذ ت�أ�سي�سه ،مبينا �أن الكويت
و�ضعت  970مليون دينار كموجودات يف
ال�صندوق ،والآن و�صلت املوجودات �إلى
نحو  5.5مليارات دينار.
جاء ذلك يف مداخلة للخالد يف جل�سة
جمل�س الأمة العادية ،لالطالع على مدى
فاعلية القرو�ض التي يقدمها ال�صندوق

«الحرس»« :لؤلؤة الغرب»
يعزز التعاون العسكري

التعامالت التجارية بالعمالت
الوطنية مع �إطالق �سوق مالية
م�شرتكة يف االحتاد االقت�صادي،
الذي ي�ضم بالإ�ضافة �إلى رو�سيا
ك�لا م��ن ب��ي�لارو���س و�أرمينيا
وكازاخ�ستان وقرغيز�ستان.
واالحتاد الأورا�سي لي�س اجلهة
الوحيدة التي تتطلع لالبتعاد
عن ال��دوالر يف التجارة ،ففي
وقت �سابق من هذا العام اتخذت
جمموعة بريك�س «ال�برازي��ل
ورو���س��ي��ا وال��ه��ن��د وال�صني
وجنوب �أفريقيا» خطوات نحو
زيادة التعامالت بعمالت الدول
الأع�ضاء يف التكتل.

محليات 2

اقتصاد 6

الخالد :الصندوق الكويتي
قدم قروض ًا لـ  106دول
ّ

األمم المتحدة :مليون طفل
بالمخيمات مهددون بالموت

 13دولة تستغني
عن الدوالر

«الخارجية» :عالقاتنا
قوية مع «الناتو»
ونأمل توسيع نطاق
التعاون

ارتفاع أصوله إلى  5.5مليارات دينار

طفالن توفيا في الشتاء الماضي

�أفادت منظمة الأمم املتحدة للطفولة
«يوني�سيف» ب���أن �أك�ثر م��ن مليون
طفل يعي�شون باملخيمات واملالجئ
امل��زدح��م��ة يف ال�����ش�رق الأو����س���ط
و�شمال �أفريقيا ومهددون بالربد قد
يواجهون عواقب وخيمة �إن مل يتلقوا
امل�ساعدة حلمايتهم من �أحوال الطق�س
املتجمدة.
وقالت املنظمة يف بيان« :باجتياح
الطق�س البارد والأمطار منطقة ال�رشق
الأو�سط و�شمال افريقيا ،ف��إن نحو
مليون طفل من املت�رضرين من الأزمات

يومية كويتية عربية �شاملة

األربعاء

الراقصون على الطبلة

يقولون

�أ�شاد وكيل احلر�س الوطني الفريق الركن ها�شم الرفاعي
مب�ستوى جاهزية القوات امل�شاركة يف مترين «ل�ؤل�ؤة الغرب
 »2018ودرجة اتقانها العالية يف تنفيذ اخلطط والعمليات
التي كلفت بها حتقيقا للهدف من هذه التمارين.
وقال الرفاعي عقب زيارته ملنطقة االديرع املقام بها
التمرين ال��ذي ينفذه اجلي�ش الكويتي مب�شاركة احلر�س
الوطني وبالتعاون مع القوات الفرن�سية ان مثل هذه
التمارين تعمل على تعزيز �أوج��ه التعاون الع�سكري
امل�شرتك ،م�ضيفا ان هذه التمارين تعمل كذلك على تعزيز
التخطيط و�إدارة العمليات الع�سكرية �ضمن منظومة قيادة
م�شرتكة ما ينعك�س بدوره على كفاءة و�أداء امل�شاركني
من خالل تبادلهم للخربات الإداري��ة وامليدانية يف هذا
التمرين.

الكويتي للتنمية االقت�صادية العربية
يف خدمة ال�سيا�سة اخلارجية ،ومدى
ا�ستفادة الكويت من هذه القرو�ض يف
دعم عالقاتها بالدول املقرت�ضة وبيان
الن�سبة الفعلية ملا يتم �سداده من هذه
القرو�ض.
وقال اخلالد�« :إن اجلميع يف احلكومة
وجمل�س الأم���ة يعلم ب��اجل��والت التي
يقوم بها ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية يف �شتى بقاع
ال��ع��امل ،وم��ا قدمه ال�صندوق للدول
ال�صديقة وال�شقيقة وما حققه مل�صلحة
�سمعة الكويت».

حيات :مؤتمر
«أشعة األطفال»
شهد نجاح ًا كبيراً

محليات 3

ترامب يتوعد الصين:
افتحي أبوابك لمنافسة أميركا

ذك���ر ال��رئ��ي�����س الأم�ي�رك���ي دون��ال��د
ترامب� ،أن��ه يعتزم زي��ادة الر�سوم
اجلمركية العقابية على ما قيمته
مئات مليارات ال��دوالرات من ال�سلع
ال�صينية امل�ستوردة كما هو مقرر
العام املقبل.
وق��ب��ل �أي���ام على ل��ق��اء مرتقب مع
الرئي�س ال�صيني �شي جني بينغ،
تعهد ترامب بفر�ض ر�سوم على ال�سلع
امل�ستوردة من ال�صني يف حال ف�شل
الطرفان يف التو�صل التفاق ،بح�سب
�صحيفة وول �سرتيت جورنال.
وقد فر�ض ترامب ر�سوما على �أكرث من
• دونالد ترامب
 250مليار دوالر من ال�سلع ال�صينية
متثل نحو ن�صف �إجمايل ال�سلع امل�ستوردة كل عام يف م�سعى لل�ضغط على
ال�صني لتغيري قوانينها التجارية.
وقال لل�صحيفة�« :إذا مل نتو�صل التفاق ،ف�س�أ�ضيف الـ 267مليارات الأخرى
يف �إ�شارة �إلى الواردات ال�صينية املتبقية التي مل ت�شملها الر�سوم بعد».
وتابع« :االتفاق الوحيد هو �أن تفتح ال�صني �أبوابها �أم��ام مناف�سة من
الواليات املتحدة».

بورسلي :إعداد
مبادرة شاملة
لتمكين أسواق المال
ورفعها للجهات
المعنية

اقتصاد 7

انتشال  11جثة من مقبرة
جماعية في الرقة
متكنت ال�سلطات ال�سورية يف الرقة من انت�شال املزيد من اجلثث من
�أكرب مقربة جماعية مت اكت�شافها قرب املدينة ،التي كانت معقال لتنظيم
«داع�ش» الإرهابي ،قبل تقهقره.
و�أكد فريق «اال�ستجابة الأولية» التابع ملجل�س الرقة املدين �أنه متكن من
انت�شال  11جثة من مقربة «البانوراما» ،الواقعة جنوبي املدينة ،التي
�أعلن عن حتريرها من قب�ضة الإرهابيني يف �أكتوبر العام املا�ضي.
وتعترب املقربة اجلماعية يف منطقة «البانوراما» ،الأكرب يف املدينة،
حيث قدرت الفرق الطبية ،وجود �أكرث من �ألف وخم�سمئة جثة دفنت
فيها خالل �سيطرة التنظيم الإرهابي عليها.
وكانت عمليات ا�ستخراج رفات املوتى من املقربة قد ب��د�أت مطلع
�أكتوبر املا�ضي ،وذلك بعد �أن تلقى الفريق بالغا ب�ش�أنها يف �أغ�سط�س
املا�ضي.

ليفربول وسان
جيرمان في مواجهة
نارية  ...وبرشلونة
في نزهة
مع آيندهوفن
• �أثناء انت�شال اجلثث
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