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غير مخصص للبيع

المبارك :فرصة للتنسيق السياسي
مع دول أمريكا الجنوبية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ق ��ال م�م�ث��ل ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء أن القمة الرابعة للدول العربية
ودول أم��ري�ك��ا الجنوبية ال�ت��ي تستضيفها اململكة العربية
السعودية بقيادة خادم الحرمني الشريفني تعد فرصة طيبة
ملزيد من التنسيق السياسي بني الدول املشاركة في مختلف
املحافل وآلية جيدة للتعاون في كافة املجاالت.
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أكدا حرصهما على االرتقاء بالعالقات إلى مستوى طموح الشعبين

األمير يبحث مع بوتين تعزيز
التعاون االقتصادي والعسكري
أجرى صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد خالل زيارته
ال��رئ �ي��س ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن رئ�ي��س
روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ال�ص��دي�ق��ة ظهر
أم��س مباحثات رسمية ف��ي القصر
الرئاسي في مدينة سوتشي حيث
ت ��رأس ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال �ج��ان��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف �ي �م ��ا ت� � � ��رأس ال ��رئ �ي ��س
ف�ل�ادي �م �ي��ر ب ��وت�ي�ن رئ� �ي ��س روس �ي��ا
االتحادية الجانب الروسي.
وتناولت املباحثات بحث السبل
الكفيلة بتعزيز التعاون القائم بني
ال�ب�ل��دي��ن ف��ي امل �ج��االت االق�ت�ص��ادي��ة
واالستثمارية والنفطية والتعاون
ال �ع �س �ك��ري وه � ��و م ��ا ي �ع �ك��س ع�م��ق
الصداقة وحجم املصالح املشتركة
ب � �ي ��ن دول � � � � � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت وروس � � �ي� � ��ا
االتحادية.
ك � �م � ��ا ت � � ��م ب � �ح � ��ث س � �ب � ��ل ت� �ع ��زي ��ز
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت �م �ي��زة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الصديقني وتنميتها ف��ي امل�ج��االت

كافة كما تم بحث آخ��ر املستجدات
على املستويني االقليمي وال��دول��ي
وخاصة ما يتعلق منها بالتطورات
االخيرة بالشرق االوسط والجهود
ال� ��دول � �ي� ��ة ال� ��رام � �ي� ��ة ال � � ��ى م �ك��اف �ح��ة
االرهاب والقضاء عليه.
وق ��د س ��اد امل �ب��اح �ث��ات ج ��و ودي
ع� �ك ��س روح ال� �ت� �ف ��اه ��م وال� �ص ��داق ��ة
ال�ت��ي تتميز ب�ه��ا ال �ع�لاق��ات الطيبة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين م��ؤك��دي��ن
ح ��رص� �ه� �م ��ا ع� �ل ��ى االرت � � �ق � � ��اء ب �ه��ذه
ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� � � ��ى امل � �س � �ت � ��وى ال� � ��ذي
يحقق ط�م��وح الشعبني الصديقني
واهدافهما املنشودة.
ه ��ذا وق ��د غ� ��ادر ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد والوفد املرافق له مساء
أم� � ��س م � �ط ��ار س ��وت� �ش ��ي ف� ��ي خ �ت��ام
زيارته لروسيا االتحادية.

تفاصيل (ص)02
الرئيس الروسي فالديمير بوتني مرحبا بسمو األمير

اتفاق حكومي نيابي على
تعديل المعاقين واألحداث
ناقشت لجنة األولويات البرملانية
ام� � ��س بحضور وزي � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ه�ن��د الصبيح
أولويات الجلسة املقبلة .وقال مقرر
اللجنة النائب أحمد الري ان هناك

اتفاقا ب�ش��أن التعديل على قانوني
ذوي اإلع ��اق ��ة واألح� � � ��داث امل��درج�ي�ن
على جدول اعمال الجلسة املقبلة.
تفاصيل (ص)04

 150دينارا بدل إيجار
للمرأة الكويتية
طالب النائب د .منصور الظفيري
ب �م �ن��ح امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب� ��دل اي �ج��ار
ت�ص��رف��ه م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة السكنية
قدره  150دينارا شهريا .جاء ذلك في
اقتراح بقانون تقدم به إلضافة مادة

توقيع 6
إتفاقيات

إل��ى قانون الرعاية السكنية على ان
تمنح امل ��رأة ب��دل االي �ج��ار ح�ت��ى يتم
توفير السكن املقرر تخصيصه لها.
تفاصيل (ص)06

النواب أكدوا لـ «الدستور» أن الكويت تمتلك أفضل الدساتير

الغانم :ملتزمون بتثبيت القواعد
التي دشنها المؤسسون

قال رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ان ال �ع �ه��د ال ��دس �ت ��وري في
الكويت لم يعد مجرد تجربة عابرة
م��رت �ب �ط��ة ب �س �ي��اق ت ��اري �خ ��ي م�ع�ين
ب��ل اص�ب��ح ق ��درا وع �ن��وان��ا وط��ري�ق��ة
ع� �ي ��ش .الف� �ت ��ا ال � ��ى ان الكويتيني
قيادة وشعبا مستمرون بترسيخ
ال � �ت� ��أس � �ي� ��س ال� ��دي � �م � �ق� ��راط� ��ي ع �ل��ى
ط��ري��ق ع�ه��دن��ا ال��دس �ت��وري املجيد
وم �ل �ت��زم��ون ب�ت�ث�ب�ي��ت ق ��واع ��د ت�ل��ك
ال�ت�ق��ال�ي��د امل��ؤس�س�ي��ة ال �ت��ي دشنها
املؤسسون االوائ��ل من السياسيني
الكبار.

واض � � � ��اف ال � �غ ��ان ��م خ �ل ��ال ب �ي��ان
ص�ح�ف��ي ب�م�ن��اس�ب��ة ال ��ذك ��رى ال� �ـ 53
ل �ت��أس �ي��س ال ��دس� �ت ��ور :ن��دع��و جيل
ال �ش �ب��اب ال ��ى ت��ذك��ر ع �ط ��اءات جيل
ال �ت��أس �ي��س ال ��دس �ت ��وري وال �ت��أس��ي
ب��ال �ت �ق��ال �ي��د ال �س �ي��اس �ي��ة ال� �ت ��ي ت��م
ترسيخها ع�ب��ر ال�س�ن�ين واملتمثلة
بالقبول باآلخر واحترام االختالف
وع � � � ��دم ال � �ف � �ج� ��ور ف � ��ي ال �خ �ص ��وم ��ة
ووضع الكويت ومصلحتها العليا
قبل كل شيء.
من جانبهم أكد عدد من النواب
اعتزازهم وفخرهم بالدستور وما

أسس له من حرية التعبير والرأي
جعلت ال�ك��وي��ت ف��ي م�ص��اف ال��دول
الديمقراطية.
وق� � � � � ��ال� � � � � ��وا ف� � � � ��ي ت� � �ص � ��ري� � �ح � ��ات
ل � �ـ«ال ��دس � �ت ��ور» إن ال� �ك ��وي ��ت ت�ن�ع��م
وتزهو بأن لديها دستورا متطورا
وم� ��ن أه� ��م وأف� �ض ��ل ال��دس��ات �ي��ر في
العالم جعل الكويت متقدمة على
كثير من الدول الشقيقة والصديقة
في الديمقراطية .وقالوا إن دستور
الكويت سابق لزمانه.
التفاصيل (ص)03

ب � �ح � �ض ��ور ح � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد وال��رئ �ي��س
ف�لادي�م�ي��ر ب��وت�ين ت��م ف��ي القصر
ال � ��رئ � ��اس � ��ي ب� �م ��دي� �ن ��ة س��وت �ش��ي
م��راس��م ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ات
ثنائية بني دولة الكويت وروسيا
االتحادية وهي كما يلي:
 -1اتفاقية بشأن اإلع�ف��اء من
تأشيرة الدخول لحملة جوازات
السفر الدبلوماسية والخاصة.
 -2مذكرة تفاهم بني املجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ف � �ن ��ون
واآلداب في دولة الكويت ووزارة
ال �ث �ق��اف��ة ف��ي ج �م �ه��وري��ة روس �ي��ا
االتحادية.
 -3مذكرة للتعاون في مجال
النقل ب�ين وزارة امل��واص�لات في
دول��ة ال�ك��وي��ت ووزارة النقل في
روسيا .
 -4محضر النوايا بني وزارة
الدفاع في دولة الكويت والشركة
ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�س��اه�م��ة املفتوحة
(روس أوب � � � � ��ورون أك� �س� �ب ��ورت)
املعنية باملنتجات ذات الطابع
العسكري في روسيا االتحادية.
 -5مذكرة تفاهم بني مؤسسة
ال�ب�ت��رول الكويتية وش��رك��ة (ب��ي
ج��ي اس س��ي غ ��ازب ��روم) ب�ش��أن
التعاون في مجال النفط والغاز.
 -6م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ين الهيئة
العامة لالستثمار بدولة الكويت
والصندوق الروسي لالستثمار
املباشر بشأن برنامج االستثمار
املشترك.

ملف «الدستور»
دستور الكويت نقلة
نوعية على طريق
النمو والتطور

تفاصيل (ص)14-07
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سموه غادر سوتشي في ختام مباحثات تناولت مكافحة اإلرهاب وتعزيز التعاون

األمير وبوتين بحثا تنمية العالقات الثنائية
اجرى صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االحمد خالل زيارته
ال��رئ �ي��س ف�لادي �م �ي��ر ب��وت�ي�ن رئ�ي��س
روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ال�ص��دي�ق��ة ظهر
أم��س مباحثات رسمية ف��ي القصر
الرئاسي في مدينة سوتشي حيث
ت ��رأس ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال �ج��ان��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف �ي �م ��ا ت� � � ��رأس ال ��رئ �ي ��س
ف�ل�ادي �م �ي��ر ب ��وت�ي�ن رئ� �ي ��س روس �ي��ا
االتحادية الجانب الروسي.
وقد نقل سموه للرئيس الروسي
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
ب �ض �ح��اي��ا ح � � ��ادث س� �ق ��وط ط ��ائ ��رة
ال � ��رك � ��اب ال ��روس � �ي ��ة وال � �ت� ��ي وق �ع��ت
بالقرب من جنوبي مدينة العريش
ف� � ��ي ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م � �ص� ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال�ش�ق�ي�ق��ة راج �ي��ا س �م��وه للضحايا
ال��رح �م��ة ول ��ذوي� �ه ��م ج �م �ي��ل ال�ص�ب��ر
وحسن العزاء.
ك �م��ا ت �ن ��اول ��ت امل �ب��اح �ث��ات ب�ح��ث
ال �س �ب��ل ال�ك �ف�ي�ل��ة ب �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
ال �ق��ائ��م ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ف ��ي امل �ج��االت
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة واالس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري � ��ة

سمو األمير وبوتني أثناء مراسم توقيع االتفاقيات

والنفطية والتعاون العسكري وهو
م ��ا ي�ع�ك��س ع �م��ق ال �ص��داق��ة وح�ج��م
املصالح املشتركة بني دولة الكويت
وروسيا االتحادية.
ك � �م � ��ا ت � � ��م ب � �ح � ��ث س � �ب � ��ل ت� �ع ��زي ��ز
ال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت �م �ي��زة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الصديقني وتنميتها ف��ي امل�ج��االت
كافة كما تم بحث آخ��ر املستجدات
على املستويني االقليمي وال��دول��ي

خاصة ما يتعلق منها بالتطورات
االخيرة بالشرق االوسط والجهود
ال� ��دول � �ي� ��ة ال� ��رام � �ي� ��ة ال � � ��ى م �ك��اف �ح��ة
االرهاب والقضاء عليه.
ه � ��ذا وق � ��د س � ��اد امل �ب ��اح �ث ��ات ج��و
ودي عكس روح التفاهم والصداقة
ال�ت��ي تتميز ب�ه��ا ال �ع�لاق��ات الطيبة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين م��ؤك��دي��ن
ح ��رص� �ه� �م ��ا ع� �ل ��ى االرت � � �ق � � ��اء ب �ه��ذه

الفروف يشيد بجهود األمير في تخفيف معاناة الشعب السوري

صباح الخالد :المباحثات الكويتية
الروسية إيجابية وصريحة
وص � � ��ف ال � �ن� ��ائ� ��ب االول ل��رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح
امل� �ب ��اح� �ث ��ات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة  -ال ��روس� �ي ��ة
ب»االي �ج��اب �ي��ة وال�ص��ري�ح��ة .وق ��ال في
م��ؤت �م��ر ص �ح �ف��ي م �ش �ت��رك م ��ع وزي ��ر
الخارجية ال��روس��ي سيرغي الف��روف
«ل � �ق� ��د س� � � ��ادت االج � � � � ��واء االي� �ج ��اب� �ي ��ة
والصريحة مباحثات ق��ادة بلدينا».
واك� � ��د ح � ��رص ال �ب �ل��دي��ن ع �ل��ى ت �ع��زي��ز
العالقات الثنائية واالرت�ق��اء بها الى
م�س�ت��وى ال�ش��رك��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة بني
البلدين الصديقني من خالل التوقيع
ع�ل��ى ع ��دد م��ن االت �ف��اق �ي��ات وم��ذك��رات
ال �ت �ف ��اه ��م ف� ��ي امل� � �ج � ��االت ال �ع �س �ك��ري��ة
وال �ن �ف �ط �ي��ة واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة وال �ن �ق��ل
والتعاون الثقافي والتعليمي.
واوض��ح الشيخ ص�ب��اح الخالد ان
املباحثات تناولت القضايا االقليمية
وتطوراتها وتداعياتها على املنطقة
وال�ع��ال��م مضيفا «ان�ن��ا ننظر بتقدير
ب ��ال ��غ ل � �ل� ��دور ال �ك �ب �ي��ر وال � �ه � ��ام ال� ��ذي
تضطلع ب��ه روس�ي��ا االت�ح��ادي��ة حيال
قضايا السلم واالمن الدوليني والذي
يجسد مسؤوليتها التاريخية حيال
تلك القضايا».
وث �م��ن اه �م �ي��ة ال � ��دور ال� ��ذي تلعبه
روس �ي��ا ف��ي م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب ق��ائ�لا
ان «ال�ج�ه��ود ال�ت��ي يبذلها االص��دق��اء

ف��ي روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ف��ي م��واج�ه��ة
االره � � ��اب وال� �ق� �ض ��اء ع �ل �ي��ه ت ��أت ��ي ف��ي
م �ق��دم��ة ذل ��ك ال � ��دور ال �ت��اري �خ��ي ال ��ذي
ي �ت �ط �ل��ب ت� �ض ��اف ��ر ج � �ه� ��ود امل �ج �ت �م��ع
الدولي والتفاعل معه».
وش��دد الشيخ صباح الخالد على
ان ظ��اه��رة االره � ��اب ال�ب�غ�ي�ض��ة تمثل
ت� �ح ��دي ��ا ل �ل �ج �م �ي��ع وت� �س� �ت� �ه ��دف ام ��ن
واستقرار واجيال الجميع.
وابرز الشيخ صباح الخالد اهمية
زيارة سمو امير البالد لروسيا «التي
ت�ت�ض��اع��ف م��ن خ�ل�ال ت �ب��ادل وج�ه��ات
النظر وتعزيز الفهم املشترك للوصول
ال��ى ح��ل سياسي ل�ل�ص��راع ال��دائ��ر في
س��وري��ا وه��و ال�ح��ل ال��ذي يسعى اليه
ال �ج��ان �ب��ان وي �م �ث��ل ل �ن��ا اول ��وي ��ة على
م��ا ع ��داه لنضع ح��دا مل�ع��ان��اة الشعب
السوري الشقيق ونسهم في تحقيق
مطالبه املشروعة».
وقال ان هذه الزيارة شكلت فرصة
سانحة لقادتي البلدين الستعراض
مسيرة العالقات التاريخية الراسخة
منذ م��ا يزيد ع��ن النصف ق��رن معيدا
ال ��ى االذه � ��ان ان دول ��ة ال �ك��وي��ت ك��ان��ت
اول دول� � ��ة خ �ل �ي �ج �ي��ة ت �ق �ي��م ع�ل�اق ��ات
دب�ل��وم��اس�ي��ة م��ع االت �ح��اد السوفيتي
آنذاك.
م��ن ج�ه�ت��ه اش ��اد وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال��روس��ي س�ي��رغ��ي الف� ��روف ب�ع�لاق��ات

ب�لاده مع الكويت قائال انها «تستند
ال� � ��ى ال � �ص� ��داق� ��ة وال � �ث � �ق ��ة واالح� � �ت � ��رام
امل� �ت� �ب ��ادل» م ��ؤك ��دا ع �ل��ى وج � ��ود آف ��اق
واس�ع��ة وق��اع��دة متينة لتطوير هذه
العالقات .واستعرض الفروف التطور
التاريخي ملسيرة العالقات الثنائية
ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن وال �ت��ي ت �ع��ود ج��ذوره��ا
العميقة ملطلع القرن العشرين متوقفا
ع �ن ��د امل� �ح� �ط ��ات االس ��اس � �ي ��ة مل �س �ي��رة
الروابط الثنائية.
واشار الى «تطابق اآلراء واملواقف
ب�ي�ن روس� �ي ��ا وال �ك ��وي ��ت ح �ي ��ال اغ �ل��ب
ال �ق �ض��اي��ا االق �ل �ي �م �ي��ة ال �ت ��ي ت �ن��اول �ه��ا
ال� �ب� �ح ��ث» الف� �ت ��ا ال � ��ى ان امل �ب��اح �ث��ات
تناولت االوضاع في العراق وسوريا
وال � �ي � �م� ��ن وك � ��ذل � ��ك ج � �م� ��ود ال �ع �م �ل �ي��ة
السلمية في الشرق االوسط.
واش��اد الف��روف بنتائج مباحثات
القمة ال��روس�ي��ة  -الكويتية ق��ائ�لا انه
«ك ��ان مهما بالنسبة ل�ن��ا ان نستمع
الى تقييمات الوضع االقليمي من قبل
رج ��ل دول ��ة وس �ي��اس��ي م�ت�ن�ف��ذ ممثال
ب �س �م��و ام �ي ��ر دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ال�ش�ي��خ
صباح االحمد الجابر الصباح».
واش � � ��اد الف � � ��روف ب� ��ال� ��دور ال�ك�ب�ي��ر
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وال�ج�ه��ود الشخصية
ل�س�م��و ام �ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي حشد
امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ل�ت�خ�ف�ي��ف م �ع��ان��اة
الالجئني السوريني.

سمو األمير مترئسا الجانب الكويتي في جلسة املباحثات مع الرئيس الروسي

ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� � � ��ى امل � �س � �ت � ��وى ال� � ��ذي
يحقق ط�م��وح الشعبني الصديقني
واهدافهما املنشودة.
وع � �ل� ��ى ش� � ��رف ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
أمير البالد والوفد الرسمي املرافق
ل �س �م��وه أق� � ��ام ال ��رئ� �ي ��س ف�لادي �م �ي��ر
ب� ��وت �ي�ن م � ��أدب � ��ة غ� � � ��داء ف � ��ي ال �ق �ص��ر
الرئاسي بمدينة سوتشي.
وق� � � ��د أه� � � � ��دى ال � ��رئ� � �ي � ��س ب ��وت�ي�ن

س �م��و األم� �ي ��ر ن �س �خ��ة م ��ن صحيفة
ب � � ��راف � � ��دا ال � ��روس � � �ي � ��ة ب� � �ت � ��اري � ��خ 13
م� � ��ارس  1962امل �خ �ص �ص��ة إلن �ش��اء
ال� �ع�ل�اق ��ات ال��دب �ل��وم ��اس �ي ��ة م� ��ا ب�ين
ات �ح ��اد ال �ج �م �ه��وري��ات االش �ت��راك �ي��ة
السوفييتية ودولة الكويت
ه ��ذا وق ��د غ� ��ادر ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و وال� ��وف� ��د ال ��رس �م ��ي امل ��راف ��ق
لسموه مساء أم��س مطار سوتشي

ال ��دول ��ي ب��روس �ي��ا االت� �ح ��ادي ��ة ب�ع��د
زي� � � ��ارة أج� � ��رى خ�ل�ال �ه ��ا م �ب��اح �ث��ات
رسمية مع الرئيس فالديمير بوتني
رئيس روسيا االتحادية.

الرئيس التونسي يتسلم دعوة
من األمير لزيارة الكويت
تسلم الرئيس التونسي الباجي
قايد السبسي أمس دعوة رسمية
م � ��ن س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ل �ل �ق �ي��ام ب ��زي ��ارة

رس �م �ي��ة إل ��ى دول� ��ة ال �ك��وي��ت .ج��اء
ذل��ك خ�لال استقبال الرئيس قايد
السبسي سفير دولة الكويت لدى
تونس علي أحمد الظفيري بقصر

ق��رط��اج وف ��ق م��ا ذك��رت��ه ال��رئ��اس��ة
التونسية في بيان.

نائب األمير استقبل المحمد والدعيج

سمو نائب األمير مستقبال الشيخ ناصر املحمد

اس�ت�ق�ب��ل س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
وول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � ��واف
األح �م��د ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص�ب��اح
أم � � ��س ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س

االسرة الحاكمة الشيخ الدكتور
إبراهيم الدعيج.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ن��ائ��ب
األم � �ي� ��ر وول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال �ش �ي��خ

ن � ��واف األح� �م ��د ب �ق �ص��ر ال�س�ي��ف
صباح أمس سمو الشيخ ناصر
املحمد.
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محليات
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استقبل النائب األردني الرحيمي وباقر وأعضاء جمعية الصيادلة

الغانم :الكويتيون اعتادوا التعامل مع أي
خلل دستوري بناء على قواعد اللعبة ذاتها

رئيس مجلس األمة مستقبال رئيس وأعضاء جمعية الصيادلة الكويتية

قال رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ان ال�ع�ه��د ال��دس �ت��وري في
ال� �ك ��وي ��ت ل ��م ي �ع��د م� �ج ��رد ت �ج��رب��ة
ع��اب��رة م��رت�ب�ط��ة ب�س�ي��اق ت��اري�خ��ي
م �ع�ي�ن ب ��ل اص �ب ��ح ق � ��درا وع �ن��وان��ا
وطريقة عيش.
وق��ال ال�غ��ان��م ف��ي ب�ي��ان صحفي
بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 53
ل��وض��ع الدستور :ع��ام��ا بعد عام
يستمر الكويتيون قيادة وشعبا
ب� �م ��راك� �م ��ة امل � ��زي � ��د م � ��ن ال� ��رس� ��وخ

وال� �ت ��أس� �ي ��س ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي ع�ل��ى
ط��ري��ق ع�ه��دن��ا ال��دس �ت��وري املجيد
وي �ث �ب �ت��ون ق ��واع ��د ت �ل��ك ال �ت�ق��ال�ي��د
املؤسسية التي دشنها املؤسسون
االوائل من السياسيني الكبار.
واض� � ��اف ال �غ ��ان ��م ان اج� �م ��ل م��ا
ف� ��ي س� �ي ��رة ال� �ح� �ي ��اة ال��دس �ت ��وري ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ه ��و س �ع��ي ال�ك��وي�ت�ي�ين
ح �ك��ام��ا وش �ع �ب��ا ع �ل��ى ال � ��دوام ال��ى
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع أي خ �ل��ل او اع �ت��وار
دستوري بناء على قواعد اللعبة

ومستقبال النائب األردني مفلح الرحيمي

الدستورية ذاتها.
وح �ي��ا ال �غ��ان��م ج �ي��ل ال�ت��أس�ي��س
ال� � ��دس � � �ت� � ��وري ال� � � � ��ذي س � ��اه � ��م ف��ي
والدة دس � �ت� ��ور ع� � ��ام  1962ك�م��ا
ح �ي��ا ك ��ل ال �ب��رمل��ان �ي�ين امل�ت�ع��اق�ب�ين
والسياسيني واملثقفني والكتاب
وأص � � �ح� � ��اب ال� � � � ��رأي وم ��ؤس� �س ��ات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي ع�ل��ى دوره� ��م في
ترسيخ العهد الدستوري.
ودع��ا الغانم جيل الشباب الى
ت ��ذك ��ر ع � �ط� ��اءات ج �ي��ل ال �ت��أس �ي��س

ال��دس �ت��وري وال �ت��أس��ي بالتقاليد
السياسية التي تم ترسيخها عبر
السنني واملتمثلة بالقبول باآلخر
واح�ت��رام االختالف وع��دم الفجور
ف ��ي ال �خ �ص��وم��ة ووض � ��ع ال �ك��وي��ت
ومصلحتها العليا قبل كل شيء
وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى اس �ت �ق��رار ال��وط��ن
وأمنه ووحدته.
واخ�ت�ت��م ال�غ��ان��م بيانه بالدعاء
للمولى جلت ق��درت��ه أن يمن على
الكويت بنعمة االم��ن واالستقرار

واالزده � ��ار ف��ي ظ��ل ق �ي��ادة حضرة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وس�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
االحمد الجابر الصباح حفظهما
الله ورعاهما.
من جهة أخ��رى استقبل رئيس
م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م في
مكتبه امس عضو مجلس النواب
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة االردن � �ي� ��ة ال�ه��اش�م�ي��ة
مفلح الرحيمي.

ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي مكتبه
ام��س ال�ن��ائ��ب ال�س��اب��ق اح�م��د باقر
ي��راف �ق��ه رئ �ي��س واع� �ض ��اء جمعية
ال �ص �ي��ادل��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين وع� ��دد من
اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ف��ي كلية
الصيدلة بجامعة الكويت.

الشايع :الشعبة البرلمانية بحثت مع
مجاميع الصداقة أهدافها المستقبلية

هاني زكريا يشكر
الغانم على تفهمه
وجهة نظر الصيادلة

ع� � �ق � ��دت ال� �ش� �ع� �ب ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
ب��رئ��اس��ة وك� �ي ��ل ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل فهد الشايع اجتماعا لها
امس مع رؤساء مجاميع الصداقة
البرملانية الكويتية ونظيراتها في
برملانات دول العالم.
وق � � � ��ال ال � �ش� ��اي� ��ع ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف� ��ي ان االج � � �ت � � �م� � ��اع ب �ح��ث
ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت ��واج ��ه م�ج��ام�ي��ع
ال �ص��داق��ة خ�ل�ال زي��ارات �ه��م وس�ب��ل
تالفيها مشيرا إل��ى ان االجتماع
ح��دد أه��داف ال��زي��ارات املستقبلية
وال� � ��رس� � ��ائ� � ��ل ال� � �ت � ��ي س �ت �ح �م �ل �ه��ا
املجاميع بما يخدم مصالح دولة
الكويت وقضاياها.

أك� ��د رئ �ي��س ج�م�ع�ي��ة ال �ص �ي��ادل��ة
ال��دك �ت��ور ه��ان��ي زك��ري��ا أن��ه ورئ�ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم اجتمعا
وذلك حول تعديل املادة الثانية من
قانون  ١٩٩٦ / ٢٨والخاص بمزاولة
مهنة الصيدلة وتداول االدوية.
الف �ت��ا ان ��ه ت��م ب�ح��ث االق �ت��راح��ات
امل�ق��دم��ة م��ن ن ��واب االم ��ة ح ��ول منح
رخصة الصيدلية لشركات االدوي��ة
او لغير الصيدلي الكويتي.
واض� � � � ��اف زك � ��ري � ��ا ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ان م� �ق� �ت ��رح م� �ن ��ح ال ��رخ� �ص ��ة ل�غ�ي��ر
الصيدلي الكويتي يضر الصيادلة
الكويتيني ويسلبهم حقوقهم في
ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى م�ه�ن�ت�ه��م وي �ق �ل��ل من
ف ��رص ال �ص �ي��ادل��ة ف��ي س ��وق العمل
بالقطاع الخاص.
ون� ��وه ان ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م طلب
رس ��ال ��ة ت ��وج ��ه ل ��ه ش �خ �ص �ي��ا ح�ي��ث

الشايع مترئسا اجتماع الشعبة البرملانية

سيقوم باحالتها للجنة الصحية
البرملامية وذلك لنقاشها.
م��ن ج��ان�ب��ه ش�ك��ر ع�ض��و جمعية
ال� �ص� �ي ��دل ��ة ال� ��دك � �ت� ��ور ع� �ل ��ي ه � ��ادي
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
ع �ل��ى ت�ف�ه�م��ه ل��وج �ه��ة ن �ظ��ر جمعية
الصيدلة الكويتيه بما يخدم تطور
ممارسة مهنة الصيدلة في الكويت.
ك� �م ��ا ن �ش �ك ��ر اه� �ت� �م ��ام ��ه ب �ق �ط��اع
ال �ص �ي ��دل ��ة وازال � � � ��ة ال �ع �ق �ب ��ات ام� ��ام
ال �ص �ي��دل��ي ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع
االهلي.
ول �ف��ت ان ل�ج�ن��ه ل�ل�ق�ط��اع االه�ل��ي
ف ��ي ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ي��دل��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
اع��دت م��ذك��رة ل�ل��رد على املقترحات
ال�ت��ي تتبنى ت�ع��دي��ل امل ��ادة الثانية
من قانون مهنة الصيدلة لتسليمه
ل��رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �غ��ان��م وال�ل�ج�ن��ة
الصحية.
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برلمان
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الحكومة تقدمت بـ  43أولوية منها  13موجودة بجدول األعمال واللجان

األولويات :اتفاق حكومي نيابي
على تعديل قانوني المعاقين واألحداث
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة األول� � � ��وي� � � ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ام ��س بحضور وزي ��رة
الشؤون االجتماعية والعمل وزير
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
ه �ن��د ال�ص�ب�ي��ح أول ��وي ��ات ال�ج�ل�س��ة
املقبلة ملجلس األمة.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد
الري ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي عقب
االج �ت �م��اع ان ه �ن��اك ات �ف��اق��ا ب�ش��أن
ال� �ت� �ع ��دي ��ل ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ذوي اإلع� ��اق� ��ة
واألح � � � � � � ��داث ال � �ل� ��ذي� ��ن س� �ي� �ك ��ون ��ان

مدرجني على جدول اعمال الجلسة
امل �ق �ب �ل ��ة اض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ال �ت �ص��وي��ت
على ال�ت��وص�ي��ات املتعلقة بالشأن
الرياضي .
واف��اد ان الحكومة تقدمت بـ 43
أول��وي��ة منها  13أول��وي��ة م��وج��ودة
بجدول األعمال أو اللجان والباقي
م ��وج ��ودة ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة إض��اف��ة
إل��ى أن�ن��ا بانتظار اول��وي��ات لجان
امل �ج �ل��س ل �ت��رت �ي �ب �ه��ا ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
املقبلة.

جانب من اجتماع األولويات أمس

الشباب والرياضة :ننتظر تصويت المجلس
على توصيات األزمة
ق � � � � ��ال رئ � � �ي � � ��س ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
والرياضة البرملانية النائب عبدالله
امل �ع �ي��وف ام� ��س إن ال �ل �ج �ن��ة ن��اق�ش��ت
ثالثة بنود في اجتماعها امس وهي
آل �ي��ة ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة وج � ��دول األع �م��ال
ومايستجد من أعمال
وق � � � � ��ال امل� � �ع� � �ي � ��وف ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي ع�ق��ب االج�ت�م��اع ان اللجنة
ن��اق �ش��ت م ��وض ��وع ك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��اط��ي
م ��ع ال ��وض ��ع ال �ح ��ال ��ي ب �ش ��ان إي �ق��اف
النشاط الرياضي وكيفية وضع آلية
رف��ع االي �ق��اف مشيرا إلى أن اللجنة
ارتأت انتظار تصويت مجلس األمة
ب��ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة ع �ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
املتعلقة بايقاف النشاط الرياضي.
ح�ت��ى ن�ض��ع خ��ارط��ة ط��ري��ق للتعامل
مع هذا الشأن.
واض ��اف ان اللجنة ناقشت كذلك
قضية خصخصة األندية الرياضية
وقرار مجلس الوزراء بتكليف الهيئة

العامة لالستثمار بشأنها موضحا
أن اللجنة ارتأت بأن تطلب من الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة ب �م��واف��اة ال�ل�ج�ن��ة
بالتقرير الذي على إثره أخذ مجلس
الوزراء هذا القرار.
وبني ان هناك عددا من االقتراحات
البرملانية ب�ش��أن خصخصة األن��دي��ة
الرياضية الف�ت��ا إل��ى توجيه ال��دع��وة
لوزير االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة
ملناقشتهم في هذا الشأن.
واف� � � ��اد ان ال �ل �ج �ن��ة ب �ح �ث��ت م ��دى
ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة اس� � �ت � ��دع � ��اء امل � �س� ��ؤول�ي��ن
ال� � ��ري� � ��اض� �ي��ن س � � � � ��واء ب� � ��األن� � ��دي� � ��ة أو
االت� � � �ح � � ��ادات أو ال �ل �ج �ن ��ة األومل� �ب� �ي ��ة
الكويتية ملعرفة الكتب التي خرجت
للجنة األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة أو االت�ح��اد
ال��دول��ي لكرة ال�ق��دم وامل��راس�لات التي
تمت وعلى ضوئها تم إيقاف النشاط
الرياضي الستكشاف الحقيقية

خصخصة األن��دي��ة ق��ال إن الرياضة
ليست قطاعا حكوميا بل هو قطاع
اه �ل��ي وج�م�ع�ي��ات ن�ف��ع ع��ام وينبغي
عدم دخولها ضمن قانون خصخصة
القطاعات الحكومية امل�س��ؤول عنها
املجلس األعلى.

القضيبي :التوجه الحكومي لتدوير
العمير يحسم الجدل حول قراراته
ق ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي إن
التوجه الحكومي بتدوير وزير النفط
ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة
د.ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر وح ��ل م�ج�ل��س ادارة
مؤسسة البترول الكويتية يؤكد ما
ذه�ب�ن��ا إل �ي��ه م��ن ع ��دم أح�ق�ي��ة ال��وزي��ر
العمير او اي وزير للنفط بتدوير أو
نقل القيادات في املؤسسات النفطية.

وأض � ��اف ال�ق�ض�ي�ب��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
أم � ��س أن ه � ��ذا ال �خ �ط ��وة ال �ح �ك��وم �ي��ة
ت��ؤك��د التخبط الحاصل واملصاحب
ل �ق��رارات وزي��ر النفط االخ�ي��رة والتي
على ضوئها تم تلويحي بمساءلته
م ��وض� �ح ��ا أن ال � �ت� ��وج� ��ه ال �ح �ك ��وم ��ي
ب�ت��دوي��ر وزي ��ر ال�ن�ف��ط د.ع �ل��ي العمير
ح �س��م ال� �ج ��دل ال � ��ذي اوج� � ��ده ب �ق ��راره

ت ��دوي ��ر ب �ع��ض ق � �ي� ��ادات امل��ؤس �س��ات
النفطية.
وأكد القضيبي عدم أحقية الوزير
ال �ع �م �ي��ر ب��ال �ت��دخ��ل ف ��ي ت�ع�ي�ي�ن��ات�ه��ا
ون� �ق ��ل ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا م �ض �ي �ف��ا أن
خ�ط��وة ال �ت��دوي��ر ت�م��ت ق�ب��ل ان يوجه
االس �ت �ج��واب ل �ل��وزي��ر م��ا ي��ؤك��د ان�ه��ا
مرتبطة بهذه القرارات الخاطئة.

وجه النائب عدنان عبدالصمد
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
التعليم العالي ب��در العيسى عن
االستعانة بخبراء البنك الدولي
لتطوير مناهج وزارة التربية جاء
فيه:
اوال :ما املهام االساسية املنوط
بها خبراء البنك الدولي؟ واملحاور
التي تناولها بالبحث والدراسة؟
ارجو توضيح ذلك تفصيال.
ثانيا :هل سبق للوزارة ممثلة
بلجان التطوير ان استعانت بهذه
ال �ج �ه��ة؟ اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة بنعم
ارج��و توضيح السنة وامل��دة التي
اس�ت�غ��رق�ت�ه��ا ال ��دراس ��ة وال�ن�ت��ائ��ج
ال�ت��ي ت��م التوصل اليها مشفوعة
ب�م�ح��اض��ر ال �ل �ج��ان ال �ت��ي ش��ارك��ت
فيها واسماء املشاركني.
ثالثا :ارجو تزويدي باملؤهالت
العلمية لالعضاء املشاركني وهل
س �ب��ق ل �ه��م ان ش ��ارك ��وا ف ��ي م�ه��ام
شبيهة؟ وارج��و تزويدي بأسماء
ال� � ��دول ال �ت ��ي اس �ت �ع��ان��ت ب �ه��م ف��ي
مهام كهذه التي ستوكل لهم في
وزارتكم املوقرة؟

عدنان عبدالصمد

رابعا :ما امل��واد الدراسية التي
س �ي �ق��وم��ون ب�ت�ط��وي��ر م�ن��اه�ج�ه��ا؟
وه� � � � ��ل ه � � �ن� � ��اك م� � � ��ن ب � �ي � �ن � �ه� ��م م ��ن
الكويتيني اص�ح��اب االختصاص
امل� � �ن � ��اس � ��ب وامل� � � ��ؤه� �ل� ��ات ال �ع �ل �ي ��ا
ف� ��ي ج ��ام �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي؟ وه��ل تمت االستعانة
ب� �ه ��م؟ ارج � ��و ت� ��زوي� ��دي ب��اج��اب��ات
م� �ش� �ف ��وع ��ة ب � ��االس� � �م � ��اء م � ��ع ذك� ��ر
التخصصات.

التعليمية  :اإلعالم
اإللكتروني والتعليم
الخاص ضمن األولويات

الطريجي مترئسا لجنة الشباب والرياضة أمس

وق��ال إن االجتماع املقبل سنضع
ف �ي ��ه خ� ��ارط� ��ة ط ��ري ��ق ن �س �ي��ر ع�ل�ي�ه��ا
ونهجا نعمل عليه باللجنة إضافة
إلى متابعة القوانني املدرجة بجدول
األعمال أو املرسلة إلينا حتى نحدد
القوانني املطلوبة ومناقشتها.
وبسؤاله عن عدم تكليف املجلس
األع � � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص ب� �م ��وض ��وع

عبدالصمد يسأل العيسى
عن االستعانة بخبراء
البنك الدولي

أحمد القضيبي

أكد مقرر اللجنة التعليمية في
مجلس االمة حمود الحمدان ان
اللجنة وضعت خالل اجتماعها
االول امس اول��وي��ات م��ا س��وف
تناقشه خالل فترة الثالثة أشهر
امل�ق�ب�ل��ة وم�ن �ه��ا ب�ع��ض ال�ق��وان�ين
التي احالتها الحكومة وتشمل
ق � ��ان � ��ون االع� � �ل � ��ام االل � �ك � �ت ��رون ��ي
وقانون حقوق املؤلف كذلك من
املواضيع التي ستناقش قانون
امللكية الفكرية والبحث العلمي
بالنسبة للتعليم العالي وهيئة
االعتماد االكاديمي.
وأوضح الحمدان في تصريح
للصحافيني عقب االج�ت�م��اع ان
م ��ن امل ��واض� �ي ��ع ال �ت��ي س�ت�ن��اق��ش
ك��ذل��ك ق ��ان ��ون ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص
وتعليم البدون والفئات الخاصة
وقانون مركز الستطالع الرأي
مبينا ان اللجنة حريصة على
م� �ت ��اب� �ع ��ة م � �خ� ��رج� ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م
واح �ت �ي��اج��ات س� ��وق ال �ع �م��ل من
ه � � ��ذه امل � �خ� ��رج� ��ات اض � ��اف � ��ة ال ��ى

حمود الحمدان

مناقشة الرسائل الواردة للجنة.
وأض� ��اف ان ��ه م�ط�ل��ع االس �ب��وع
امل� �ق� �ب ��ل س �ي �ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ��ا م��ع
ال��وزي��ر وق�ي��ادات��ه ف��ي مؤسسات
التعليم املختلفة ملناقشتهم في
ع��دد م��ن القضايا املطروحة في
الشأن التعليمي.
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استفسر عن طرق جذب الكوادر الوطنية لاللتحاق بهيئة التمريض

النصف يسأل العبيدي عن التجاوزات
في مستشفى األمراض السارية
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب راك � � � � ��ان ال �ن �ص��ف
س��ؤال�ي�ن ال ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .علي
ال� �ع� �ب� �ي ��دي وخ � � ��ص ال � � �س� � ��ؤال االول
ب� �ب� �ع ��ض ال� � � �ت� � � �ج � � ��اوزات ف� � ��ي ق� �ط ��اع
التمريض مطالبا تزويده باآلتي:
 م� � ��ا ان � � � �ج� � � ��ازات م� � ��دي� � ��رة ادارةال�خ��دم��ات التمريضية فيما يتعلق
ب ��ال �ت ��وع �ي ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن
واملقيمني؟
 ما ط��رق ج��ذب ال�ك��وادر الوطنيةل�ل�ال �ت �ح��اق ب �ه �ي �ئ��ة ال �ت �م��ري��ض وه��م
أولى بالعمل في املستشفيات ويمكن
استبدالهم بالجنسيات األخرى؟
 مل � � ��اذا ل� ��م ي �ت ��م ت �س �ك�ي�ن م�ن�ص��بم ��دي ��رة ادارة ال �ت �م��ري��ض ح �ت��ى ه��ذا
التاريخ منذ أن شغر في عام 2010؟
 ارج � ��و ت ��زوي ��دي ب �ع��دد ال �ل �ج��اناملختلفة واملسندة عضويتها ملديرة
ادارة التمريض؟
 م ��ا س �ب��ب اص � ��رار م ��دي ��رة ادارةال � �ت � �م ��ري ��ض ع � �ل ��ى اخ � �ت � �ي� ��ار ب �ع��ض
ش � ��رك � ��ات ت� �ع ��اق ��د اس � �ت � �ق � ��دام ه �ي �ئ��ة
التمريض دون األخرى؟
 ن�م��ى ال ��ى ع�ل�م��ي اص� ��دار م��دي��رةادارة التمريض قرارا بتعيني حاملي
ش� �ه ��ادات ال �ت �م��ري��ض م ��ن ال�ج�ن�س�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ع �م��ل ب��امل �س �ت��وص �ف��ات
وامل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة ف� �ق ��ط .م ��ا م��دى
ص�ح��ة ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات؟ واذا ك��ان��ت

االجابة بااليجاب ملاذا ال يتم تعيني
الكوادر الوطنية من هيئة التمريض
في املستشفيات؟
 مل� � � � ��اذا ت� � ��م اس � �ت � �ب � �ع� ��اد م �ل �ف ��اتامل� �م ��رض ��ات ال �ل�ات ��ي ت ��م اخ �ت �ي��اره��ن
ضمن شركة امليعاد من الهند علما
بانه ت��م اختيارهم للعمل ف��ي وزارة
التربية؟
 مل� � � � ��اذا ي� �ق� �ت� �ص ��ر ال � �ت � �ع� ��اق� ��د م��عاملمرضات من الجنسية الهندية دون
غيرهن من (الفيليبني  -اندونيسيا -
الصني  -مصر)؟
 مل � � ��اذا ال ي �ت ��م ت� ��دري� ��ب ال � �ك� ��وادرال��وط �ن �ي��ة م ��ن ال �ت �م��ري��ض ال�ع��ام�ل�ين
باملستوصفات واملراكز الصحية في
أقسام العناية املركزة باملستشفيات
وذلك لالستعانة بهم ملرافقة املرضى
ل� �ل� �ع�ل�اج ب� ��ال � �خ� ��ارج ف� �ه ��م اول � � ��ى م��ن
الجنسيات األخرى؟
 ك��م ع��دد امل�م��رض��ات م��ن ال�ك��وادرال��وط �ن �ي��ة ال�ل�ات ��ي ط �ل�بن ن�ق�ل�ه��ن ال��ى
مراكز اخرى بسبب اضطهادهن من
قبل رئيسة التمريض بمركز صباح
األحمد للمسالك البولية؟
وت �ع �ل��ق ال� �س ��ؤال ال �ث��ان��ي ببعض
ال�ت�ج��اوزات ف��ي مستشفى االم��راض
الصدرية وطالب تزويده بالتالي:
 مل ��اذا ت��م اخ�ت�ي��ار ش��رك��ة ال��دائ��رةامل��رك��زي��ة ل�ت��وري��د ال��دع��ام��ات والبالغ

راكان النصف

سعرها  2000دينار كويتي للدعامة
ال ��واح ��دة ف ��ي ح�ي�ن ان ��ه ك��ان��ت ت ��ورد
نفس الدعامة من الشركة الخليجية
األم بمبلغ  2000دوالر أميركي؟
 م ��ا ال �ح��اج��ة امل ��اس ��ة الس �ت �خ��دامجهاز ال��ري�ب��وت وال��ذي تبلغ تكلفته
مليون دينار لعمليات القلب املفتوح
واملعروف عامليا بانه مستغنى عنه
وال يفضل استخدامه؟
 نمى الى علمي وجود صماماتل �ل �ق �ل��ب ت� ��م س �ح �ب �ه��ا م� ��ن االس � � ��واق
بسبب رداءتها بتوصية من الشركة
املصنعة ،اال ان رئيس قسم جراحة
القلب بمستشفى االمراض الصدرية
قام باستخدامها لعدد  2من املرضى.
 نمى الى علمي قيام وزير الصحةب� ��ال � �غ� ��اء م� �ج� �ل ��س االخ � �ت � �ص ��اص ��ات

ال �ط �ب �ي��ة ال �س��اب��ق مل � ��اذا ت �م��ت اع� ��ادة
ت �س �م �ي��ة االع � �ض� ��اء ومل � � ��اذا ال ي��وج��د
م��ن ض�م��ن اع �ض��اء امل�ج�ل��س اح ��د من
اعضاء الهيئة التدريبية في عمادة
كلية الطب؟
 ن � �م� ��ى ال � � � ��ى ع � �ل � �م ��ي ان ه� �ن ��اكن� �ي ��ة ل �ل �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت �ق �ل �ي��ل م �س��اح��ة
املستشفيات فما السبب؟
 ك��م ع��دد املهمات الرسمية التيقام بها الدكتور رئيس قسم جراحة
ال �ق �ل��ب م ��ع اس ��رت ��ه او م �ن �ف��ردا ع�ل��ى
ح �س��اب ال �ش��رك��ات امل� ��وردة ل�لأج�ه��زة
الطبية؟
 م��ا صفة مساعد مدير الشؤوناالداري � � � ��ة ف ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى ال� �ص ��دري
بالعمل وكيف يتم ادراج اسمه ضمن
ك �ش��ف ال �ع��ام �ل�ين ب��ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة
وهو ال يحضر؟
 م��ا نسبة ن�ج��اح عمليات القلبل �ل��اط � �ف � ��ال ب �م �س �ت �ش �ف ��ى االم� � � � ��راض
ال�ص��دري��ة وب��االخ��ص ال �ح��االت التي
يجريها الدكتور رئيس قسم جراحة
ال�ق�ل��ب ل�لاط�ف��ال وك��م ع��دد العمليات
التي أجراها؟
 م��ا ال�س�ب��ب وراء ان �ه��اء خ��دم��اتال��دك�ت��ور اي�م��ن امل�ص��ري ج��راح القلب
ل �ل��اط � �ف � ��ال ب �م �س �ت �ش �ف ��ى االم� � � � ��راض
الصدرية؟

برلمان
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عسكر يقترح إصدار وثائق
التملك للمواطنة المتزوجة
من غير كويتي
ت � � � � � �ق� � � � � ��دم ال� � � � � �ن � � � � ��ائ � � � � ��ب ع� � �س� � �ك � ��ر
العنزي باقتراح بقانون بتعديل
ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()47
ل� �س� �ن ��ة  1993ف � ��ي ش � � ��أن ال ��رع ��اي ��ة
السكنية ،جاء فيه:
م��ادة أول��ى  :يضاف إلى القانون
رق ��م ( )47ل�س�ن��ة  1993امل �ش��ار ال�ي��ه
مادة جديدة برقم ( 33مكررا) نصها
اآلتي:
م ��ادة  33مكررًا  :ت�ص��در وث��ائ��ق
التملك للمواطنات امل�ت��زوج��ات من
غير الكويتيني ولهن ابناء ،اللواتي
خ �ص �ص��ت ل �ه��ن م �س��اك��ن ح�ك��وم�ي��ة
ب�ص�ف��ة االي �ج��ار ،إذا ك��ان ق��د مضى
ع� �ل ��ى ت � ��اري � ��خ ال �ت �خ �ص �ي ��ص ث�ل�اث
س� �ن ��وات ع �ل��ى األق � � ��ل ،ع �ل��ى ان ي�ت��م
س ��داد ث�م��ن ال �س �ك��ن ،م��ع اع �ت �ب��ار ما
س ��دد م��ن ت��اري��خ ال�ت�خ�ص�ي��ص إل��ى
ت ��اري ��خ اص � ��دار ال��وث �ي �ق��ة ج � ��زءا من
الثمن ،ويشترط اال يكن قد استفدن
من نظام الرعاية السكنية من قبل.
ويصدر ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص بعد
م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل��س ادارة امل��ؤس �س��ة
القواعد التنظيمية لذلك.
وي� �ت ��م اص � � ��دار وث ��ائ ��ق ال�ت�م�ل�ي��ك
ل � �ل � �م ��واط � �ن ��ات  -ال �ل��ات � ��ي خ �ص��ص
مساكن لهن  -بالشروط التالية:
 - 1ان تكون الزوجة او املطلقة او
االرم�ل��ة كويتية وم�ت��زوج��ة م��ن غير
كويتي.
 - 2ان ت�ك��ون ق��د منحت مسكنا
حكوميا.

عسكر العنزي

 - 3ان يكون قد مضى على تاريخ
تخصيص امل�س�ك��ن م��دة ال ت�ق��ل عن
ثالث سنوات.
 - 4س ��داد االق �س��اط املتبقية من
قيمة املسكن.
 - 5ع��دم االس�ت�ف��ادة السابقة من
نظام الرعاية السكنية.
 - 6صدور قرار بالقواعد املنظمة
لذلك من الوزير بعد موافقة مجلس
إدارة املؤسسة.
م� � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ي� �ل� �غ ��ى ك � ��ل ن��ص
يخالف احكام هذا القانون.

أكد أن قانون المناصب القيادية على رأس أولويات الموارد البشرية

أبل :دور االنعقاد الحالي سيكون رقابيا بامتياز
أك��د ال�ن��ائ��ب خليل عبدالله ان لجنة
امل � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة التي
يترأسها اتفقت على مراجعة االقتراح
ب �ق��ان��ون ال �خ��اص ب��امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة
ح�ي��ث س�ت�ت��م اض��اف��ة ام� ��ور اخ ��رى على
ال �ق��ان��ون م�ن�ه��ا ام �ت �ي��ازات �ه��م وض��واب��ط
اختيارهم وتقييمهم اضافة الى اختيار
املستشارين وآل�ي��ة تعيينهم م��ع وضع
ض ��واب ��ط الخ �ت �ي ��ار م �ج��ال��س االدارات
وم �ج��ال��س ال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات وأال
تترك هكذا م��ن دون آلية واض�ح��ة ومن
دون ض��واب��ط م �ش �ي��را ال ��ى ان ال �ق��ان��ون
س� �ي� �ك ��ون االول � ��وي � ��ة االول � � � ��ى ال �خ��اص��ة
باللجنة.
وق� � ��ال ع �ب��دال �ل��ه خ �ل��ال ل �ق��ائ��ة اب �ن��اء
الدائرة الثالثة في مناسبة اعادة افتتاح
دي ��وان ��ه االس �ب��وع��ي م �س��اء ام ��س االول
ان ال�ل�ج�ن��ة ات�ف�ق��ت اي�ض��ا ب�ش��أن ال�ب��دي��ل
االستراتيجي وال��ذي ه��و مجموعة من

القوانني ح��ول النظر ف��ي ك��ل م��ا يتعلق
بالتطوير والتدرج الوظيفي اضافة الى
التظلم والتقييم الوظيفي ووقف العبث
الحاصل بإعطاء الكوادر املتميزة حقها
في كل ما تحمله من خبرة وكفاءة مبينا
ان هذا االمر سيكون شامال  في البديل
االستراتيجي ال��ذي ه��و ليس مشروعا
واحدا فقط بل حزمة من القوانني والذي
ستعمل عليه اللجنة بجدية ووض��وح
بعد ان ارت��أت ان تضعه م��ن اولوياتها
ح�ت��ى ي�ت��م ال��وص��ول ال��ى ش��يء ت��واف�ق��ي
ويعود بالفائدة على الجميع.
وح� ��ول االزم � ��ة ال �ق��ائ �م��ة ف ��ي ال�ق�ط��اع
ال�ن�ف�ط��ي ب�ي�ن ع �ب��دال �ل��ه ان ح ��ل امل�ش�ك�ل��ة
ي �ت �م �ث��ل م � ��ن خ �ل ��ال س � ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
وتحديد االختصاصات واع��ادة هيكلة
ال�ق�ط��اع واالخ ��ذ بما ه��و معمول ب��ه في
ال �س �ع��ودي��ة وال �ن��روي��ج ب � ��إدارة ال�ق�ط��اع
حيث هناك مجلس ادارة واح��د يهيمن

خليل ابل متحدثا خالل افتتاح ديوانه امس األول

على باقي الشركات النفطية وبالتالي
ت �ج��ب م��راج �ع��ة ه ��ذا االم� ��ر م �ش �ي��را ال��ى
ان ق ��رار ال ��وزي ��ر ب��ال �ت��دوي��ر وال �ن �ق��ل من
امل� �ف� �ت ��رض ان ي �ت ��ري ��ث ب� ��ه ع �ل ��ى ال ��رغ ��م
ان ال��وزي��ر م �س��اءل ام ��ام ال �ك��ل ح ��ول اي
ام��ور بالقطاع ورأي الفتوى والتشريع

اع �ط��اه ال�ص�لاح�ي��ات ب��ال�ن�ق��ل وال�ت��دوي��ر
واالجراءات التي اتخذها.
وتوقع عبدالله ان يكون دور االنعقاد
الحالي رقابيا بإمتياز وذات سخونة
وتوتر ح �ي��ث ان� ��ه ال� � ��دور ق �ب��ل االخ �ي��ر
وهناك محاسبة شعبية للنواب قريبة .

وحول االستجوابات املقبلة التي من
املمكن ان تقدم قال ان هذا االمر في علم
الغيب ولكن هو اداة دستورية ومتاحة
للنواب وح��ق من حقوقهم الرقابية اذا
وج��دوا هناك خلل حاصل الفتا ال��ى ان
امل��واق��ف ح��ول االس �ت �ج��واب ت�ح��دد بعد
االستماع ال��ى ما يتم طرحه من طرفي
االستجواب.
واض � ��اف ع �ب��دال �ل��ه أن ه �ن��اك ق��وان�ين
س � �ن � �ح� ��رص ع � �ل� ��ى اق � � ��راره � � ��ا ك� �ق ��ان ��ون
استقاللية ال�ق�ض��اء ومخاصمته حيث
اننا نريد الضمان ب��أال تنفرد السلطة
القضائية وتمكني الناس من مخاصمة
ال� �ق� �ض ��اء ع �ل �م��ا ان اآلل � �ي� ��ات م ��وج ��ودة
ف ��ي ع ��دة اق �ت ��راح ��ات م �ق��دم��ة الف �ت��ا ال��ى
ان��ه يسعى ال��ى ت�ع��دي��ل ق��ان��ون التقاعد
م� ��ن ح �ي ��ث س � �ن� ��وات ال� �خ ��دم ��ة وال �ع �م��ر
وسنحاول االتفاق مع الحكومة حوله.
ووص � � ��ف ع �ب ��دال �ل ��ه زي� � � ��ارة ص��اح��ب

السمو امير البالد لروسيا بالتاريخية
ول�ه��ا االث��ر ليس على ال�ك��وي��ت فقط بل
على املنطقة قاطبة حيث موازين القوى
ال�ع��امل �ي��ة ت �ت �ب��دل وال �ك��وي��ت دول� ��ة ات ��زان
وتحظى باالحترام والتقدير من جميع
ال��دول ومبينا ان املشاركات الخارجية
م � ��ن خ� �ل ��ال ال� �ش� �ع� �ب ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ه��ي
ض��روري��ة ون �ص��ر ع�ل��ى ت�م�ث�ي��ل ال�ك��وي��ت
بشكل مشرف.
ودع ��ا ال ��ى امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ب�ل��د من
خ�لال تطبيق القانون واملحافظة علية
وي �ج ��ب ع� ��دم ال �س �م��اح ب��ال �ت �ع��دي ع�ل��ى
ح� �ق ��وق ال � �ن ��اس وم �ع �ت �ق��دات �ه��م وي �ج��ب
تفويت الفرصة على من يريد ان يزعزع
ام� ��ن ال �ب �ل��د م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال�ك��وي�ت�ي�ين
واع � ��ون وي �ج��ب ع�ل�ي�ه��م االن �ت �ب��اه وع��دم
االنجرار خلف الفتنة.
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أشاد بخطوات الصانع اإلصالحية في العدل واألوقاف

اللغيصم يسأل عن مخالفات الشؤون
المالية واإلدارية في األوقاف
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب س�ل�ط��ان اللغيصم
وزي��ر العدل وزي��ر األوق��اف والشؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع بتجديد
الدماء في املناصب القيادية في وزارة
األوق� � ��اف وت �م �ك�ين ال �ش �ب��اب ال��وط�ن��ي
امل�س�ت�ق��ل م��ن ق �ي��ادة دف ��ة ال � ��وزارة في
الفترة املقبلة.
وش� � � ��دد ال �ل �غ �ي �ص��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي على ضرورة وضع مصلحة
الكويت ف��وق أي اعتبار آخ��ر وتقديم
املصلحة العامة على مصلحة الحزب
أو الطائفة أو القبيلة أو غيرها من
املصالح الخاصة مستنكرا استمرار
ب�ع��ض ال�ق�ي��ادات ال�ح��ال�ي��ة ف��ي ت��رؤس
قطاعات حيوية لفترات طويلة جدا
وال �ت �ح �ك��م وال �س �ي �ط��رة ال �ت��ام��ة حتى
أم�س��ت ه��ذه ال�ق�ط��اع��ات ك��أن�ه��ا أم�لاك
ش�خ�ص�ي��ة ت� ��دار ل �ص��ال��ح ت �ي��ار ف�ك��ري
م � �ع �ي�ن ع � �ل ��ى م � � ��دى س� � �ن � ��وات ع ��ان ��ت
فيها وزارة األوق ��اف م��ن ال�ص��راع��ات
الحزبية وتصفية الحسابات.
وأش � � � ��اد ال �ل �غ �ي �ص ��م ب ��ال� �خ� �ط ��وات
اإلص�لاح�ي��ة والتنظيمية ال�ت��ي تمت
م�ن��ذ ت�س�ل��م ال��وزي��ر ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع
ل �ح �ق �ي �ب �ت��ي وزارة ال� � �ع � ��دل ووزارة
األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية مؤكدا
ض ��رورة االس �ت �م��رار ع�ل��ى ه��ذا النهج

واخ �ت �ي��ار األك �ف��أ واألص �ل��ح م��ن أب�ن��اء
ال�ك��وي��ت لتولي منصب وك�ي��ل وزارة
األوق��اف الشاغر منذ ابتعاد الوكيل
السابق د .عادل الفالح ووضع الثقة
في شخصية وطنية مستقلة يتعامل
م��ع ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وف ��ق م�س�ط��رة
واحدة.
وف ��ي خ �ت��ام ت�ص��ري�ح��ه ال�ص�ح��اف��ي
كشف ال�ن��ائ��ب سلطان اللغيصم عن
تقديمه ع��ددا م��ن األسئلة البرملانية
ل� �ل ��وزي ��ر ال� �ص ��ان ��ع ح �ت ��ى ت �ت �ض��ح ل��ه
ال � �ص � ��ورة ب �ش �ك��ل أك� �ب ��ر ومل �س��اع��دت��ه
ف��ي وض ��ع ي ��ده ع�ل��ى م�ك��ام��ن ال�ف�س��اد
وامل � �ح � �س� ��وب � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي ت� �ع� �ش ��ش ف��ي
امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة ب � ��وزارة األوق ��اف
منذ زمن طويل.
ووج� � ��ه ال �ل �غ �ي �ص��م ح ��زم ��ة أس �ئ �ل��ة
ب��رمل��ان�ي��ة إل ��ى وزي ��ر األوق � ��اف تتعلق
بدور الوكيل املساعد للشؤون املالية
واإلداري ��ة ودراي�ت��ه عن املخالفات في
الوزارة جاء فيها :
ل � � � � � � � ��وزارة االوق � � � � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون
االس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق �ط��اع��ات
الحيوية التي تعمل من اجل تحقيق
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي� �ت� �ه ��ا وم � � ��ن اه � � ��م ه ��ذه
ال �ق �ط��اع��ات ق �ط��اع ال� �ش ��ؤون االداري � ��ة
وامل��ال �ي��ة وح��رص��ا م �ن��ا ع �ل��ى ت�ط��وي��ر

املساعد للشؤون االدارية واملالية؟
كما نمى إلى علمي أنه تم صرف
ب��دل ج�ل�س��ات ل�ل�ج��ان وف ��رق الع�ض��اء
يتواجدون بأكثر من لجنة او فريق
يكون وق��ت انعقاد االجتماع واح��دا؟
وكيف؟ وملاذا تم الصرف؟ وهل بعلم
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون االداري � ��ة
واملالية؟

سلطان اللغيصم

ال �ع �م��ل وال� ��وق� ��وف ع �ل��ى امل�ل�اح �ظ��ات
واملشكالت في العمل يرجى االجابة
عن االسئلة التالية:
ك��م ع��دد ال�ل�ج��ان وال �ف��رق الخاصة
ب� �ق� �ط ��اع ش � � ��ؤون االداري� � � � � ��ة وامل ��ال� �ي ��ة
م �ن��ذ ع � ��ام  ٢٠١٢وح� �ت ��ى االن؟ وم��ن
اع � �ض� ��اؤه� ��ا؟ وم � ��ا ط �ب �ي �ع��ة ع �م ��ل ك��ل
عضو؟ وم��ا اوق��ات اجتماع كل لجنة
او ف ��ري ��ق ع �ل��ى ح� � ��دة؟ م ��ع ت ��زوي ��دي
نسخة من محاضر االجتماعات وكم
مقدار املكافآت الشهرية لالعضاء؟
وك��م لجنة او فريقا داخ��ل ال��وزارة
او خ ��ارج �ه ��ا او م ��ؤت� �م ��رات داخ �ل �ي��ة
وخ � ��ارج � �ي � ��ة ي � �ش � �ت ��رك ب � �ه ��ا ال ��وك� �ي ��ل

الهاجري يقترح تعديال على قانون
ذوي االحتياجات الخاصة
ت� � �ق � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب م � ��اض � ��ي ال� �ع ��اي ��د
ال�ه��اج��ري ب��االق�ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل
ال� �ف� �ق ��رة األول � � ��ى م� ��ن امل � � ��ادة ( )25ف��ي
القانون رق��م ( )8لسنة  2010في شأن
األشخاص ذوي اإلعاقة ونصت مواده
على ما يلي  ( :م��ادة أول��ى ) يستبدل
بنص الفقرة االولى من املادة ( )25من
القانون رقم ( )8لسنة  2010املشار اليه
النص التالي :
يتولى تقديم الرعاية لذوي اإلعاقة
ك��ل م��ن األم او األب وال ��زوج وال��زوج��ة
ح�س��ب األح � ��وال ط��امل��ا ك��ان��وا ق��ادري��ن
ع �ل��ى ت��وف �ي��ره��ا وال� �ق� �ي ��ام ب �ش��ؤون �ه��ا
ف� ��إذا ت �ب�ين ع ��دم ت��وف �ي��ر ه ��ذه ال��رع��اي��ة
يكون املكلف بها قانونا اح��د أقاربه
املقيمني ف��ي ال�ك��وي��ت ممن ي�ق��در على
القيام بمسؤولية رعاية ذوي اإلعاقة
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل �ي��ه واإلش � � � � ��راف ع�ل��ى
ش ��ؤون ح �ي��ات��ه وذل ��ك وف ��ق ال�ت��رت�ي��ب
التالي :

ماضي الهاجري

األوالد ث��م أوالد األوالد ث��م اإلخ��وة
وإذا ت� �ع ��دد أف � � ��راد ال �ف �ئ��ة ي �خ �ت��ار م��ن
بينهم من يتولى رعاية ذي اإلعاقة مع
إخطار املشرف بذلك.
(م ��ادة ث��ان�ي��ة) ع�ل��ى رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء  -ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
 ت �ن �ف �ي��ذ ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وي �ن �ش ��ر ف��يالجريدة الرسمية.

ونصت املذكرة اإليضاحية على ما
يلي :
نص الفقرة االولى من امل��ادة ()25
م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ( )8ل�س�ن��ة  2010في
ش��أن ح�ق��وق االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة
ع�ل��ى أن ي�ت��ول��ى ت�ق��دي��م ال��رع��اي��ة ل��ذوي
االع ��اق ��ة ك ��ل م ��ن (االم ف � ��األب وال � ��زوج
والزوجة حسب االحوال ) ....ويفهم من
هذا النص أن االولوية لالم ثم بعد ذلك
االب وهذا الترتيب فيه اجحاف لحق
االب الشرعي السيما ان الشرع يحمل
االب مسؤولية تنشئة األبناء واإلنفاق
عليهم والسهر على مصالحهم االمر
ال ��ذي اق�ت�ض��ى اق �ت��راح ال�ت�ع��دي��ل امل��اث��ل
وال ��ذي ي�ه��دف ال��ى م �س��اواة االب ب��األم
ب �ح �ي��ث ي �ك��ون ال �ن��ص ب �ع��د ت �ع��دي �ل��ه (
ب�ت��ول��ي ت�ق��دي��م ال��رع��اي��ة ل ��ذوي االع��اق��ة
كل من االم او االب وال��زوج والزوجة )
وبالتالي يكون االب في ذات مرتبة االم
ويحق له رعاية ابنه او بنته املعاقة.

شكاوى إدارية
ص� ��در ق � ��رار وزاري ب �ن��دب ال�س�ي��د
رئيس قسم الشؤون الوظيفية بإدارة
ال �ش��ؤون االداري ��ة إل��ى م��راق��ب ش��ؤون
امل��وظ �ف�ين ب�ن�ف��س االدارة ل ��ذا ي��رج��ى
افادتي باالتي :
م��ا االس��س التي على اساسها تم
ال� �ن ��دب؟و ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب��ال�س�ي��رة
ال��ذات�ي��ة وال �ت��درج الوظيفي للمذكور
وج� �م� �ي ��ع رؤس� � � � ��اء االق � � �س� � ��ام ب �ن �ف��س
االدارة؟ وه��ل تم تقديم شكاوى على
امل��ذك��ور ب�خ�ص��وص ال�ع�م��ل م�ن��ذ ع��ام
 ٢٠١٠وحتى االن؟
وي � � ��رج � � ��ى ت � � � ��زوي � � � ��دي ب � ��ال� � �ت � ��درج
ال��وظ �ي �ف��ي واالداري مل ��راق ��ب ش ��ؤون
املوظفني ندبا.
وك ��م عدد ال� �ع�ل�اوات ال �ت��ي حصل
عليها باالختيار واالقدمية وتاريخ

ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ك��ل ع�ل��اوة او درج ��ة؟
وه ��ل ت��م اس�ت�ث�ن��اء امل ��ذك ��ور م��ن امل��دد
وعلى اي اساس يتم ذلك؟
وهل رئيس قسم التعيينات اولى
منه في املنصب؟ وت��م اعطاؤه درجة
او ع�لاوة باالختيار لكي يكون اولى
ب�م�ن�ص��ب امل ��راق ��ب ب� ��دل رئ �ي��س قسم
التعيينات ال��ذي هو اح��ق منه؟ وهل
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون االداري � ��ة
وامل��ال�ي��ة ع�ل��ى ع�ل��م بالعبث الحاصل
بالعالوات والدرجات باالختيار؟
وه � � ��ل ي� ��وج� ��د ت ��دق � �ي ��ق وم ��راق � �ب ��ة
وف �ح��ص ل�ص�ح��ة ال �ب �ي��ان��ات امل�ق��دم��ة؟
وهل يوجد شبهة تزوير باملعلومات
وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �خ ��اص ��ة ب ��ال � �ع �ل�اوات
وال ��درج ��ات م��ن اج��ل تضبيط بعض
االطراف؟
م� � ��ا ال� �ل � �ج � �ن ��ة ال� � �ت � ��ي ت � ��دق � ��ق ع �ل��ى
امل �س �ت �ح �ق�ي�ن ل� �ل ��درج ��ات وال � �ع�ل��اوات
واملسميات الفنية وهل يوجد تدقيق
على بياناتها؟
وم � ��ا ال� �ل� �ج ��ان ال � �ت ��ي ك � ��ان م ��راق ��ب
شؤون املوظفني مقررا لها عندما كان
رئيس قسم الشؤون الوظيفية؟
ومل � � ��اذا ف � ��ور ص� � ��دور ق� � ��رار ب �ن��دب��ه
مراقبا تم تغيير القرار ليكون مقررا
ل �ه��ا ب �م �س �م��اه ال �ج ��دي ��د؟ وه� ��ل ه�ن��اك

معلومات او بيانات ال يراد كشفها؟
وملاذا وما السبب؟
وكم عدد اللجان والفرق واملهمات
الرسمية وال��دورات الخارجية ملراقب
شؤون املوظفني منذ عام ٢٠١١وحتى
االن؟ وك ��م م �ق��دار امل �ك��اف��أة ال�ش�ه��ري��ة
ل�ت�ل��ك ال �ل �ج��ان وال� �ف ��رق؟ م��ع ت��زوي��دي
بوقت وت��اري��خ اجتماع كل لجنة هو
بها؟مع تزويدي بمحاضر اللجان.
لجنة تخصيص المركبات
ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��أع �ض��اء ل�ج�ن��ة
تخصيص امل��رك�ب��ات او اي لجنة او
ف��ري��ق خ� ��اص ب��ال �س �ي��ارات ال �خ��اص��ة
بوزارة االوقاف والشؤون االسالمية؟
وم � � ��ا ط� �ب� �ي� �ع ��ة ع� �م� �ل� �ه ��م؟ وك � � ��م ع� ��دد
اجتماعاتها واوق��ات�ه��ا؟ وم��ا االس��س
ال �ت��ي ع �ل��ى اس��اس �ه��ا ت ��م تخصيص
مركبة للموظف؟ وك��م ع��دد املركبات
ال �خ��اص��ة ل� �ل ��وزارة وه ��ل ه��ي م �ل��ك ام
تأجير؟
ومل��ن يتم تخصيص املركبة؟وهل
ي �ت��م االل � �ت ��زام ب�لائ �ح��ة وزارة امل��ال�ي��ة
ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين ل �ل �م��رك �ب��ات؟ وه� ��ل ك��ل
من تم تخصيص مركبة لهم طبيعة
عملهم تستحق ذلك؟

الظفيري 150 :دينارا بدل إيجار
للمرأة الكويتية
تقدم النائب د .منصور الظفيري
ب ��االق � �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل
بعض احكام امل��ادة  28مكررا (أ) من
القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
الرعاية السكنية ونصت مواده على
ما يلي:
يضاف الى املادة  28مكررا (أ) من
ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993امل�ش��ار
اليه فقرة جديدة نصها التالي:
 ي� �ص ��رف ب � ��دل االي � �ج � ��ار امل �ش ��ارال �ي��ه ب ��امل ��ادة ( )19م��ن ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ل �ل �م �خ��اط �ب��ات ب��أح �ك��ام ه� ��ذه امل � ��ادة،
ويستمر صرف هذا البدل من تاريخ
ال�ع�م��ل ب�ه��ذا ال �ق��ان��ون وح�ت��ى توفير
املسكن املخصص لكل منهن بصفة
ايجار مع عدم صرف اي فروق مالية
عن الفترة السابقة على العمل بهذا
القانون.
م��ادة ثانية - :على رئيس مجلس
الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون.

د .منصور الظفيري

ون�ص��ت امل��ذك��رة االيضاحية على
ما يلي :ص��در القانون رق��م  47لسنة
 1993ف ��ي ش� ��أن ال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
م �س �ت �ه��دف��ا ت �ح �ق �ي��ق امل �س �ك��ن امل�ل�ائ��م
لالسرة الكويتية صونا وحماية لها.
وت��أك �ي��د ل�ت�ق��دي��ر امل �ش��روع ل�ل�م��رأة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ف� � ��ي ب � �ع� ��ض ال� � �ظ � ��روف
الخاصة مثل امل��رأة املطلقة واالرملة

وغيرهما ،نصت امل��ادة  28مكررا (أ)
بقيام بنك االئتمان الكويتي توفير
سكن لهن بقيمة ايجارية منخفضة
ل�ه��ذه ال�ف�ئ��ة وج ��اء ت��وف�ي��ر ه��ذا الحق
بالقانون رقم  2لسنة  2011بتعديل
بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1993املشار اليه.
وب��ال�ن �ظ��ر ال ��ى ان ��ه ل��م ي �ت��م ت��وف�ي��ر
ه � ��ذه امل �س ��اك ��ن ح �ت��ى اآلن ك �م��ا وان
توفيرها سيستغرق مدة من الوقت
ك��ان م��ن امل�لائ��م دع��م امل ��رأة الكويتية
ف��ي ال�ح�ص��ول على مسكن بااليجار
ومساعدتها في قيمة االيجار حتى
توفير السكن املخصص لها.
ول��ذل��ك ج��اء ه��ذا االق�ت��راح بقانون
بمنح امل ��رأة ب��دل االي �ج��ار امل �ق��رر في
امل ��ادة ( )19وب ��ذات قيمته حتى يتم
توفير السكن املقرر تخصيصه لها
م ��ع ع ��دم ص ��رف اي ف� ��روق ع ��ن امل ��دة
السابقة على العمل بهذا القانون.
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يعد من أفضل دساتير العالم وسمو األمير نموذج فريد للحاكم العادل

الدستور منح الكويت نقلة نوعية
على طريق النمو والتقدم والتطور
إعداد عبده إبراهيم:
تمر اليوم الذكرى الـ
 53لصدور دستور دولة
الكويت الذي كان في
 11نوفمبر  1962وهو
األقدم في منطقة
الخليج العربي ونتاج
ثمرة نضاالت شعب
كامل وقوى وطنية
مؤمنة بالنهج والسلوك
الديمقراطي في إدارة
الدولة كما شكل نقلة
نوعية نحو دولة حديثة
قائمة على مؤسسات
دستورية بهدف خلق
إدارة عادلة لكيان هذه
الدولة تتساوى فيها
الحقوق والواجبات.
ويعتبر دستور الكويت
ثمرة العقد االجتماعي
الذي ارتضاه الشعب
الكويتي منذ نشأة
الكويت ومعبرا عن ارادة
الحاكم والمحكوم في
العيش معا تحت مظلة
الديمقراطية وبناء دولة
القانون.
كما يعد الدستور الوثيقة
الكبرى االولى واالساسية
في حياة شعب الكويت
التي تحدد نظام الدولة
وتنظم العالقة بين
السلطات الثالث التنفيذية
والتشريعية والقضائية.

بدأت أولى جلسات
التأسيسي في
 17مارس 1962
واألخيرة في 27
اكتوبر من العام
نفسه
الدستور اعتمد
النظام الديمقراطي
وقرر ذلك في
مادته السادسة

االمير الراحل سمو الشيخ عبدالله السالم يتسلم وثيقة الدستور

وال�ك��وي��ت وه��ي تحتفل اليوم
ب� � �م � ��رور  53ع� ��ام� ��ا ع� �ل ��ى وض ��ع
ال��دس �ت��ور ف��ان�ه��ا ت�س�ت��ذك��ر بذلك
ت��اري �خ��ا م�ش��رف��ا م��ن االن �ج ��ازات
على طريق الديمقراطية وتعزيز
حقوق االنسان.
وت ��م اص� ��دار ال��دس �ت��ور ف��ي 11
ن��وف �م �ب��ر  1962ف ��ي ع �ه��د األم �ي��ر

ع �ب��د ال� �ل ��ه ال �س ��ال ��م وب � ��دأ ال�ع�م��ل
ب ��ه رس �م �ي��ا ف ��ي  29ي �ن��اي��ر 1963
وال� � ��دس � � �ت� � ��ور ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ي ��أخ ��ذ
بالنظام الديمقراطي ويقرر ذالك
في مادته السادسة :نظام الحكم
ف��ي الكويت ديمقراطي السيادة
ف� �ي ��ه ل �ل�أم� ��ة م � �ص� ��در ال �س �ل �ط��ات
جميعا وتكون ممارسة السيادة

على الوجه املبني بهذا الدستور
وه� ��و دس� �ت ��ور ي��أخ��ذ ب��ال �ص��ورة
النيابية من الديمقراطية ،حيث
ي� �ق ��رر وج� � ��ود م �ج �ل��س م�ن�ت�خ��ب
(م �ج �ل��س األم � ��ة) مل �ي �ق��ات م�ع�ل��وم
ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه،
ل� �ي� �ص� �ب� �ح ��وا ب � �ع� ��د ان� �ت� �خ ��اب� �ه ��م
ممثلني لألمة بأسرها.

ف�ف��ي أع �ق��اب االس �ت �ق�لال ص��در
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )1ل �س �ن��ة 1962
م� �ت� �ض� �م� �ن ��ا ال� � �ن� � �ظ � ��ام األس � � � ��اس
للحكم ف��ي فترة االن�ت�ق��ال ،وك��ان
ب �م �ث��اب��ة دس� �ت ��ور م ��ؤق ��ت ي�ط�ب��ق

التتمة ص08

ديمقراطية متجذرة
لم تشكل لجنة إعداد الدستور
بالتعيني ب��ل ب��االن�ت�خ��اب ليس
ه� ��ذا ف �ق��ط ب ��ل ان ال �ش �ي��خ س�ع��د
العبدالله رحمه الله تم انتخابه
كذلك ولم يفرض بالتعيني مثال
كونه احد رجال االسرة الحاكمة
كما انه لم يكن رئيسا للجنة او
ح�ت��ى ام�ي�ن��ا ل�ل�س��ر وه �ن��ا يمكن

ان ن �س �ت �خ �ل��ص ن� �ق ��اط ��ا م �ه �م��ة
ع� ��دة م �ن �ه��ا ان ال �ك��وي��ت س�ب�ق��ت
بمبادئها الديمقراطية العديد
م ��ن ال � ��دول ال �ت��ي ت �ج��د ص�ع��وب��ة
في وضع دستورها وهل تكون
ال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ائ �م��ة ب��ال �ت �ع �ي�ين او
ب��االن �ت �خ��اب ك �م��ا ان اح ��د رج��ال
االس��رة الحاكمة لم يفرض على

اللجنة من باب االطمئنان ملواد
ال��دس �ت��ور ب�م��ا يعني ت�ل��ك الثقة
ال�ك�ب�ي��رة ب�ين ال�ح��اك��م وامل�ح�ك��وم
وه � ��ذا ال �ع �ق��د ال �ق��ائ��م ب�ي�ن اس ��رة
آل ص� �ب ��اح وال �ش �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
اضف الى ذلك هذا العدد القليل
نسبيا م�ق��ارن��ة ب�م��ا ي�ح��دث االن
م ��ن ال �ت��زاح��م م ��ن امل�ت�خ�ص�ص�ين

وغ �ي��ره��م ك�ل�م��ا اس �ت��دع��ى االم ��ر
تشكيل لجنة لبحث ام��ر م��ا اال
ان ال� ��رج� ��ال ال �خ �م �س��ة ك� ��ان ل�ه��م
م ��ن ال �ح �ك �م��ة وال� �خ� �ب ��رة وال �ث �ق��ل
السياسي واملجتمعي م��ا ينوء
بحمله آالف الرجال.

صدر قانون رقم
 1لسنة  1966في
أعقاب االستقالل
متضمنا النظام
األساسي للحكم
في فترة االنتقال
األمير الوالد
الشيخ سعد كان
ضمن أعضاء لجنة
الدستور المنتخبين
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لجنة إعداد الدستور عقدت  23جلسة
برئاسةعبد اللطيف ثنيان الغانم
تتمة المنشور ص07
خالل الفترة التي سبقت إصدار
ال � ��دس � �ت � ��ور ال� � ��دائ� � ��م وق � � ��د أن � ��اط
ال �ق��ان��ون ب��امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
م �ه �م��ة وض � ��ع م � �ش ��روع دس �ت��ور
ل �ل �ب�لاد ،إذ ن�ص��ت امل� ��ادة األول ��ى
م� �ن ��ه ع� �ل ��ى أن :ي � �ق� ��وم امل �ج �ل��س
التأسيسي بإعداد دستور يبني
نظام الحكم على أساس املبادئ
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة امل �س �ت��وح��اة من
واق ��ع ال �ك��وي��ت وأه��داف �ه��ا ولكن
امل �ج �ل��س ل ��م ي �ك��ن ي �ن �ف��رد ب �ه��ذه
ال ��وظ� �ي� �ف ��ة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة وإن� �م ��ا
ي�ش��ارك��ه ف�ي�ه��ا األم �ي��ر إذ ال يعد
م �ش��روع ال��دس �ت��ور ال ��ذي يضعه
امل�ج�ل��س ن��اف��ذا إال ب�ع��د تصديق
األمير عليه وإصداره.
وفي اجتماع املجلس بتاريخ
 27ف �ب��راي��ر  1962ع �ن��د مناقشة
م � � �ش � ��روع ال�ل��ائ � �ح� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ل�ل�م�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي ات �ف��ق أن
يكون ع��دد أعضاء كل لجنة من
ل� �ج ��ان امل �ج �ل��س ث�ل�اث ��ة أع� �ض ��اء،
ع��دا لجنة الدستور فتتألف من
خمسة أعضاء.
وف� ��ي ج �ل �س��ة  3م � ��ارس 1962
ت � ��م ان � �ت � �خ ��اب ل �ج �ن ��ة ال ��دس� �ت ��ور
ال � �ت� ��ي ض� �م ��ت خ� �م� �س ��ة أع� �ض ��اء
ه � � ��م امل � � � ��رح � � � ��وم ع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف
ث �ن �ي��ان ال �غ��ان��م رئ �ي ��س امل�ج�ل��س
التأسيسي وسمو األمير الوالد
ال��راح��ل ال�ش�ي��خ س�ع��د العبدالله
وكان في حينها وزيرا للداخلية
ورئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة اع� � ��داد م �ش��روع
ال��دس�ت��ور امل��رح��وم ح�م��ود الزيد
ال�خ��ال��د ال ��ذي ك��ان وزي ��را للعدل
وي� �ع� �ق ��وب ي ��وس ��ف ال �ح �م �ي �ض��ي
عضو املجلس التأسيسي وأمني
س ��ر ال �ل �ج �ن��ة وامل� ��رح� ��وم س �ع��ود
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �ع �ب��دال��رزاق عضو
املجلس التأسيسي.
وت� ��ول� ��ى س� �ك ��رت ��اري ��ة ال �ل �ج �ن��ة
االمني العام للمجلس التأسيسي
ع �ل��ي م�ح�م��د ال ��رض ��وان وش ��ارك
ف��ي اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج�ن��ة الخبير
ال �ق��ان��ون��ي م�ح�س��ن ع�ب��دال�ح��اف��ظ
ال ��ى ج��ان��ب ال�خ�ب�ي��ر ال��دس �ت��وري
الدكتور عثمان خليل عثمان.
واع � �ت � �ب� ��رت م � �ش ��ارك ��ة األم� �ي ��ر
ال ��وال ��د ال �ش �ي��خ س �ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
رح �م��ه ال �ل��ه ف��ي ال�ل�ج�ن��ة م �ب��ادرة
س �ي��اس �ي��ة ألول م ��رة ف ��ي ت��اري��خ

عبداللطيف ثنيان الغانم

الشيخ سعد العبدالله

حمود الزيد

سعود العبدالرازق

يعقوب الحميضي

ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي س �ب �ق �ت �ه��ا
رئ��اس��ة ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م
للمجلس التشريعي عام .1938
وت� ��رأس ل�ج�ن��ة ال��دس �ت��ور عبد
ال�ل�ط�ي��ف ث�ن�ي��ان ال �غ��ان��م وع�ق��دت
ال �ل �ج �ن��ة ج �ل �س �ت �ه��ا األول� � � ��ى ف��ي
 17م ��ارس  1962وك ��ان مجموع
جلساتها  23جلسة حيث عقدت
آخ � � ��ر ج� �ل� �س ��ات� �ه ��ا ي � � ��وم ال �س �ب��ت
ال�س��اب��ع وال�ع�ش��ري��ن م��ن أك�ت��وب��ر
 1962وف� �ي� �ه ��ا أن� �ه ��ت أع �م��ال �ه��ا

وأح� � ��ال� � ��ت م� � �ش � ��روع ال� ��دس � �ت� ��ور
بأكمله إل��ى املجلس التأسيسي
ملناقشته وإقراره .
ول �ض �م��ان أن ي �ك ��ون م �ش��روع
ال ��دس� �ت ��ور ن� �ت ��اج إرادة أع �ض��اء
م �ج �ل��س األم� � ��ة امل �ن �ت �خ �ب�ي�ن ف�ق��د
وج � ��ه ال� � � � ��وزراء غ �ي��ر امل�ن�ت�خ�ب�ين
م��ن أف� ��راد أس ��رة ال �ص �ب��اح بيانا
ح� � � ��ول ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ع � �ن� ��د ن �ظ��ر
ال��دس�ت��ور ج��اء فيه أن��ه وإن كان
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )1ل �س �ن��ة 1962

ب��ال �ن �ظ��ام األس ��اس ��ي ل�ل�ح�ك��م في
ف �ت ��رة االن� �ت� �ق ��ال ي �ج �ع��ل ال� � ��وزراء
أع� � �ض � ��اء ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س ل� �ه ��م م��ا
ل� �س ��ائ ��ر األع� � �ض � ��اء وع �ل �ي �ه��م م��ا
عليهم ف��إن ال��وزراء األعضاء في
املجلس بحكم وظائفهم ق��رروا
أن ي �م �ت �ن �ع��وا ع� �ن ��د ال �ت �ص��وي��ت
ع �ل��ى ال��دس �ت��ور رغ �ب��ة م�ن�ه��م في
أن ي �ت��رك��وا أم� ��ر ذل� ��ك ل�لأع �ض��اء
املنتخبني وحدهم.
وأول مهمة ق��ام ب�ه��ا املجلس

ال�ت��أس�ي�س��ي ال�ن�ظ��ر ف��ي م�ش��روع
الدستور في  11سبتمبر .1962
وع�ق��دت لجنة ال��دس�ت��ور التي
ت ��رأس� �ه ��ا ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ث �ن �ي��ان
ال�غ��ان��م  23ج�ل�س��ة ك��ان��ت األول ��ى
ي � ��وم ال �س �ب ��ت  17م� � ��ارس 1962
واالخيرة في  27اكتوبر  1962ثم
أحالت اللجنة مشروع الدستور
بأكمله ال��ى املجلس التأسيسي
ملناقشته واقراره .
وب� � � ��دأ امل� �ج� �ل ��س ال �ت��أس �ي �س��ي

النظر في مشروع الدستور في
 12أغسطس  1962وفي جلسته
املنعقدة بتاريخ  30أكتوبر من
ال� �ع ��ام ن �ف �س��ه ت �م��ت ت �ل��اوة م ��واد
مشروع الدستور م��ادة م��ادة ثم
اخ� ��ذ ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى امل �ش��روع
وذل � ��ك ب ��امل� �ن ��اداة ع �ل��ى األع �ض��اء
ف ��ردا ف ��ردا وت �م��ت امل��واف �ق��ة عليه
ب ��االج� �م ��اع م� ��ن ج �م �ي��ع اع �ض ��اء
امل�ج�ل��س وأق ��ر امل�ج�ل��س م�ش��روع
ال ��دس� �ت ��ور ب ��االج� �م ��اع ب�ج�ل�س�ت��ه
املنعقدة في  3نوفمبر .1962
وق� � � � � � � � ��دم رئ� � � � �ي � � � ��س امل� � �ج� � �ل � ��س
التأسيسي الدستور الجديد الى
األم �ي��ر ال��راح ��ل ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه
السالم بقصر السيف في الثامن
من نوفمبر  1962ثم القى كلمة
ق � � ��ال ف� �ي� �ه ��ا :ان � � ��ه ل � �ش� ��رف ك �ب �ي��ر
لزمالئي اعضاء لجنة الدستور
ول � �ش � �خ � �ص� ��ي ان ن� � �ت� � �ق � ��دم ال � ��ى
سموكم في هذا اليوم التاريخي
ن �ي��اب��ة ع��ن امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
ب�م�ش��روع ال��دس�ت��ور ال ��ذي رأي�ت��م
وض� � �ع � ��ه ل � �ل � �ب �ل�اد ع � �ل� ��ى اس� � ��اس
املبادئ الديمقراطية املستوحاة
من واقع الكويت.
وصادق االمير الراحل الشيخ
ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م ع�ل��ى ال��دس�ت��ور
بعد ثالثة اي��ام م��ن ت��اري��خ رفعه
ال� �ي ��ه وت � ��م اص� � � ��داره وك� � ��ان ع�ل��ى
الصورة التي اقرها املجلس وتم
نشره في الجريدة الرسمية في
اليوم التالي لصدوره.
وب� �ع ��د م �ض��ي  72ي ��وم ��ا ف�ق��ط
على اق��رار ال��دس�ت��ور اج��ري��ت في
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تحتفل الكويت اليوم بمرور  53عاما على المصادقة على دستور البالد ففي  11من نوفمبر عام  1962أصدر األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم
الدستور ليبقى شاهدا على ميالد جديد لدولة وشعب ومواكبة العالم المتقدم بفضل  183مادة أصبحت منهجًا متكام ً
ال لحياة الكويتيين.

انتخابات أعضاء التأسيسي بداية لمرحلة
ديمقراطية جديدة في الكويت
تتمة المنشور ص08
 23ي�ن��اي��ر  1963اول ان�ت�خ��اب��ات
ش��ام �ل��ة ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت الن �ت �خ��اب
اع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س ل �ل�ام� ��ة وك � ��ان
ذل��ك اي��ذان��ا رس�م�ي��ا ب�ب��دء العمل
ب��امل�م��ارس��ة ال�س�ي��اس�ي��ة بموجب
احكام الدستور الجديد كما كان
امل ��دخ ��ل ال � ��ذي ن �ف��ذت م ��ن خ�لال��ه
ح��دود سلطات البالد الرئيسية
وه� ��ي ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
والقضائية.
وق ��د ب ��دأ امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ة
ال �ن �ظ ��ر ف� ��ي م � �ش� ��روع ال ��دس �ت ��ور
ف � ��ي  12أغ� �س� �ط ��س  1962وف ��ي
ج �ل �س �ت��ه امل �ن �ع �ق��دة ب� �ت ��اري ��خ 30
أك�ت��وب��ر  1962ت�م��ت ت�ل�اوة م��واد
م� �ش ��روع ال ��دس� �ت ��ور م � ��ادة م ��ادة
ث��م ت��م ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى امل�ش��روع
وذل � ��ك ب ��امل� �ن ��اداة ع �ل��ى األع �ض��اء
ف ��ردا ف��ردا وت�م��ت امل��واف�ق��ة عليه
ب ��اإلج� �م ��اع م ��ن ج �م �ي��ع ال� �س ��ادة
أعضاء املجلس .
وأقر املجلس مشروع الدستور
باإلجماع خالل جلسته املنعقدة
ب �ت��اري��خ  3ن��وف �م �ب��ر  1962وت��م
تقديم ال��دس�ت��ور إل��ى امل�غ�ف��ور له
ص��اح��ب السمو الشيخ عبدالله
ال �س��ال��م أم �ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
 8نوفمبر  1962وص ��دق األم�ي��ر
ع�ل��ى ال��دس �ت��ور م��ن دون تغيير
ف��ي  11نوفمبر  1962ونشر في
جريدة الدولة الرسمية ـ الكويت
في  12نوفمبر .1962
وفي اجتماع املجلس بتاريخ
 27ف �ب��راي��ر  1962ع �ن��د مناقشة
م � � �ش � ��روع ال�ل��ائ � �ح� ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ل�ل�م�ج�ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي ات �ف��ق ان
يكون ع��دد اع�ض��اء ك��ل لجنة من
لجان املجلس ثالثة أعضاء عدا
ل �ج �ن��ة اع � � ��داد ال ��دس� �ت ��ور وال �ت��ي
ت��أل �ف��ت م ��ن خ �م �س��ة اع� �ض ��اء ه��م
رئ � �ي� ��س امل � �ج � �ل ��س ال �ت ��أس �ي �س ��ي
ورئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ثنيان الغانم وأم�ين سر اللجنة
ي � �ع � �ق� ��وب ال� �ح� �م� �ي� �ض ��ي ووزي� � � ��ر
ال� � �ع � ��دل ح � �م� ��ود ال � ��زي � ��د ال� �خ ��ال ��د
ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�ش�ي��خ سعد
العبدالله سعود العبدالرزاق.
الهدف من الدستور
وشهدت نقاشات لجنة اعداد
وص �ي��اغ��ة ال��دس �ت��ور ت�ب��اي�ن��ا في
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اآلراء بني فريق الحكومة ويمثله
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ س�ع��د
العبد الله مقابل بقية األعضاء
ودارت م�ع�ظ��م ال �ن �ق��اش��ات ح��ول
ال� �ه ��دف م ��ن ال ��دس �ت ��ور ف��ال�ش�ي��خ
س� �ع ��د أراد ال � ��دس� � �ت � ��ور ل �ح �ف��ظ
وص � ��ون ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة أم��ا
ب �ق �ي��ة أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ف� � ��أرادوه
م�ث��اال لبقية ال ��دول العربية وأن
يتفادى األخطاء التي وقعت بها
الدساتير األخرى.
وي �ب�ين م��ا س�ب��ق م��ن ن�ق��اش��ات
وت� �ب ��اي ��ن أن ه� �ن ��اك خ�ل�اف ��ا ب�ين
وجهتي نظر أساسيتني األولى
ت��ري��د ك�ف��ال��ة م��زي��د م��ن ال�ح��ري��ات
وإع �ط��اء دور أك �ب��ر ل�ل�ب��رمل��ان في
امل �ش��ارك��ة وال��رق��اب��ة م�ق��اب��ل تيار
آخ � ��ر ي ��ري ��د ت �ق �ل �ي��ص ال �س �ل �ط��ات
وإع�ط��اء ال�ي��د الطولى للحكومة
ع � �ل� ��ى ح� � �س � ��اب ال� � �ب � ��رمل � ��ان وه� ��و
ال �ن �ق��اش ال�ت�ق�ل�ي��دي ال� ��ذي دائ�م��ا
م��ا ي��دور ب�ين السلطة والشعب،
ف � ��األول � ��ى ت� ��ري� ��د أن ي � �ك� ��ون ل�ه��ا
ال� �ه ��ام ��ش األوس � � ��ع م ��ن ال �ح��رك��ة
م� �ق ��اب ��ل ت �ق �ي �ي��د ال� � �ط � ��رف اآلخ � ��ر
والعكس.
وق� ��د ن��اق �ش��ت ال �ل �ج �ن��ة ج�م�ي��ع
ال�ت�ف��اص�ي��ل املتعلقة ب��ال��دس�ت��ور
وم�ك��ون��ات��ه وأب��واب��ه وم� ��واده من
خ �ل ��ال م� �ن ��اق� �ش ��ات م �س �ت �ف �ي �ض��ة

وفيما يلي أهم تلك املناقشات:
آلية الحكم
ب� ��دأت ل�ج�ن��ة اع � ��داد ال��دس �ت��ور
بحث آلية الحكم واخ�ت�ي��ار ولي
ال �ع �ه��د ون��اق �ش��ت امل� ��ادة ال��راب �ع��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��وراث ��ة االم� � ��ارة وك ��ان
تحديد آل�ي��ة الحكم م�ث��ار نقاش
ب�ين الفريقني حيث رأى الشيخ
س� �ع ��د أن ت � �ح� ��دد اآلل� � �ي � ��ة وف �ق ��ا
ألم� ��ر أم� �ي ��ري ف �ي �م��ا رأى ال�ب�ق�ي��ة
ت�ح��دي��ده��ا وف �ق��ا ل �ق��ان��ون يحمل
صفة دستورية.

وك��ان رأي وزي��ر العدل حمود
ال��زي��د تثبيت ه��ذا امل��وض��وع في
صلب الدستور وحسمه بسرعة
ح� �ت ��ى ال ت � �ح� ��دث ب �ل �ب �ل��ة وب �ع��د
النقاش ت��رك األم��ر للتشاور مع
سمو األمير الذي وافق على رأي
اللجنة وأقرت املادة الرابعة كما
هي في جلسة الحقة.
كيان الدولة
شهدت لجنة وض��ع الدستور
ك��ذل��ك تباينا ح��ول ك�ي��ان ال��دول��ة
ب �ن �ظ��ام ال �ح �ك��م وه ��ل ت �ق��وم على

معارضة مستنيرة
ت ��م ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة إع� ��داد
ال� � ��دس � � �ت� � ��ور ال � � �ت� � ��ي ش �م �ل��ت
ش�خ�ص�ي��ات م �ع��ارض��ة ،مثل
ي�ع�ق��وب الحميضي وأخ��رى
مستنيرة م�ث��ل وزي ��ر ال�ع��دل
ح�م��ود ال��زي��د الخالد إضافة
إل��ى ال�ش�ي��خ س�ع��د العبدالله
وسعود العبدالرزاق ورئيس
املجلس عبداللطيف ثنيان
الغانم.
وع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة سلسلة
م ��ن االج �ت �م��اع��ات وت �ن��اول��ت

العديد من القضايا الرئيسة
ك �ق �ض �ي��ة االن � �س� ��ب ل �ل �ك��وي��ت
ه� ��ل ه� ��و ال� �ن� �ظ ��ام ال ��رئ ��اس ��ي
أم ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي إل � � ��ى أن ت��م
االت � �ف� ��اق ع �ل ��ى ن� �ظ ��ام وس ��ط
ي�ش�م��ل االث �ن�ين ون �ق��اش آخ��ر
ح� ��ول ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
وك � ��ذل � ��ك ع� �ض ��وي ��ة ال� � � � ��وزراء
م��ن غ�ي��ر ال �ن��واب ف��ي مجلس
األم� ��ة إض ��اف ��ة إل ��ى ال�ه�ي�ئ��ات
السياسية.

أس � � ��اس ال � �ن � �ظ ��ام ال� �ب ��رمل ��ان ��ي أم
الرئاسي.
وأي � � ��د ك� ��ل م� ��ن ح � �م� ��ود ال ��زي ��د
وي �ع �ق��وب ال�ح�م�ي�ض��ي وال �ش �ي��خ
سعد العبدالله النظام الرئاسي
باعتباره يحقق االستقرار بينما
عارض هذا الرأي رئيس اللجنة
عبداللطيف ثنيان الغانم والذي
أب��دي ت��أي�ي��ده للنظام البرملاني
واتفق على أن تقدم مذكرة تقارن
بني مزايا كل من النظامني.
والح� �ق ��ا ع� ��دل ك ��ل م ��ن ح �م��ود
ال � ��زي � ��د وي � �ع � �ق� ��وب ال �ح �م �ي �ض��ي
رأيهما وأعلنا تأييدهما للنظام
البرملاني وذلك بعد قراءة املذكرة
باعتباره األنسب للكويت وظل
الشيخ سعد العبدالله عند رأيه
ع �ل��ى أن ال �ن �ظ��ام ال ��رئ ��اس ��ي ه��و
األف� �ض ��ل ألن ال �ن �ظ��ام ال �ب��رمل��ان��ي
ط �ب �ق ��ا ل � ��رأي � ��ه ي �ح �ت ��م أن ي �ك��ون
أعضاء الوزارة من داخل املجلس
وب �ع��د ن �ق��اش م �ط��ول أي ��د أرب �ع��ة
م��ن خمسة أع �ض��اء وه��م حمود
ال � ��زي � ��د وي � �ع � �ق� ��وب ال �ح �م �ي �ض��ي
وع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ث �ن �ي��ان وس �ع��ود
ال � �ع � �ب� ��دال� ��رزاق األخ � � ��ذ ب��ال �ن �ظ��ام
البرملاني بينما ع��ارض الشيخ
سعد العبدالله ذلك التوجه.
وب ��رر ال�ش�ي��خ س�ع��د مطالبته
باألخذ بالنظام الرئاسي وعدم

ت ��أي� �ي ��د ال� �ت ��وج ��ه ن� �ح ��و ال �ن �ظ��ام
البرملاني بالقول هل تريدون أن
نقفز ق�ف��زة كبيرة ف��ي أوضاعنا
ونظمنا؟ ف��رد عليه وزي��ر العدل
ح�م��ود ال��زي��د ب��ال�ق��ول ان الطفرة
ه � ��ي ت �ب �ن ��ي ال � �ن � �ظ� ��ام ال ��رئ ��اس ��ي
بينما النظام البرملاني هو الذي
ي �س��اع��د ع �ل��ى ال� �ت� �ط ��ور ال�س�ل�ي��م
وه��و ال��ذي ات�ب��ع ف��ي معظم دول
ال �ع��ال��م وف ��ي ان�ك�ل�ت��را ع�ل��ى وج��ه
الخصوص.
واق� � � � �ت � � � ��رح رئ � � �ي� � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة
عبداللطيف ثنيان الغانم وضع
ال�ن�ظ��ام�ين ال��رئ��اس��ي وال�ب��رمل��ان��ي
وع��رض �ه �م��ا ع �ل��ى امل �ج �ل��س ول��م
ت� � �ج � ��د ال� � �ف� � �ك � ��رة االس � �ت � �ح � �س� ��ان
واقترحت اللجنة نظاما خليطا
م ��ن ال �ن �ظ��ام ال��رئ��اس��ي وال �ن �ظ��ام
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي م� � ��ع م � �ي� ��ل غ��ال �ب �ي��ة
األعضاء للنظام البرملاني.
وق� � � ��دم ال� �خ� �ب� �ي ��ر ال� ��دس � �ت� ��وري
ع �ث �م��ان خ �ل �ي��ل ع �ث �م��ان م �ش��روع
ن � �ظ� ��ام ي� � � � ��زاوج ب �ي��ن ال �ن �ظ ��ام�ي�ن
البرملاني والرئاسي.
وت � � � �س� � � ��اءل رئ � � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ث �ن �ي��ان ه ��ل يمكن
من خالل هذا النظام الوسط ما
بني الرئاسي والبرملاني أن يتم
س�ح��ب ال�ث�ق��ة م��ن ال � ��وزارة كلها؟
وم� ��ا ال �ح��ل إذا وج� ��د أن رئ�ي��س
ال� � � ��وزراء غ �ي��ر ص ��ال ��ح؟ ف��أوض��ح
ال� �خ� �ب� �ي ��ر ال � ��دس� � �ت � ��وري ع �ث �م��ان
خليل عثمان أن��ه وفقا لألعراف
وال �ت �ق��ال �ي��د ال �ب��رمل��ان �ي��ة اذا وج��د
رئيس الوزراء عدم رضا املجلس
فعليه أن يستقيل على أن يثبت
ذلك في املذكرة التفسيرية.
تشكيل الوزارة
ناقشت لجنة إع��داد الدستور
تشكيل الوزارة (املادة  )56والتي
تنص على أن يعني األمير رئيس
الوزراء بعد املشاورات التقليدية
وتركز النقاش حول ما إذا كانت
ت �ل ��ك امل � � �ش� � ��اورات م �ل ��زم ��ة وك� ��ان
اإلي� �ض ��اح ب ��أن امل � �ش ��اورات ال�ت��ي
تشمل رؤساء ال��وزارات ورؤساء
امل �ج��ال��س ورؤس � � ��اء ال �ج �م��اع��ات
السياسية مفيدة لكي يستشف
م�ن�ه��ا رئ �ي��س ال ��دول ��ة ال�ت�غ�ي��رات
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تحتفل الكويت اليوم بمرور  53عاما على المصادقة على دستور البالد ففي  11من نوفمبر عام  1962أصدر األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم
الدستور ليبقى شاهدا على ميالد جديد لدولة وشعب ومواكبة العالم المتقدم بفضل  183مادة أصبحت منهجًا متكام ً
ال لحياة الكويتيين.

أولى ثمرات التأسيسي إنجاز الدستور الذي
تكون من  183مادة وأنجز خالل  9أشهر
دستور شعبي

تتمة المنشور ص09
في الوضع السياسي بناء على
نتائج االنتخابات.
أم � � � � ��ا ب � ��ال � �ن � �س � �ب � ��ة ل� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل
ال � ��وزارة ف�ق��د أص ��ر ح �م��ود ال��زي��د
وي� �ع� �ق ��وب ال �ح �م �ي �ض��ي ع �ل��ى أن
ي�ك��ون نصف ال ��وزراء على األق��ل
م� ��ن األع� � �ض � ��اء امل �ن �ت �خ �ب�ي�ن وأن
يكون ل�ل��وزراء من غير األعضاء
ح ��ق ح �ض��ور ج �ل �س��ات امل�ج�ل��س
وامل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ن�ق��اش دون أن
يكون لهم حق التصويت وهذه
امل ��ادة اس�ت�غ��رف��ت ن�ق��اش��ا مطوال
ات �س��م ب�ع�ض��ه ب��ال �س �ج��ال ال �ح��اد
ب�ي��ن ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د م� ��ن ن��اح �ي��ة
وع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ث �ن �ي��ان وح �م��ود
ال��زي��د وي �ع �ق��وب ال�ح�م�ي�ض��ي من
ناحية أخرى وكان رأيهم يتمثل
في حق الوزراء غير األعضاء في
ال �ح �ض��ور وال �ن �ق��اش ل�ك��ن يجوز
ل� �ه ��م ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ق � � ��رارات
املجلس.
وق��ال حمود ال��زي��د إن ال��وزراء
امل�ن�ت�خ�ب�ين ي �ص��وت��ون بصفتهم
أع�ض��اء ف��ي املجلس أم��ا ال ��وزراء
امل �ع �ي �ن��ون ف �ل �ي �س��وا أع� �ض ��اء ف��ي
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة وال ي� �ح ��ق ل �ه��م
التصويت وأض ��اف ليس حتما
أن ي� �ك ��ون ال �ن �ص��ف اآلخ � ��ر م�م��ن
ه� ��م ل� �ي� �س ��وا أع � �ض� ��اء ب��امل �ج �ل��س
م ��ن ال �ع��ائ �ل��ة ال �ح��اك �م��ة وب�س�ب��ب
االع� � �ت� � �ب � ��ارات امل �خ �ت �ل �ف��ة ت��رك �ن��ا
نصف الوزراء يكونون من خارج
امل�ج�ل��س دون أن ي�ك��ون��وا حتما
من أعضاء العائلة الحاكمة.
وط � ��ال � ��ب ال� �ش� �ي ��خ س� �ع ��د ب ��أن
يكون وض��ع ال��وزراء في مجلس
األم � � ��ة ك��وض �ع �ه��م ف� ��ي امل �ج �ل��س
ال �ت��أس �ي �س��ي ورد ح �م��ود ال��زي��د
ع� �ل ��ى ذل� � ��ك ب� ��ال � �ق� ��ول إن ه� � ��ذا ال
يجوز ألن البرملان يمثل الشعب
ويجب أن ُينتخب أعضاؤه كلهم
وليس بالتعيني حتى ال تتداخل
االخ � � �ت � � �ص� � ��اص� � ��ات وي � �ك � �ف � ��ي أن
ال��دس�ت��ور أع�ط��ى لرئيس ال��دول��ة
حق تعيني الوزراء.
ث ��م اق� �ت ��رح أن ي �ك��ون ل� �ل ��وزراء
غ �ي��ر األع � �ض� ��اء ح ��ق ال �ت �ص��وي��ت
ف � �ي � �م� ��ا ع � � � ��دا ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ع �ل��ى
سحب الثقة وهي الصيغة التي
أق ��رت واع �ت��رض عليها يعقوب
ال� �ح �م �ي� �ض ��ي ال� � � ��ذي اص � � ��ر ع �ل��ى

أك � ��د م ��وق ��ف األم � �ي� ��ر ال ��راح ��ل
ال �ش �ي ��خ ع �ب ��د ال� �ل ��ه ال� �س ��ال ��م م��ن
ال� ��دس � �ت� ��ور أن م� �ف� �ه ��وم إش� � ��راك
ال �ش �ع ��ب ف� ��ي ال �س �ل �ط��ة ال ي�ق�ب��ل
املناقشة وال��دل�ي��ل موافقة سمو
األم �ي��ر ع�ل��ى ال��دس �ت��ور ك�م��ا رف��ع
إل� �ي ��ه م ��ن امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي
ومن دون أن يدخل عليه تعديل
طفيفا كان أو جوهريا.
ك� �م ��ا أم� � ��ر ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��د ال �ل��ه
ال �س��ال��م أب �ن��اء األس� ��رة ال�ح��اك�م��ة
األع �ض��اء باملجلس التأسيسي

ب� �ق� �ي ��ادة س �م ��و األم � �ي� ��ر ال ��راح ��ل
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر األح� �م ��د ن�ت�ي�ج��ة
وج��وده��م ك ��وزراء ب��أن يمتنعوا
م ��ن ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى أي م ��ادة
م ��ن م� ��واد ال��دس �ت��ور وت� ��رك ذل��ك
ألع � �ض � ��اء امل� �ج� �ل ��س امل �ن �ت �خ �ب�ين
وذل � � ��ك ح� �ت ��ى ي � �ك ��ون ال ��دس� �ت ��ور
نتاجا إلرادة الشعب أي دستور
شعبي.

 23جلسة للجنة الدستور
رئيس املجلس التأسيسي عبداللطيف ثنيان الغانم

رأي��ه بعدم مشاركة ال��وزراء غير
املنتخبني في التصويت على كل
قرارات املجلس.
عدد األعضاء
من املواد التي تعددت حولها
اآلراء تلك املتعلقة بعدد أعضاء
امل �ج �ل��س ال� ��ذي اق �ت ��رح أن ي�ك��ون
 50ع �ض��وا وق ��ال رئ �ي��س اللجنة
عبداللطيف ثنيان أن تجربتنا
ف��ي امل�ج�ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي أثبتت
ال � �ح� ��اج� ��ة ال � � ��ى ع � � ��دد أك� � �ب � ��ر م��ن
الكفاءات وان هذا التحديد قابل
للزيادة.
ورد وزي��ر العدل حمود الزيد
أن�ن��ا ن��ري��د زي ��ادة ع��دد األع�ض��اء
وليس النقصان مطالبا أن يكون
ع ��دد األع �ض��اء ال ��ى  60وش��ارك��ه
ال ��رأي ي�ع�ق��وب الحميضي ال��ذي
أص ��ر ب��أن ي �ك��ون ال �ع��دد  60على
األق � ��ل وان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ب ��إق ��رار
مسودة الدستور التي أقرت من
املجلس فيما بعد.
الجنسية
وف ��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ت��اس�ع��ة التي
انعقدت ي��وم الخميس  31مايو
من العام  1962تليت املادة  27من
م �ش��روع ال��دس�ت��ور وك ��ان نصها
ك��ال �ت��ال��ي :ال �ج �ن �س �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة

ي� �ح ��دده ��ا ال � �ق ��ان ��ون وال ي �ج��وز
إس� �ق ��اط ال �ج �ن �س �ي��ة ع ��ن ك��وي�ت��ي
باملولد وال ي�ك��ون سحبها ممن
اكتسبها إال في حدود القانون.
وق ��ال وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
سعد العبدالله إن��ه ليس لدينا
كويتي باملولد.
ورد ال � �خ � �ب� �ي ��ر ال � ��دس� � �ت � ��وري
ع �ث �م��ان خ �ل �ي��ل ع �ث �م��ان ب��ال �ق��ول:
أن� ��ا ف ��ي ال ��واق ��ع راج� �ع ��ت ق��ان��ون
ال � �ج � �ن � �س � �ي� ��ة ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي وف � �ي ��ه
الكويتي باملولد وه��و الكويتي
األصلي واألساسي وغيره يكون
بالتجنيس.
وط � � ��ال � � ��ب وزي� � � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
ب�ت�ف�س�ي��ر ق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة في
ال�ك��وي��ت ف ��إذا ول��د ش�خ��ص مثال
في الكويت ألب غير كويتي وأو
غير كويتية فال يصبح املولود
كويتيا بعكس ق��ان��ون البحرين
ف� ��إن ش �خ �ص��ا م �ث��ل ه� ��ذا يصبح
بحرانيا ف��ي ه��ذه الحالة ملجرد
والدته في أرض البحرين.
وأوض� ��ح ال�خ�ب�ي��ر ال��دس �ت��وري
عثمان خليل أن قانون الجنسية
ف� � ��ي ال� � �ك � ��وي � ��ت ي � �ن� ��ص ع � �ل� ��ى أن
ال�ش�خ��ص ال�ك��وي�ت��ي األص �ل��ي أو
األص � � ��ل إم � ��ا أن ي ��ول ��د ألب وأم
ك��وي �ت �ي�ين أو ألب ك��وي �ت��ي ف�ق��ط
أم ألم ك��وي�ت�ي��ة ف�ق��ط وأب� ��وه غير

معروف واللقيط بمولده بأرض
الكويت يصبح كويتيا وهذا هو
معنى الكويتي ب��امل��ول��د أم��ا في
غير هذه الحاالت فاملولد بأرض
ال� �ك ��وي ��ت ال ي �ع �ط��ى ج�ن�س�ي�ت�ه��ا
فحتى لو ولد الطفل في الكويت
ال يصبح كويتيا م��ا ل��م تتوافر
إح� ��دى ال� �ح ��االت امل ��ذك ��ورة ال�ت��ي
حددها قانون الجنسية.
وأوض��ح وزي��ر الداخلية أن ما
يقصده ه��و ان�ن��ا ال ن��ري��د إعطاء
الجنسية الكويتية ألي شخص
يولد في الكويت ملجرد أن��ه ولد
في الكويت.
واق� �ت ��رح ال�خ�ب�ي��ر ال��دس �ت��وري
ع � �ث � �م� ��ان خ� �ل� �ي ��ل وض � � ��ع ال� �ن ��ص
بالشكل اآلت��ي :ال يجوز إسقاط
ال �ج �ن �س �ي��ة م� ��ن ك ��وي� �ت ��ي أص �ي��ل
وف� �ق ��ا ل� �ل� �ق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة وال
يكون سحبها ممن اكتسبها إال
في ح��دود القانون ورد الجميع
ب �ع��دم امل ��واف �ق ��ة ح �ت��ى ال ت�ح��دث
إشكاالت في التطبيق مستقبال.
بدوره قال وزير العدل حمود
الزيد الخالد إننا في بلد أبناؤه
أق ��ل بكثير م��ن األج��ان��ب وليس
هناك بلد في العالم مثل ظروفنا.
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ب �ع��د ث �ل�اث وع �ش��ري��ن جلسة
ام� � �ت � ��دت م � ��ن  16م� � � ��ارس ح �ت��ى
 27أك �ت��وب��ر  1962أن �ه��ت لجنة
ص� �ي ��اغ ��ة ال � ��دس � �ت � ��ور أع �م ��ال �ه ��ا
ورفعت إلى املجلس التأسيسي
م �س��ودة ال��دس �ت��ور ك��ام�ل��ة حيث
س � �ب ��ق ل � �ه ��ا أن رف � �ع� ��ت ف � ��ي 11
سبتمبر  1962م��ا ان�ت�ه��ت إل�ي��ه
إل ��ى ج��ان��ب امل��ذك��رة التفسيرية
وم��ا إن انتهى املجلس مناقشة
ال��دس �ت��ور وامل ��ذك ��رة التفسيرية

حتى رفعهما لألمير في جلسته
ال �ت��ي ع�ق��دت�ه��ا ف��ي ال �ث�لاث�ين من
أك�ت��وب��ر  1962واس�ت�م��ر املجلس
ال �ت��أس �ي �س��ي ف ��ي أع� �م ��ال ��ه ح�ت��ى
الجلسة الثانية والثالثني التي
عقدت في  15يناير 1963وتمت
ال ��دع ��وة الن �ت �خ��اب أول مجلس
أمة خالل نفس الشهر من العام
نفسه.

أعضاء لجنة الدستور
تشكلت لجنة اع��داد مشروع
ال ��دس� �ت ��ور م ��ن خ �م �س��ة اع �ض��اء
ه��م رئ�ي��س امل�ج�ل��س التأسيسي
امل � ��رح � ��وم ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ث �ن �ي��ان
ال� �غ ��ان ��م وس� �م ��و األم � �ي� ��ر ال ��وال ��د
ال��راح��ل ال�ش�ي��خ س�ع��د العبدالله
وكان في حينها وزيرا للداخلية
ورئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة اع� � ��داد م �ش��روع
ال��دس�ت��ور امل��رح��وم ح�م��ود الزيد
ال�خ��ال��د ال ��ذي ك��ان وزي ��را للعدل
وأم� � �ي � ��ن س � � ��ر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ،ع �ض��و
امل� �ج� �ل ��س ال �ت��أس �ي �س��ي ي �ع �ق��وب
ي��وس��ف ال �ح �م �ي �ض��ي وامل ��رح ��وم
س�ع��ود عبدالعزيز ال�ع�ب��دال��رزاق
عضو املجلس التأسيسي.
وت ��ول ��ى س �ك ��رت ��اري ��ة ال�ل�ج�ن��ة

االم � � � �ي� � � ��ن ال � � � � �ع� � � � ��ام ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س
ال� � �ت � ��أس� � �ي � � �س � ��ي ع � � �ل� � ��ي م� �ح� �م ��د
الرضوان وشارك في اجتماعات
اللجنة الخبير القانوني محسن
عبدالحافظ ال��ى ج��ان��ب الخبير
ال� ��دس � �ت� ��وري ال ��دك � �ت ��ور ع �ث �م��ان
خليل عثمان.
واع � �ت � �ب� ��رت م� �ش ��ارك ��ة االم� �ي ��ر
ال ��وال ��د ال�ش�ي��خ س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
ال �س��ال��م رح �م��ه ال �ل��ه ف��ي اللجنة
م � � �ب � ��ادرة س� �ي ��اس� �ي ��ة ألول م ��رة
ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت ال �ب��رمل��ان��ي
سبقتها رئاسة الشيخ عبدالله
ال � �س� ��ال� ��م ال � �ص � �ب� ��اح ل �ل �م �ج �ل��س
التشريعي عام .1938
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مواد الدستور عبرت عن اإلرادة في العيش
معا تحت مظلة الديمقراطية والقانون
تتمة المنشور ص10
وف��ي نهاية املناقشات اقترح
ال� �خ� �ب� �ي ��ر ال � ��دس� � �ت � ��وري ع �ث �م��ان
خليل أن ي �ك��ون ال �ن��ص بالشكل
اآلت��ي ح�لا ل�لإش�ك��ال :وال يجوز
إسقاط الجنسية أو سحبها إال
ف��ي ح��دود ال�ق��ان��ون وه�ن��ا واف��ق
جميع أعضاء اللجنة عليها.
تعديل المادة الثانية
وف��ي الجلسة التاسعة أيضا
ط � �ل� ��ب ع � �ض� ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ة س� �ع ��ود
ال� �ع� �ب ��دال ��رزاق أن ت �ع��اد ص�ي��اغ��ة
امل � � � � ��ادة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة م� � ��ن م � �ش� ��روع
الدستور بحيث تكون الشريعة
اإلس�لام �ي��ة ه��ي م �ص��در رئيسي
ل �ل �ت �ش��ري��ع ورد ع �ل �ي��ه ال�خ�ب�ي��ر
ال� �ق ��ان ��ون ��ي ل �ل �ح �ك��وم��ة م�ح�س��ن
عبدالحافظ ب��أن��ه ل��و قلنا بذلك
الض � �ط� ��ررن� ��ا إلل� � �غ � ��اء ك� �ث� �ي ��ر م��ن
امل� � ��راف� � ��ق امل� �ه� �م ��ة م� �ث ��ل ال� �ب� �ن ��وك
وغيرها وملنعنا الربح ألن��ه ربا
ومل �ن �ع �ن��ا ال �ت��أم�ي�ن ول �ق �ط �ع �ن��ا يد
ال � �س ��ارق ورج �م �ن��ا ال ��زان ��ي ف�ه��ل
توافق على ذلك؟
ف� � �ي� � �م � ��ا ك � � � � � ��ان رد ال � �خ � �ب � �ي� ��ر
الدستوري للمجلس التأسيسي
د .عثمان خليل عثمان :إننا في
ال �ع �ص��ر ال �ح��دي��ث وه� ��ذا ال�ع�ص��ر
ل��ه م�ت�ط�ل�ب��ات ال ي�م�ك��ن إن�ك��اره��ا
وال االن � � �ع� � ��زال ع �ن �ه ��ا وال �ك �ث �ي��ر
م�ن�ه��ا ل�ي�س��ت ال�ش��ري�ع��ة م�ص��دره
وف��ي ال�ش��ري�ع��ة ن�ظ��ري��ة امل�ص��ال��ح
امل��رس�ل��ة واالس�ت�ح�س��ان وم��ا إلى
ذل��ك إال ملواجهة التطور ولعدم
االنعزال عنه .واعتبار الشريعة
اإلس�لام�ي��ة امل�ص��در الرئيسي قد
ي �ق �ت �ض��ي إل� �غ ��اء ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء
م �ثل��ا أو إل� �غ ��اء ال �ب �ن��وك ون �ظ��ام
التأمني وكثير عداها من النظم
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ال� �ت ��ي ل� ��م ت ��ؤخ ��ذ ع��ن
الشريعة اإلسالمية بل وأحيانا
ت�خ��ال�ف�ه��ا ف ��ي ش� ��ؤون ال��دن �ي��ا ال
في شؤون الدين وبعد املناقشة
واف � ��ق أع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ج�م�ي�ع��ا
على املادة كما وردت عدا سعود
العبدالرزاق.
وف� � � � ��ي ال� � �ج� � �ل� � �س � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة
للمجلس التأسيسي وتحديدا
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة  19وال� �ت ��ي ع �ق��دت
بتاريخ  11سبتمبر  1962طرح
ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س خ �ل �ي �ف��ة ط�ل�ال

جانب من جلسات املجلس التأسيسي

الجري تعديال على املادة الثانية
ي �ق �ت��رح ف �ي��ه أن ت ��وض ��ع ع �ب��ارة
امل� � �ص � ��در ال ��رئ� �ي� �س ��ي ل �ل �ت �ش��ري��ع
ع � ��وض � ��ا ع� � ��ن م� � �ص � ��در رئ� �ي� �س ��ي
للتشريع وأي��ده األع�ض��اء أحمد
الفوزان ونايف الدبوس وسعود
العبدالرزاق ورد عليهم الخبير
الدستوري للمجلس :إذا قلنا إن
ال�ش��ري�ع��ة م�ص��در رئ�ي�س��ي فإننا
نكون قد أعطينا الشريعة مكان
ال � �ص� ��دارة دون إح � � ��راج امل �ش��رع
ب��ل حملناه أم��ان��ة ال�ت��وف�ي��ق بني
ه ��ذا األص ��ل وض � ��رورات ال�ح�ي��اة
امللحة وأما إذا قلنا إن الشريعة
اإلسالمية هي املصدر الرئيسي
فإننا نضيف التزاما ق��د يحرج
امل� �ش ��رع م�س�ت�ق�ب�لا وي �م �ن �ع��ه من
قوانني الزمة وإن كانت ال تتمثل
في الشريعة اإلسالمية.
وأب ��دى ن��ائ��ب رئ�ي��س املجلس
ال �ت��أس �ي �س��ي د .أح �م��د ال�خ�ط�ي��ب
مالحظات حول ما إذا كان تعديل
ن ��ص امل � � ��ادة م ��ن ش ��أن ��ه ال� �ع ��ودة
إل� ��ى ال � �ح� ��دود وت � �س� ��اءل وك��ذل��ك
م�ع��ه وزي� ��ر ال �ص�ح��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز
الصقر ع��ن مصير البنوك فيما
أش ��ار وزي ��ر ال �ع��دل ح�م��ود ال��زي��د
الخالد إل��ى جانب بالغ األهمية
يتصل بما أسماه مصير الحكم
الوراثي الذي ال تعرفه الشريعة

اإلسالمية وف��ي تلك الجلسة تم
االتفاق على تأجيل بحث املادة
الثانية.
مصدر التشريع
وج ��رت إع ��ادة مناقشة امل��ادة
الثانية من الدستور في الجلسة

 24امل �ن �ع �ق��دة ي � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء 24
أك�ت��وب��ر م��ن ال �ع��ام  1962وت��ول��ى
ال �خ �ب �ي��ر ال ��دس� �ت ��وري د .ع�ث�م��ان
خليل عثمان ش��رح امل��ادة قائال:
إذا اس �ت �ع �م �ل �ن��ا ع� �ب ��ارة امل �ص��در
الرئيسي للتشريع يكون معنى
ذل ��ك أن ��ه ال ي �ج��وز األخ ��ذ ع��ن أي

الشيخ سعد العبدالله متوسطا عدد من اعضاء املجلس التأسيسي

م�ص��در آخ��ر فيما ورد فيه حكم
في الشريعة اإلسالمية في حني
ل� ��و ق �ل �ن��ا ان� �ه ��ا م� �ص ��در رئ �ي �س��ي
فمعنى ذل��ك أنها ليست املصدر
الرئيسي الوحيد وف��ي ذل��ك فتح
ال � �ب� ��اب ل �ل �م �ش ��رع إذا وج� � ��د م��ن
ض � � ��رورات ال �ح �ي ��اة ال �ع �م �ل �ي��ة م��ا

يقتضيه األخذ من مصادر أخرى
كما هو الشأن في مسائل البنوك
والشركات والتأمني وما إلى ذلك
وإنما كان مثار الخالف والجدل
هو أن بعض األعضاء يريدون أن
يكون للشريعة مكان أكبر ولذلك
ب �ي �ن��ا ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة ال �ت �ف �س �ي��ري��ة
ب��وض��وح أن ه��ذه ال �ع�ب��ارة تقول
إن �ه��ا م �ص��در رئ �ي �س��ي للتشريع
إنما تفتح الباب على مصراعيه
ل�ل�أخ ��ذ ب��ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ب ��ال� �ق ��در ال� � ��ذي ي� � ��راه امل � �ش ��رع أي
القانون العادي فإذا رأى املشرع
ال� �ع ��ادي أن ��ه ف ��ي اإلم� �ك ��ان األخ ��ذ
بالشريعة اإلسالمية مئة باملئة
وق��در أن مصلحة ال�ب�لاد تسمح
ب��ذل��ك ف�ه��ذا ال�ن��ص ال��دس�ت��وري ال
يمنعه م�ن��ه ف��ال�ن��ص ال��دس�ت��وري
ي �ف �ت��ح ال � �ب� ��اب ع� �ل ��ى م �ص��راع �ي��ه
ل�ل�أخ ��ذ ب��ال �ش��ري �ع��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
كاملة إذ قدر املشرع ذلك.
ورد ع �ض��و امل �ج �ل��س خ�ل�ي�ف��ة
الجري الذي كان قد طلب تعديل
امل��ادة :أشكر الخبير الدستوري
على التفسير ال��ذي أوضحه لنا
اآلن وإن� ��ي أش �ك��ر ال �ل �ج �ن��ة ال�ت��ي
وفقت بني ما طلبنا سابقا وما
نوقش باللجنة وإني كواحد من
األعضاء الذين أثاروا هذه املادة
أشكر اللجنة على التوصل إلى
الوضع الصحيح وإنني مقتنع
ف��ي ال��وق��ت ال �ح��اض��ر وب��ذل��ك تم
إق��رار امل��ادة الثانية وف��ق نصها
ال� �ح ��ال ��ي ال� � � ��وارد ف� ��ي ال��دس �ت��ور
وب ��ال �ش ��رح ال � ��ذي ذك � ��ره ال�خ�ب�ي��ر
الدستوري املنصوص عليه في
املذكرة التفسيرية.
ون��اق��ش امل�ج�ل��س التأسيسي
ب� � ��دوره م �ن��ذ ج �ل �س �ت��ه ال �ت��اس �ع��ة
ع �ش��رة ال �ت��ي ع �ق��دت ب �ت��اري��خ 11
سبتمبر  1962م�ش��روع مسودة
ال ��دس� �ت ��ور ف ��ي ك ��ل ج � ��زء ت�ن�ه�ي��ه
لجنة الدستور ووافق على نص
امل��ادة  27م��ن ال��دس�ت��ور بنصها:
ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �ح��دده��ا
ال� � �ق � ��ان � ��ون وال ي � �ج� ��وز إس � �ق ��اط
ال �ج �ن �س �ي��ة أو س �ح �ب �ه��ا إال ف��ي
حدود القانون.
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طالبوا بالتمسك به وااللتفاف حوله وتفعيل نصوصه واإليمان به نصا وروحا

نواب لـ «الدستور» :دستورنا األفضل واألنسب
أكد عدد من النواب
اعتزازهم وفخرهم
بالدستور وما أسس
له من حرية التعبير
والرأي جعلت الكويت
في مصاف الدول
الديمقراطية.
وقالوا في تصريحات لـ
«الدستور» في الذكرى
 53إلقرار الدستور
الكويتي أن الكويت
تنعم وتزهو بأن
لديها دستورا متطورا
ومن أهم وأفضل
الدساتير في العالم
جعل الكويت متقدمة
علي كثير من الدول
الشقيقة والصديقة في
الديمقراطية.م وقالوا
إن دستور الكويت
سابق لزمانه .وقالوا
إن الفضل في وضع
هذا الدستور يعود
الى المغفور له الشيخ
عبداهلل السالم الملقب
بأبي الدستور ورجاالت
الكويت األوائل الذين
شاركوا في صياغته
وأثروه بما يتناسب
مع طبيعة الكويت
وأصبح من أهم معالم
الكويت الحضارية.

وأوض �ح��وا أن��ه رغ��م أن الدستور
ت��م اق� ��راره وص�ي��اغ�ت��ه ف��ي وق��ت ك��ان
أه� � ��ل ال � �ك ��وي ��ت ي� �ك ��اف� �ح ��ون ل �ك �س��ب
عيشهم في البحر وصيد اللؤلؤ إال
أن م ��واد ال��دس �ت��ور رس �خ��ت م�ب��ادئ
للديمقراطية غير مسبوقة وأن ما
ن�ن�ع��م ب ��ه م ��ن ح��ري��ة ف ��ي ال � ��رأي هي
م��ن ث�م��ار ه��ذا ال��دس�ت��ور ال��ذي صاغ
ب ��أس� �ل ��وب ح � �ض� ��اري ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
الحاكم واملحكوم جعلته من افضل
الدساتير في العالم .واشاروا الى أن
كثيرا من البرملانيني في دول العالم
يحسدون الكويت على ما ننعم به
م��ن ح��ري��ة ودي�م�ق��راط�ي��ة كفلها لنا
الدستور.
وط � � ��ال � � ��ب ال � � � �ن� � � ��واب ب ��ال� �ت� �م� �س ��ك
ب� � ��ال� � ��دس � � �ت� � ��ور وت� � �ف� � �ع� � �ي � ��ل م � � � � ��واده
واالس � � �ت� � � �ف � � ��ادة م� � ��ن ال � �ص�ل�اح � �ي ��ات
امل ��وج ��ودة ف�ي��ه ب�ع�ي��دا ع��ن امل�ص��ال��ح
الشخصية او االنتخابية مشيرين
ال � ��ى ان � ��ه ح �م��ى ال� �ك ��وي ��ت م ��ن ري ��اح
ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي ف �ق��د ك �ن��ا ن ��رد ب��أن
ك ��ل م ��ا ت �ط �ل �ب��ه ال� �ش� �ع ��وب ف ��ي دول
الربيع العربي موجود لدينا بحكم
الدستور.
حرية الرأي
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ه��دي��ة إن��ه
وث�ي�ق��ة ب�ين ال�ح��اك��م وامل�ح�ك��وم وه��و
ال��ذي أرس��ى مبدأ العدالة واملساواة
ب� �ي��ن امل � ��واط� � �ن �ي��ن ورس� � � � ��خ م � �ب� ��ادئ
الديمقراطية ف��ي ال�ك��وي��ت وجعلها
في مصاف الدول املتقدمة من حيث
حرية التفكير وحرية الرأي وحرية
التعبير وم��ن حيث حقوق اإلنسان
وك��ل ما ي��ؤدي ال��ى التطور والتقدم
والرقي.
وق� � � ��ال إن ال� ��دس � �ت� ��ور ال �ك��وي �ت��ي
دس�ت��ور راق ومتقدم ويعد م��ن اهم
وأفضل الدساتير في العالم وساهم
ف��ي ان ت �ك��ون ال �ك��وي��ت م�ت�ق��دم��ة عن
كثير من الدول الشقيقة والصديقة
ف��ي امل �م��ارس��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ول��ذل��ك
م �ث �ل �م��ا ق� ��ال ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
البالد في خطابه السامي في افتتاح
دور االن �ع �ق��اد ال� �ع ��ادي م��ن ال�ف�ص��ل
التشريعي الرابع عشر إن الدستور
جدير بأن نتمسك به ونحافظ عليه
وه� ��و ص ��اح ��ب ال �ك �ل �م��ة ال �ف �ص��ل ف��ي
العالقة بني الشعب والحكومة وبني
جميع شرائح املجتمع الكويتي.
وح� � � ��ول م � ��ا ي� � �ت � ��ردد ب �ي��ن ال �ح�ي�ن
واآلخ � � ��ر م� ��ن ح ��دي ��ث ح � ��ول ت �ع��دي��ل
ال ��دس� �ت ��ور ق� ��ال ه ��دي ��ة« :ن �ح ��ن ن��ري
ال �ح �ي��اة ف��ي ت �ط��ور وت �غ �ي��ر مستمر
وهذا التطور يشمل كل شيء بما في
ذل��ك ال��دس�ت��ور» وبالتالي فإننا مع

ال� �ن� �ظ ��ر ف� �ي ��ه وي � �ع� ��دل م� ��ا ي� � ��ري ان ��ه
يحتاج الى تعديل لكن هذا يتطلب
نوعا من املوائمة السياسية والنظر
الى املعطيات واألجواء املواتية.

عدنان عبدالصمد

عبدالله املعيوف

عبدالله التميمي

عبدالصمد :كنز
ثمين وكثير من
الدول تطمح أن
يكون لديها مثله

المعيوف :صمام
أمن وأمان ونحن
محسودون عليه

التميمي :يجب أن
نستذكر الشيخ
عبداهلل السالم
أبو الدستور

تعديل الدستور ملزيد من الحريات
وليس لتضييق هذه الحريات التي
نص عليه الدستور.
صمام األمان
وب � � � ��دوره ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
املعيوف إن الدستور الكويتي هو
ص�م��ام األم ��ان ل�ه��ذا ال��وط��ن وألف ��راد
املجتمع ألنه هو الذي نظم العالقة
ب�ي�ن ال �ح��اك��م وامل �ح �ك��وم وه ��و سبب

رقينا وتقدمنا ون�ح��ن محسودون
على مثل ه��ذا ال��دس�ت��ور .فكثير من
ال� � ��دول ال� �ي ��وم ح �ت��ى امل �ت �ق ��دم م�ن�ه��ا
ال ي �م �ل��ك دس � �ت� ��ورا م �ث��ل ال��دس �ت��ور
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ال� � � � � ��ذي ح� � �ف � ��ظ ح � �ق ��وق
املواطنني وحتي املقيمني.
وقال إن من ميزات دستورنا انه
دس �ت��ور م��رن يسمح ب��إع��ادة النظر
ف��ي بعض م��واده التي ق��د تتماشى
مع تطور املجتمع وتغير الظروف

وبالتالي ال يجب ان نكون جامدين
ون� � ��رف� � ��ض ت � �ع� ��دي� ��ل أي م� � � � ��ادة م��ن
الدستور طاملا ان هناك حاجة لهذا
التعديل وطاملا ان الظروف مالئمة.

عبدالحميد دشتي

محمد الهدية

الهدية :جعل
دشتي :تفعيل
المواد الواردة فيه الكويت متقدمة
عن كثير
تضمن حل
من الدول
مشاكلنا

ركيزة أساسية
وق� � ��ال م� ��راق� ��ب امل �ج �ل ��س ال �ن��ائ��ب
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي :ف� � ��ي ذك� � ��رى
ال��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي دائ �م��ا نستذكر
امل�غ�ف��ور ل��ه ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه السالم
الصباح الذي حكم الكويت من عام
 1950ح�ت��ى ع��ام  1965وال ��ذي لقب
ب��أب��ي ال��دس �ت��ور ون�س�ت��ذك��ر ال��رج��ال
الذين شاركوا في صياغة الدستور
وآث � ��روه ب�م��ا ي�ت�ج��ان��س م��ع طبيعة
ال �ك��وي��ت م�ج�ت�م�ع��ا ودي �ن��ا واخ�لاق��ا
وق�ي�م��ا ح�ي��ث اص �ب��ح ال��وث�ي�ق��ة التي
تنظم العالقة بني الحاكم واملحكوم
او بني النظام والشعب واصبح هذا
ال��دس �ت��ور ه��و ال�ح�ص��ان��ة بالنسبة
ل� �ل� �ش� �ع ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي .وال ش � ��ك ان
الدستور الكويتي على مدى نصف
ق��رن أو ي��زي��د اع�ط��ى ال��وج��ه امل�ش��رق
وال�ح�ض��اري الديمقراطي للكويت.
والدستور اليوم هو من اهم معالم
ال �ك��وي��ت ال �ح �ض��اري��ة وه ��و ال��رك�ي��زة
االس ��اس� �ي ��ة ل �ل �ح �ي��اة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وامل �م��ارس��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة املتمثلة
في مجلس االمة على مدى تاريخه
الطويل.
وأض� ��اف ال�ت�م�ي�م��ي ان ه �ن��اك من
يتساءل ع��ن ع��دم تعديل او تنقيح
ال� ��دس � �ت� ��ور وال ش� ��ك ان ال ��دس� �ت ��ور
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي م �ج �م �ل��ه ه ��و ق��ان��ون
وض� �ع ��ي ي �ح��ق ل �ل �م �ش��رع ان ي�ع�ي��د

سابق لزمانه
وم��ن جانبه ق��ال النائب عدنان
ع �ب��دال �ص �م��د إن دس� �ت ��ور ال�ك��وي��ت
س��اب��ق ل��زم��ان��ه وال�ح�ق�ي�ق��ة ان من
اع� �ط ��ون ��ا ه � ��ذا ال �ك �ن��ز ال �ث �م�ي�ن ه��م
رج ��ال ال�ك��وي��ت األوائ� ��ل وجعلونا
نفخر به امام الدول االخرى .وقال
إن ال� �ص�ل�اح� �ي ��ات امل � ��وج � ��ودة ف��ي
ه��ذا الكنز مهمة ج��دا وخصوصا
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ول�ك�ن�ن��ا م ��ع األس� ��ف ح �ت��ى اآلن ال
ن �ق��در ه� ��ذه ال �ص�ل�اح �ي��ات ف �ل��و تم
تفعيل ه��ذه الصالحيات من دون
ض � �غ� ��وط س� �ي ��اس� �ي ��ة او ض �غ��وط
ان�ت�خ��اب�ي��ة وال �س �ع��ي ال ��ى مكاسب
شخصية ل��وج��دن��ا ال�ك��وي��ت اليوم
في معارج النمو والتقدم.
فهذا الدستور الذي مضى عليه
ال �ي��وم اك �ث��ر م��ن ن�ص��ف ق��رن حيث
صدر عام  1962نجد ان كثيرا من
الدول تطمح ان يكون لها مثل هذا
ال��دس �ت��ور وق ��د الح�ظ�ن��ا بأنفسنا
حينما نلتقي بزمالء في برملانات
ال � � � � ��دول االخ � � � � ��رى ف� � ��ي زي� ��ارات � �ن� ��ا
وم��ؤت �م��رات �ن��ا ن �ج��ده��م ي�ن�ب�ه��رون
وي �س �ت �غ��رب��ون م� ��ن ال �ص�ل�اح �ي��ات
ال �ت��ي يمنحها ل�ن��ا ه��ذا ال��دس�ت��ور
س��واء م��ن الناحية التشريعية أم
الرقابية ولكن املشكلة الحقيقية
تكمن في تفعيل هذه الصالحيات
واستخدامها االستخدام الرشيد.
وق � � � � ��د ي � � �ت� � ��وه� � ��م ال � � �ب � � �ع� � ��ض ان
استخدام هذه الصالحيات يكون
م �ش��وب��ا ب �ن��وع م ��ن ال�ت�ع�س��ف لكن
يجب ان نستخدمها بال إفراط أو
تفريط فال نتغاضى في استخدام
هذه الصالحيات وال نتعسف في
تطبيقها وانما يفترض ان يكون
ه� �ن ��اك اع � �ت� ��دال ف ��ي اس �ت �خ��دام �ه��ا
وبالذات القضايا التشريعية ومن
بينها الرقابة املالية.
وهذا ال يعني ان الدستور كامل
وال يعني ان��ه دس �ت��ور م�ث��ال��ي وال
ي �ع �ن��ي ان� ��ه ال ي �ح �ت��اج ال� ��ى اع� ��ادة
ن �ظ��ر مل��واك �ب��ة ال �ت �ط��ور ال�س�ي��اس��ي
وم �ت �ط �ل �ب��ات��ه ف �ه �ن��اك م ��ن ي� ��رى ان
ع� �ض ��وي ��ة ال� � � � � ��وزراء ف � ��ي امل �ج �ل��س
ومشاركتهم في التصويت قد تعد
نقيصة ل�ل��رق��اب��ة الحقيقية حيث
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تحتفل الكويت اليوم بمرور  53عامًا على المصادقة على دستور البالد ففي  11من نوفمبر عام  1962أصدر األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم
الدستور ليبقى شاهدًا على ميالد جديد لدولة وشعب ومواكبة العالم المتقدم بفضل  183مادة أصبحت منهجًا متكام ً
ال لحياة الكويتيين.

ذكرى الدستور

وهو سبب ما ننعم به من حرية وديمقراطية
تتمة المنشور ص12
ي��وج��د  16وزي��را حينما يدخلون
ف ��ي ال �ت �ص��وي��ت ف��إن �ه��م ي��رج �ح��ون
ال�ك�ف��ة ال �ت��ي ي�ص��وت��ون م�ع�ه��ا فهم
ث �ل��ث اع� �ض ��اء امل �ج �ل��س .اي �ض��ا اذا
نظرنا الى تطور التعداد السكاني
للكويت ن�ج��د ان��ه ي ��زداد ف��ي حني
ظ � ��ل ع� � ��دد ال� � �ن � ��واب ث ��اب� �ت ��ا وك � ��ان
ي �ف �ت��رض ف��ي ال��دس �ت��ور أال ينص
على تحديد ن��واب املجلس بعدد
معني حتى تكون هناك مرونة في
امل��واء م��ة بني زي��ادة السكان وعدد
ال � �ن� ��واب وك� � ��ان االول � � ��ى ان ي�ن��ص
ف��ي ال��دس �ت��ور ع�ل��ى ان ي�ك��ون ع��دد
النواب مربوطا بعدد السكان أي
ان ي �ك��ون ب�ن�س�ب��ة م�ع�ي�ن��ة بحيث
ان � ��ه ك �ل �م��ا زاد ع� ��دد ال� �س� �ك ��ان زاد
ع��دد االع �ض��اء .ه�ن��اك اي�ض��ا نقطة
مهمة وه��ي ان دستورنا يعد من
الدساتير الجامدة ألن من الصعب
جدا تعديل دستورنا الحالي ألن
ذل� ��ك ي �ح �ت��اج ال� ��ى ات� �ف ��اق ارادت �ي��ن
ه �م��ا ارادة م�ج�ل��س االم� ��ة وارادة
امن البالد ومن دون اتفاق هاتني
االرادت�ي�ن ال يمكن اج��راء أي تعيل
ل�ك��ي ال يخضع ال��دس�ت��ور للمزاج
السياسي.
وق��ال إن��ه حينما حدثت ث��ورات
ال� ��رب � �ي� ��ع ال � �ع� ��رب� ��ي ك � � ��ان ال �ب �ع��ض
ي� �ت� �س ��اءل مل� � ��اذا ل� ��م ت �ط �ل �ك��م ري� ��اح
الربيع العربي لكننا ن��رد عليهم
ب��أن �ن��ا ل �س �ن��ا ف ��ي ح��اج��ة ال ��ى ه��ذا
الربيع ألن كل ما تطالب به شعوب
ودول ال ��رب� �ي ��ع ال� �ع ��رب ��ي م��وج��ود
عندنا بحكم الدستور.
احترام الدستور
وأك ��د ال�ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي ان
دستور الكويت من اهم الدساتير
ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م وك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال � � ��دول
ي �ح �س��دون �ن��ا ع �ل��ى ه ��ذا ال��دس �ت��ور
ال � ��رائ � ��د ال � � ��ذي ن �ظ ��م ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ين
ال�ح��اك��م وامل�ح�ك��وم على أف�ض��ل ما
ي �ك��ون وج �ع��ل م �ن��اخ ح��ري��ة ال ��رأي
وحرية التعبير عنه حرية مكفولة
ومشمولة للجميع.
إن � �ن� ��ا ف � ��ي ذك� � � ��رى ص� � � ��دور ه ��ذا
ال� � ��دس � � �ت� � ��ور ال � �ع � �ظ � �ي� ��م ن� �س� �ت ��ذك ��ر
ب �ك��ل آي� ��ات ال �ش �ك��ر وال�ت�ب�ج�ي��ل أب��ا
ال ��دس� �ت ��ور س �م��و األم � �ي ��ر ال ��راح ��ل
عبدالله السالم ال��ذي ح��رص على
وض ��ع ه ��ذا االس� ��اس امل �ت�ين لبناء
ال ��دول ��ة وك ��ان ��ت ه� ��ذه ه ��ي ال �ن��واة
التي أثمرت بعد ذل��ك ديمقراطية
الكويت التي يتباهى بها اليوم.
إن�ن��ا م��ن ه��ذا املنطلق ي�ج��ب ان

أحمد الري

عادل الخرافي

الري :قناعتنا
تتزايد بأهمية
الدستور واتفاق
الجميع حوله

الخرافي :رغم مضي الزلزلة :جميع فئات
الشعب تفخر به
أكثر من  5عقود
عليه ما زال يتألأل ألنه أعطى الحق
المطلق للتعبير

ن�ح�ت��رم ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون اكثر
واكثر ألن في ذلك احتراما لذاتنا
ولوطننا وآلبائنا واجدادنا.

وق��ال إن م��ا ننعم ب��ه ال�ي��وم من
مناخ الحرية والديمقراطية لهو
من ثمار هذا الدستور الرائد الذي
رغ��م م��رور اك�ث��ر م��ن خمسة عقود
ع �ل �ي��ه ال ي� � ��زال ي� �ت�ل�أأل ف� ��ي س �م��اء
املنطقة.
واوض��ح ان�ن��ا ال يجب ان ننظر
ال��ى دس�ت��ورن��ا ب�ع�ين ال �ي��وم وان�م��ا
علينا ان نعي ان هذا الدستور تم
وض �ع��ه ف��ي وق ��ت ك�ن��ا ال ن ��زال في

معالم الطريق
وب ��دوره ق��ال أم�ي�ن س��ر املجلس
ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� � � � ��ادل ال� � �ج � ��ارال� � �ل � ��ه إن
الدستور الكويتي رسم الخطوات
الرصينة لالنطالق بالكويت نحو
الريادة في املمارسة الديمقراطية.

يوسف الزلزلة

رحلة الكفاح في البحر والغوص
وصيد اللؤلؤ والتجارة مع بلدان
الوصول اليها كان ثمنه غاليا.
ل�ق��د ج ��اء ال��دس �ت��ور ل�ي��رس��م لنا
معالم الطريق وليصغ لنا اسلوبا
راق � �ي� ��ا وم �ت �ح �ض ��را ل �ل �ع�ل�اق��ة ب�ين
الحاكم واملحكوم.
وأك � ��د أن دس� �ت ��ورن ��ا ه ��و ال ��ذي
ض�م��ن ل�ن��ا م��ا ننعم ب��ه م��ن اج��واء
ال�ح��ري��ة وامل �م��ارس��ة الديمقراطية

خليل أبل

عسكر العنزي

فيصل الدويسان

عسكر :يجب أن
نحترم الدستور
ونتمسك به
ونلتف حوله

الدويسان :لألسف أبل :حصن منيع
بعض أبناء الشعب ألي محاوالت
ال يفهم الدستور لزعزعة االستقرار
فهما حقيقيا

التي جعلتنا دولة تضاهي كثيرا
من الدول العريقة في الديمقراطية
وصلتها بعد مئات السنني.
وق� � ��ال :ك ��ل ال �ت �ق��دي��ر وال �ع��رف��ان
مل��ن وض ��ع ل �ن��ا دس �ت��ورن��ا املتميز
وك��ل الحب والتقدير مل��ن حافظوا
ع �ل��ى ه ��ذا ال��دس �ت��ور وم � ��واده ول��م
يتجاوزوها أو يبطلوها وما زال
دستورنا راية خفاقة في سمائنا
وش � �ع � �ل� ��ة م� �ض� �ي� �ئ ��ة ف� � ��ي أي ��دي� �ن ��ا
نحرص على ان نسلمها من جيل
لجيل بكل االحترام لها والحفاظ
عليها.
غير مسبوق
وأك ��د ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه ان
ال��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي م��ن اه��م االم��ور
ال �ت ��ي ي �ع �ت��ز ب �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون ف�ه��و
ش� � ��يء غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
وظهر في زمن لم تعرف به املنطقة
اي ديموقراطية.
وب�ي�ن ع�ب��دال�ل��ه ان ك��ل امل �ح��اوالت
بزعزعة البلد فشلت ألن هناك درعا
واقيا وه��و الدستور ال��ذي يجب ان
نتمسك به مشيرا ال��ى ان الدستور
يعتبر ح�ص��ن منيع الي م�ح��اوالت
للنيل من البلد.
واض � � � ��اف ب� � ��أن ال� �ج� �م� �ي ��ع خ � ��ارج
الكويت وخالل اجتماعاتنا ووفود
في مهام خارجية يشيد بالدستور
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وال � � �ق � � �ي � ��ادة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ال � �ح� ��ري � �ص� ��ة وامل � �ت � �م � �س � �ك ��ة ب � �م� ��واد
الدستور.
نعمة كبيرة
وأكد النائب عبدالحميد دشتي
ان ال��دس �ت��ور ال �ك��وي �ت��ي م��ا ه��و اال
ن �ع �م��ة ك �ب �ي��رة م� ��ن ال� �ل ��ه ع� ��ز وج��ل
حيث ان ه��ذا ال��دس�ت��ور يعتبر من
اروع الدساتير ف��ي العالم مشيرا
ال��ى ان��ه جسر العالقة ب�ين الحاكم
واملحكوم
وت �م �ن��ى دش� �ت ��ي ت �ف �ع �ي��ل امل � ��واد
امل � � ��ذك � � ��ورة ال � � � � � � ��واردة ف � ��ي اب � � ��واب
ال ��دس� �ت ��ور ك ��اف ��ة مل �ع��ال �ج��ة ج�م�ي��ع
امل�ش��اك��ل ال�ت��ي ن�ع��ان��ي منها حيث
امل�ط�ل��وب االي �م��ان ب��ه نصا وروح��ا
والعمل بكل ما ورد فيه من حقوق
وواجبات واحترام هذا االمر.
وب�ين دشتي ان��ه يجب ان يكون
ه � �ن� ��اك ن� �ش ��ر وت� �س ��وي ��ق ل �ل �ث �ق��اف��ة
ال��دس�ت��وري��ة ب�ين ع�م��وم امل��واط�ن�ين
الفتا الى ان وج��ود دي��وان لحقوق
االنسان سيساهم في هذا االمر.
واك� ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات
ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ي� ��وس� ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة ان
ذك ��رى ص ��دور ال��دس �ت��ور الكويتي

ه � ��ي ذك� � � ��رى ع � �ط� ��رة الس� �ي� �م ��ا ك��ي
جميع فئات الشعب تفتخر بهذا
ال��دس �ت��ور ال� ��ذي أع �ط��ى امل��واط�ن�ين
الحق املطلق والكامل في التعبير
عن انفسهم بحرية مطلقة
واض� � � � ��اف ان ال � ��دس � �ت � ��ور ح ��دد
ال� �ع�ل�اق ��ة ب �ي�ن ال� �ح ��اك ��م وامل �ح �ك��وم
وال �س �ل �ط��ات ال� �ث�ل�اث ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية والقضائية من خالل
اسلوب راقي ومتطور
واوض� ��ح د .ال��زل��زل��ة ان ال��وف��ود
البرملانية عندما تذهب في زيارات
الى مختلف دول العالم فان جميع
املسؤولني في هذه البلدان يبينون
ان ال� ��دس � �ت� ��ور ال� �ك ��وي� �ت ��ي أع �ط ��ى
ال �ش �ع��ب ك ��ي ي �ت �ن��اغ��م م ��ع ال �ح��ري��ة
والديمقراطية التي اقرها
وق � ��ال ان ال��دس �ت��ور ف��ي ال��وق��ت
ال�ح��ال��ي يعتبر االف �ض��ل واالن�س��ب
الف �ت��ا ان ال ��دع ��وة ل �ت �ع��دي��ل بعض
مواده تعتبر اجتهادات.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب اح�م��د
الري :ان قناعتنا تتزايد باهمية
الدستور واتفاق الجميع حوله
ام ��ا ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
ف��أك��د ان ال��دس �ت��ور ال �ك��وي �ت��ي هو
ضمانة للشعب ويحق له االفتخار
بانه يملك هذه الوثيقة التي نظمت
العالقة بني الحاكم واملحكوم منذ
عشرات السنني 
واض � � ��اف ال ��دوي� �س ��ان ان ه �ن��اك
الكثير من االمور بالفعل تم خاللها
تقليص دور عضو مجلس االم��ة
منوها ان االب��اء املؤسسني ارادوا
ان ت �ك��ون ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة هي
من تحدث امل��وازن��ة بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية بل وتحدث
نوع من املوازنة بينهما
وط ��ال ��ب ال ��دوي� �س ��ان ب ��أن ي�ك��ون
ال �ف �ه��م ال�ح�ق�ي�ق��ي ل �ل��دس �ت��ور ليس
م��ن ق�ب��ل م��ؤس�س��ات ال��دول��ة وان�م��ا
م��ن قبل الشعب الكويتي بمعنى
ان ت�ق��ول م��ؤس�س��ات ال��دول��ه تلتزم
ب ��ال ��دس� �ت ��ور ول� �ك ��ن ل�ل�اس ��ف ن�ج��د
ب � �ع ��ض اب� � �ن � ��اء ال � �ش� �ع ��ب ال ي �ف �ه��م
الدستور فهما حقيقيا.
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تحتفل الكويت اليوم بمرور  53عامًا على المصادقة على دستور البالد ففي  11من نوفمبر عام  1962أصدر األمير الراحل الشيخ عبداهلل السالم
الدستور ليبقى شاهدًا على ميالد جديد لدولة وشعب ومواكبة العالم المتقدم بفضل  183مادة أصبحت منهجًا متكام ً
ال لحياة الكويتيين.

حماية الدستور مسؤولية مشتركة
بين السلطات والشعب

 الفيلي :تعديل الدستور بحاجة إلى توافق  -جمال :الكويت دولة مدنية ال دينيةاستضاف برنامج هاش
تاغ الذي يبث على قناة
المجلس النائب األسبق د.
عبد المحسن جمال والخبير
الدستوري د .محمد الفيلي
للحديث عن الدستور في
ذكراه حيث أجمع الضيفان
على أهمية التزام الجميع
بما ورد في الدستور
مؤكدين أن حمايته
مسؤولية مشتركة بين
سلطات الدولة والشعب
مشيرين إلى أن الدعاوى
التي تطالب بتعديله ال
تتسم بالواقعية ألن
الدستور جامد وتعديله
ليس بالسهل فهو في
حاجة إلى تحقيق توافق
بين السلطات من جهة على
المواد التي تحتاج إلى تعديل
ثم إجماع شعبي يساند هذا
التوافق معتبرين أن تحقق
ذلك غير متاح في ظل
الظروف السياسية الحالية .
ومن جهة أخرى ارتأى
الضيفان عدم وجود صورة
واضحة أمام من يطالب
بالتعديل حول المواد
التي تحتاج إلى تعديل وأن
الظاهر منها والمتعلق
بمزيد من الحريات يمكن
تحقيقه من خالل سن
المزيد من القوانين التي
تدعم ذلك دون الحاجة إلى
تعديل الدستور .
وفي تفاصيل حلقة
(الدستور )11/11من برنامج
هاش تاغ  :

الفيلي :الدستور
لم يعجز عن حل
مشكلة واحدة
منذ نشأته وحتى
اآلن

الفيلي وجمال خالل استضافتهما في قناة املجلس

أع � ��رب أس� �ت ��اذ ال� �ق ��ان ��ون ال ��دس �ت ��وري
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت د .م�ح�م��د ال�ف�ي�ل��ي عن
اعتقاده بأنه لم يحن الوقت بعد لتعديل
الدستور الكويتي خاصة أنه منذ وضعه
ل ��م ي ��واج ��ه أي� ��ة م�ش�ك�ل��ة ع �ج��ز ع ��ن ح�ل�ه��ا
إل��ى اآلن ألن��ه وض��ع ليتماشى مع جميع
االت �ج��اه��ات وع �ل �ي��ه ف ��ان ال �ت �ع��دي��ل يجب
أال يتم إال للضرورة القصوى داع�ي��ا من
يدعو للتعديل بقصد امل��زي��د م��ن الحرية
ان يتعامل بإيجابية مع الحرية القائمة  .
وأض � ��اف ال�ف�ي�ل��ي أن والدة ال��دس �ت��ور
ل ��م ت �ك��ن س �ه �ل��ة ألن ��ه اح� �ت ��اج إل ��ى ت��واف��ق
وإج � �م ��اع ب�ي�ن ال �س �ل �ط��ات وال �ش �ع��ب وان
ت�ع��دي�ل��ه س�ي�ك��ون أك�ث��ر ص�ع��وب��ة لحاجته
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق م �ث��ل ه ��ذا ال �ت��واف��ق ال�ك�ب�ي��ر
واإلجماع فيما يبقى الوصول إلى نظام
برملاني متكامل في حاجة إلى أغلبية.
وأع ��رب الفيلي ع��ن اع�ت�ق��اده ب�ض��رورة
ع��دم اللجوء إل��ى تعديل الدستور إال إذا
ك��ان ال�ت�ع��دي��ل ض��روري��ا داع �ي��ا م��ن يدعو
ل �ت �ع��دي��ل ال ��دس �ت ��ور ل�ت�ح�ق�ي��ق امل ��زي ��د م��ن
ال �ح ��ري ��ات إل� ��ى ال �ت �ع��ام��ل ب��إي �ج��اب �ي��ة م��ع
الحريات القائمة وس��ن القوانني الالزمة
لحمايتها وتعزيزها.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب ��إق ��رار م�ج�ل��س األم ��ة
ل �ح��ق األف � � ��راد ف ��ي ال �ل �ج��وء إل ��ى امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة ق��ال الفيلي ان ال��دس�ت��ور أقر
ذل ��ك ال �ح��ق م�ع�ت�ب��را أن ح�ك��م ال��دس�ت��وري��ة
بخصوص الصوت الواحد كان مهما ألنه
حسم الجدل والتنازع .
وفي رده على س��ؤال حول هوية دولة
الكويت م��ن حيث كونها دول��ة مدنية أو
دول � ��ة دي �ن �ي��ة أف � ��اد ال �ف �ي �ل��ي ان ال��دس �ت��ور
وازن ب�ين ك�ف��ال��ة ح��ري��ة االع�ت�ق��اد ل�ك��ل من
يعيش على أرض ال�ك��وي��ت م��ن مواطنني

د .محمد الفيلي

د .عبد املحسن جمال

وأج��ان��ب ك�م��ا اق��ر إم�ك��ان�ي��ة ت��دخ��ل ال��دول��ة
إلضفاء حماية إضافية ملمارسة الشريعة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ع �ل��ى اع �ت �ب ��ار أن �ه ��ا ال��دي��ان��ة
الرسمية لألغلبية العظمى م��ن السكان
م �ش �ي��را ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد إل ��ى ان ال��دول��ة
ك �ك �ي��ان اع� �ت� �ب ��اري ل �ي��س ل �ه��ا دي� ��ن ألن �ه��ا
ال ت� �م ��ارس ال �ش �ع��ائ��ر ب �ن �ف�س �ه��ا ل�ك��ون�ه��ا
ليست شخصا حقيقيا وإن�م��ا تصطبغ
بالصبغة الدينية ألغلبية مواطنيها.
ك �م ��ا أك � ��د ال �ف �ي �ل��ي أن ال ��دس � �ت ��ور ه��و
امل��رج �ع �ي��ة ال �ت ��ي ي �ج��ب االح� �ت �ك ��ام إل�ي�ه��ا
ع �ن��د وج � ��ود خ �ل�اف ب�ي�ن ال �ج �م��اع��ة ال�ت��ي
ي�ح�ك�م�ه��ا ال��دس �ت��ور ب��اع �ت �ب��اره ال �ق��واع��د
ال�ت��ي ت��رج��ع إل�ي�ه��ا ت�ل��ك ال�ج�م��اع��ة عندما
تضطرب األح��وال وعند عدم وج��ود هذه
املرجعية لنا أن نتخيل حجم الفوضى
التي ستسود فضال عن الوسائل األخرى
ال�ت��ي يمكن ال�ل�ج��وء إل�ي�ه��ا لحسم ال�ن��زاع
وال �ت��ي س�ت�ض��ر ب�ك�ي��ان ال��دول��ة وتعصف
باستقراره   .

حامي الكويت
وب ��دوره أك��د ال�ن��ائ��ب األس�ب��ق وأس�ت��اذ
ال� �ع� �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة ب �ج��ام �ع��ة ال �خ �ل �ي��ج
والتكنولوجيا د .عبد املحسن جمال أن
ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ه��و م��ن ح��اف��ظ على
كينونة الكويت وأن كل األمور السياسية
العاصفة التي م��رت بالبالد واملتغيرات
ال�ت��ي عصفت باإلقليم وال�ع��ال��م أج�م��ع لم
يحم البالد من تبعاتها إال الدستور الذي
وصفه بأنه السور الحامي للكويت.
وحول الحديث عن تعديل بعض مواد
ال��دس �ت��ور ق ��ال د.ع �ب��د امل�ح�س��ن ج �م��ال ان
الدستور نفسه نص على تعديله بمرور
 5س �ن��وات واآلن ف �ق��د م��ر ع�ل�ي��ه خمسني
عاما غير ان الظروف السياسية الحالية
غ�ي��ر م��وات�ي��ة للتعديل ع�ل�اوة ع�ل��ى سبب
آخ��ر يصعب من تحقيق ذل��ك وه��و حنكة
وح �ك �م��ة واض� �ع� �ي ��ه واح �ت �ي ��اج ��ه إج �م��اع
شعبي كبير على املواد املطلوب تعديلها.
وذكر د .جمال أن الوضع الحالي ليس

مناخا مالئما لتعديل الدستور وال يوجد
توافق حول املواد التي تحتاج إلى تعديل
ورأى أن من يحملون رايات التعديل غير
ص��ادق�ين ف��ي ه��ذا ال�ت��وج��ه م��ؤك��دا ان��ه في
ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي ي �م �ك��ن ت�ح�ق�ي��ق م�ط��ال��ب
وأسباب تعديل الدستور من خالل تغيير
القوانني إلى األفضل وعليه فليس هناك
حاجة ملحة لتعديل الدستور.
وتابع أن الدستور حدد بوضوح شكل
النظام السياسي للدولة وأن من يطالب
بوجود رئيس وزراء شعبي فإنه يدغدغ
ع��واط��ف ال�ج�م�ه��ور ف�ي�م��ا ي�ب�ق��ى ال�ح��دي��ث
ع��ن حكومة منتخبة غير دس�ت��وري على
اإلطالق.
وأع � � ��رب ع �ب ��د امل �ح �س ��ن ع� ��ن اع �ت �ق ��اده
ب ��أن ط�ل�ب��ات ت�ف�س�ي��ر ال��دس �ت��ور معظمها
م�ن��اورات سياسية إلح��راج الطرف اآلخر
امل�ت�ن��ازع ف��ي إح ��دى امل�س��ائ��ل ال��دس�ت��وري��ة
م��وض�ح��ا ان ق�ض�ي��ة ال �ص��وت ال ��واح ��د لم
ت�ح�س�م�ه��ا امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة وإن �م��ا
حسمها مجلس األم ��ة ب��داي��ة ع�ن��دم��ا أق��ر
مرسوم القانون في حني ان إحالة القانون
إل ��ى امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ج ��اء ل�ت�ع��زي��ز
القرار وتحصينه من الطعن فيه.
وف � ��ي رده ع �ل��ى س� � ��ؤال ح � ��ول م��دن �ي��ة
الدولة قال عبد املحسن إن الكويت دولة
م��دن�ي��ة تطبيق ت�ع��ال�ي��م ال��دي��ن اإلس�لام��ي
وه ��ي ت�ح�م��ي ج�م�ي��ع ال �ع �ق��ائ��د امل��وج��ودة
على أرض الكويت مشيرا إلى أن الدستور
وث �ي �ق��ة ت�ع�ب��ر ع ��ن ك �ي��ان ال ��دول ��ة وم ��ن ثم
ف�ي�ج��ب ح�م��اي�ت��ه م��ن ال �ح��اك��م وال�س�ل�ط��ات
وجميع املواطنني الشرفاء.

من يدعو إلى
تعديل الدستور
لتحقيق المزيد
من الحريات عليه
التعامل بإيجابية
مع الحريات
القائمة
الوصول إلى برنامج
نيابي متكامل
يحتاج إلى أغلبية
متوافقة
جمال :مجلس
األمة حسم
الصوت الواحد
بإقرار المرسوم
والدستورية
حصنته من الطعن
معظم طلبات
تفسير الدستور
مناورات سياسية
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توقيع مذكرتي تعاون بين اإلعالم و الشباب وهيئة المكافحة

الحمود :توجيهات سامية لتحصين
المجتمع من شبهات الفساد
أك� ��د وزي � ��ر اإلع �ل ��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال � � �ح � � �م � ��ود دع � � � ��م ال � � � � ��وزارت � �ي � ��ن ب �ك��ل
إمكانياتهما لجهود الهيئة العامة
ملكافحة الفساد واملشاركة في جهود
التوعية للمجتمع.
وقال الشيخ سلمان الحمود أمس
ع �ل��ى ه��ام��ش ح �ف��ل ت��وق �ي��ع م��ذك��رت��ي
ت�ف��اه��م وت �ع��اون ال�ت��وع�ي��ة والتثقيف
بني كل من وزارت��ي اإلع�لام والشباب
وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد إن
املجتمعات كافة تسعى إل��ى تحقيق
النزاهة والشفافية وهو املطلوب من
الجميع الحرص عليه.
وش��دد على ح��رص دول��ة الكويت
ب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وس �م��و ول��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ع�ل��ى
إيجاد جهاز على أسس علمية وفنية
ي �ك��ون ق� � ��ادرا ع �ل��ى ت��وع �ي��ة امل�ج�ت�م��ع
وت �ث �ق �ي �ف��ه وت �ح �ص �ي �ن��ه م ��ن ش �ب�ه��ات
الفساد املوجودة كظاهرة عاملية.
ولفت إلى أن الفساد ينتشر عندما

الشيخ سلمان الحمود خالل توقيع مذكرتي التفاهم مع هيئة مكافحة الفساد

ال ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ج� �ه ��د ح �ق �ي �ق��ي م��ن
مؤسسات الدولة كافة لتقديم القدوة
الصالحة في هذا الجانب معربا عن
خ��ال��ص األم�ن�ي��ات للهيئة بالتوفيق
مل��ا ف �ي��ه م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت وت�ق��دم�ه��ا
وازدهارها في ظل القيادة السياسية
الحكيمة.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك � ��د رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد امل�س�ت�ش��ار

ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن ن � �م� ��ش ال � �ن � �م� ��ش أن
م ��ذك ��رت ��ي ال� �ت� �ف ��اه ��م ت� �س ��اه� �م ��ان ف��ي
تحقيق األه ��داف ال� ��واردة ف��ي قانون
إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة وم�ن�ه��ا ال�ت�ن�س�ي��ق مع
وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام ل �ت��وع �ي��ة امل �ج�ت�م��ع
وت�ب�ص�ي��ره ب�م�خ��اط��ر ال�ف�س��اد وآث ��اره
وس � �ب� ��ل ال� ��وق� ��اي� ��ة م� �ن ��ه وم �ك��اف �ح �ت��ه
واتخاذ التدابير الكفيلة في التعريف
بمخاطره إضافة إلى ما أشارت إليه

امل � ��ادة  21م��ن ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ت�ع��اون
مع املؤسسات الحكومية والخاصة
إلع� ��داد ب��رام��ج ت��وع�ي��ة ع��ام��ة تتعلق
بنشاط الهيئة.
وأض � � ��اف امل �س �ت �ش��ار ال �ن �م��ش ف��ي
تصريح مماثل أن توقيع املذكرتني
ي��أت��ي ب�ع��د أق��ل م��ن س�ب�ع��ة أش �ه��ر من
ص� ��دور ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للهيئة
م ��ا ي �م �ث��ل ن �ج��اح��ا ل �ه��ا ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
ج��زء م��ن أه��داف �ه��ا ك�م��ا يمثل تحديا
ف��ي ن�ف��س ال��وق��ت للعمل ع�ل��ى تنفيذ
البنود ال��واردة في مجاالت التعاون
املشتركة بني الطرفني.
وأوض � � � ��ح أن م ��ذك ��رت ��ي ال �ت �ف��اه��م
ح� ��ددت� ��ا ع � � ��ددا م� ��ن أوج � � ��ه ال� �ت� �ع ��اون
ف��ي امل �ج��االت ذات ال�ص�ل��ة بالتوعية
والتثقيف واإلع�ل�ام وال�ت��ي اشتملت
على إع��داد وتنفيذ ع��دد من البرامج
اإلع �ل��ام � � �ي � ��ة وال� � �ت � ��وع � ��وي � ��ة إذاع� � �ي � ��ا
وتلفزيونيا وتنظيم ع��دد م��ن ورش
العمل وال� ��دورات التدريبية لتأهيل
العاملني في الجهتني.

الكويت :أكثر من  6ماليين دوالر
مساهمات لوكاالت األمم المتحدة
اعلنت دول��ة الكويت ع��ن اجمالي
امل�س��اه�م��ات امل��ال�ي��ة التطوعية لعدد
من وك�لات وبرامج وصناديق االمم
املتحدة تصل ال��ى  6.4ماليني دوالر
امريكي لسنة .2016
ج��اء ذل��ك ف��ي ب �ي��ان ال �ق��اه م�ن��دوب
ال �ك��وي��ت ال ��دائ ��م ل ��دى االم� ��م امل�ت�ح��دة
ال �س �ف �ي��ر م �ن �ص ��ور ع� �ي ��اد ال �ع �ت �ي �ب��ي
االث� �ن�ي�ن ف ��ي م��ؤت �م��ر االم � ��م امل �ت �ح��دة
العالن التبرعات لالنشطة االنمائية
ح� �ي ��ث اك� � ��د ال � ��واج � ��ب وامل� �س ��ؤول� �ي ��ة
الدولية لتنفيذ جدول أعمال التنمية
مل��ا بعد  2015وال�ت��ي تتطلب تعزيزا
لآلليات االبتكارية الخاصة بتمويل
التنمية وامل�ك�م�ل��ة مل �ص��ادر التمويل
الرسمية.
واعلن ان املساهمات املالية لسنة
 2016س�ت�ك��ون ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال�ت��ال��ي:
مليونا دوالر لوكالة غوث وتشغيل
ال�لاج �ئ�ين ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين (ان� � ��روا) 1
م �ل �ي��ون دوالر ام��ري �ك��ي ل�ل�م�ف��وض�ي��ة
ال�ع�ل�ي��ا ل �ش �ئ��ون ال�لاج �ئ�ين  1م�ل�ي��ون
دوالر ام� ��ري � �ك� ��ي ل � �ص � �ن� ��دوق األم � ��م
املتحدة لالستجابة الطارئة  570الف
دوالر امريكي لبرنامج األمم املتحدة

السفير العتيبي ملقيا بيان الكويت في األمم املتحدة

اإلن �م��ائ��ي  500ال ��ف دوالر ام��ري�ك��ي
ل�ل�ص�ن��دوق ال �ع��امل��ي مل�ك��اف�ح��ة اإلي ��دز
وامل �ل��اري � ��ا وال � �س ��ل  500ال � ��ف دوالر
ام��ري �ك��ي مل�ك�ت��ب امل�ف��وض�ي��ة ال�س��ام�ي��ة
لألمم املتحدة لحقوق اإلن�س��ان 354
ال ��ف دوالر ام��ري �ك��ي ل�ب��رن��ام��ج األم��م
امل� �ت� �ح ��دة ل �ل �م �س �ت��وط �ن��ات ال �ب �ش��ري��ة
(ه��اب�ي�ت��ات)  200ال��ف دوالر امريكي
ملنظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة
(يونيسف)  200ال��ف دوالر امريكي
لبرنامج األمم املتحدة للبيئة  50الف
دوالر ام��ري�ك��ي لهيئة األم��م املتحدة
للمرأة  20ال��ف دوالر امريكي ملعهد
األم � ��م امل �ت �ح ��دة ل �ل �ت��دري��ب وال �ب �ح��ث

 10االف دوالر ام��ري �ك��ي ل �ص �ن��دوق
األم��م املتحدة لضحايا التعذيب 10
االف دوالر ام��ري�ك��ي ل�ص�ن��دوق األم��م
املتحدة لألنشطة السكانية خمسة
االف دوالر ام��ري�ك��ي ل�ص�ن��دوق األم��م
امل �ت �ح ��دة مل �ك��اف �ح��ة س � ��وء اس �ت �خ��دام
امل �خ��درات وق��ال العتيبي ان��ه إضافة
ال ��ى ه ��ذه ال �ت �ب��رع��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ال��ى
وك� � ��االت وب ��رام ��ج وص �ن ��ادي ��ق األم ��م
املتحدة تقدم دولة الكويت مساهمة
س �ن��وي��ة ل �ل �ج �ن��ة ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�ص�ل�ي��ب
األح � �م� ��ر وق � ��دره � ��ا  3م�ل�اي�ي�ن دوالر
واخ ��رى ل�لات�ح��اد ال��دول��ي لجمعيات
ال �ص �ل �ي��ب األح� �م ��ر وال � �ه �ل�ال األح �م��ر

وقدرها  250ألف دوالر.
واك��د ان��ه على الرغم من تصنيف
دول��ة الكويت على أنها دول��ة نامية
ذات دخ � ��ل م ��رت �ف ��ع ف ��إن �ه ��ا ت ��واص ��ل
ن �ه �ج �ه��ا امل� �ع� �ه ��ود ف� ��ي دع � ��م ج �ه��ود
األم��م املتحدة ووكاالتها وبرامجها
وصناديقها م��ن خ�لال مساهماتها
التطوعية السنوية الثابتة.
واعلن العتيبي ان الكويت قررت
اس � �ت � �ح� ��داث م� �س ��اه� �م ��ات ت �ط��وع �ي��ة
وط��ارئ��ة ج��دي��دة ل�ع��دد م��ن األن�ش�ط��ة
اإلن �م��ائ �ي��ة واإلن �س��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ق��وم
بها هذه األجهزة الدولية كما قررت
مضاعفة مساهماتها لبعض ه��ذه
الصناديق ومنها على سبيل املثال
ص�ن��دوق األم��م امل�ت�ح��دة لالستجابة
ال �ط��ارئ��ة ح �ي��ث ت��م زي � ��ادة امل�س��اه�م��ة
التطوعية الى مليون دوالر فضال عن
استجابتها العاجلة للمناشدة التي
أطلقتها وكالة األم��م املتحدة إلغاثة
وت �ش �غ �ي��ل ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين
(اون��روا) في شهر أغسطس املاضي
ب �م �س��اه �م �ت �ه��ا ب � �ـ  15م �ل �ي��ون دوالر
أمريكي لتمكني الطلبة الفلسطينيني
من االلتحاق باملدارس.

محليات
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بعد االشتباه بتسرب غاز في أحد المباني

الداخلية :نقل طلبة
أكاديمية الشرطة
للمستشفى إجراء احترازي
قالت وزارة الداخلية إن عددا
م��ن الطلبة ف��ي أكاديمية سعد
العبدالله للعلوم األمنية نقلوا
إلى املستشفى في إجراء وقائي
واح � � � �ت� � � ��رازي ب � �ع� ��د االش � �ت � �ب� ��اه
ب �ت �س��رب غ� ��از ف ��ي أح� ��د م�ب��ان��ي
األكاديمية.
وأوض � �ح� ��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة
للعالقات واإلع�ل�ام األم�ن��ي في
الوزارة في بيان صحافي أمس
أنه نتيجة لالشتباه في تسرب
غ� ��از ب ��أح ��د م �ب��ان��ي أك��ادي �م �ي��ة
سعد العبدالله للعلوم األمنية
ت ��م ط �ل��ب ف ��رق ��ة اإلط � �ف� ��اء ال �ت��ي
ح� �ض ��رت إل � ��ى امل� ��وق� ��ع وق ��ام ��ت
باملعاينة والفحص.
وش� � � � ��ددت ع� �ل ��ى أن األم � � ��ور
طبيعية تماما ف��ي األكاديمية

العميد عادل الحشاش

وأن ن�ق��ل ع ��دد م��ن ال�ط�ل�ب��ة إل��ى
املستشفى ك��ان إج� ��راء وق��ائ�ي��ا
واح � �ت� ��رازي� ��ا وق � ��د ع� � � ��ادوا إل ��ى
األك ��ادي� �م� �ي ��ة ب �ع��د االط �م �ئ �ن��ان
عليهم مباشرة.

هيئة الزراعة :طفرة
نوعية في مشروعات
الزراعات التجميلية
ك�ش�ف��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
الزراعة والثروة السمكية عن طفرة
ن��وع �ي��ة ي �ش �ه��ده��ا ق �ط ��اع ال ��زراع ��ة
ال �ت �ج �م �ي �ل �ي ��ة ف � ��ي م � �ج� ��ال ت �ن �ف �ي��ذ
وص �ي��ان��ة م�ش��اري�ع��ه ب��امل�ح��اف�ظ��ات
ال� �س ��ت م �ش �ي ��رة ال � ��ى وج � � ��ود ع�ق��د
ل� �ص� �ي ��ان ��ة وت� ��أه � �ي� ��ل  39ح��دي �ق��ة
بمحافظة العاصمة.
وق��ال ن��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام لقطاع
ال� ��زراع� ��ة ال �ت �ج �م �ي �ل �ي��ة ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
امل �ه �ن��دس ف�ي�ص��ل ال�ص��دي�ق��ي ام��س
ان ه �ن��اك ت��وج�ه��ا ل�ص�ي��ان��ة ال�ط��رق
ب� �ص ��ورة م �ن �ف �ص �ل��ة ع ��ن ال �ح��دائ��ق
ب�ه��دف ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ب�م��ا يضمن
ت �ج��دي��د ال� �ح ��دائ ��ق ب��ال �ك��ام��ل م�م��ا
يكسبها مظهرا جماليا ويضمن
س ��رع ��ة اإلن � �ج� ��از وك� �س ��ر ال ��روت�ي�ن
ل � �ل � �ح � �ص ��ول ع � �ل� ��ى ال� �ت� �ص ��دي� �ق ��ات
ال�لازم��ة .واش ��ار ال��ى ت��وج��ه الهيئة
ل �ط ��رح  60ح��دي �ق��ة ع �ل��ى م�س�ت��وى
امل� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ات ت � �ت � �س� ��م ب� �ب� �س ��اط ��ة
التصميم والخلو من املباني على
أن ت �ش �م��ل امل �س �ط �ح��ات وامل � �م ��رات
اض ��اف ��ة إل � ��ى ال� �خ ��دم ��ات ال �خ��اص��ة
بالرواد ووسائل الترفيه واأللعاب
بما يضمن سرعة االنجاز وتوفير
السمة الجمالية الفتا إل��ى انتظار
املوافقات والتصديقات من وزارة
املالية لتنفيذ املشروع.
واض� � � � � � ��اف إن اخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات
ال � �ق � �ط ��اع ت �ت �م �ث��ل اإلش � � � � ��راف ع �ل��ى
مشاريع زراعة وتخضير الساحات
والطرق والحدائق سواء عن طريق

اس �ت �ح��داث م �ش��روع��ات أو صيانة
املشروعات القائمة .وأوضح أن من
أه��م مشروعات القطاع ه��ي زراع��ة
وتجميل الطرق الخارجية السيما
ال�ع�ب��دل��ي وال �س��امل��ي وال�ن��وي�ص�ي��ب
وميناء الزور والوفرة وميناء عبد
ال �ل��ه وت�ش�م��ل ت�ن�ف�ي��ذ ال ��زراع ��ة على
ج��ان �ب��ي ال �ط��ري��ق ب��ال �ك��ام��ل ط��ول�ي��ا
وبعرض مئة متر وعشرة صفوف
من النباتات واألشجار.
واش� � � ��ار ال � ��ى وج � � ��ود ت��وج �ه��ات
جديدة لتطوير العمل بمشروعات
التحريج ومنها مشروع الشدادية
وم � �ش � ��روع خ �ل ��ف امل � �ط� ��ار و(غ � ��رب
ال� �ج� �ه ��راء) و (س� �ع ��د ال �ع �ب��د ال �ل��ه)
وغيرها من املشروعات التي تعمل
ع �ل ��ى ح �م ��اي ��ة ال �ب �ي �ئ��ة ع� ��ن ط��ري��ق
ت �ث �ب �ي��ت ال �ت ��رب ��ة وم �ن ��ع ان �ج��راف �ه��ا
وحماية املناطق من تأثير الرياح
واألتربة.
ول �ف��ت إل ��ى ت�ب�ن��ى ف �ك��رة ج��دي��دة
بالتنسيق مع بلدية الكويت تهدف
ل �ف �ت��ح م �ش��اري��ع ال �ت �ح��ري��ج وازال � ��ة
األس��وار املحيطة بهدف تحويلها
إل� ��ى م �ت �ن��زه��ات م �ف �ت��وح��ة ل� �ل ��زوار
وذل ��ك ب�ع��د اك �ت �م��ال ن�م��و األش �ج��ار
في تلك املشاريع ووصولها لطور
ال �ن �ض��ج ال �ت ��ام وال �ح �ج��م امل�ن��اس��ب
ال� ��ذى ي�ج�ع�ل�ه��ا م �ق��اوم��ة ب�ح�ي��ث ال
تتعرض للتلف من ال��رواد على أن
يتم توفير خدمات بسيطة بهدف
ت��وف�ي��ر وس��ائ��ل ال��راح��ة ل ��رواد تلك
املتنزهات.
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األمين العام يبحث زيارة
الوفد البرلماني إلى ألبانيا

شاركت في فعاليات مهرجان اليوم الوطني الـ  11للتضامن

شريفة الغانم:رئيس مجلس األمة
حريص على دعم المعاقين
أق��ام النادي الكويتي الرياضي
للمعاقني يوما رياضيا للمعاقني
ب �م �ش��ارك��ة واس� �ع ��ة م ��ن م�ن�ت�س�ب��ي
هيئات وم��دارس حكومية وأهلية
م �ش��رف��ة ع �ل��ى ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة وذلك بالتعاون مع لجنة
رئيس مجلس األمة لذوي اإلعاقة.
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة ال�ل�ج�ن��ة شريفة
الغانم لـ (كونا) أمس على هامش
فعاليات مهرجان (اليوم الوطني
ال �ـ 11للتضامن) امل�ت��واص��ل حاليا
برعاية سامية إن اللجنة حريصة
ع �ل��ى دع ��م أن �ش �ط��ة ال� �ن ��ادي فضال
ع��ن ح��رص �ه��ا ع �ل��ى ص �ق��ل م��واه��ب
الشباب من ذوي اإلعاقة .وأضافت

شريفة الغانم تتوسط عددا من ذوي اإلعاقة واملشاركني في املهرجان

ال �غ��ان��م أن ال �ل �ج �ن��ة وب�ت��وج�ي�ه��ات
م��ن رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ع �ل��ي ال� �غ ��ان ��م ت� �ح ��رص ع �ل��ى دع��م

أنشطة نادي املعاقني الفتة إلى أن
تنظيم هذا امللتقى الرياضي يأتي
إيمانا منها بأهمية صقل مواهب

الشباب الكويتي من ذوي اإلعاقة
الس� �ي� �م ��ا أب� � �ط � ��ال ال� � �ن � ��ادي ال ��ذي ��ن
حققوا نتائج مميزة في املنافسات
العاملية.
م��ن ج��ان�ب��ه ث�م��ن رئ�ي��س ال�ن��ادي
الكويتي الرياضي للمعاقني شافي
الهاجري دعم رئيس مجلس األمة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ألن �ش �ط��ة ال �ن��ادي
التي تجسدت برعاية لجنته هذا
ال�ي��وم الرياضي ال��ذي شمل إقامة
م �س��اب �ق��ات ف ��ي ري ��اض� �ت ��ي ال �ع��اب
ال�ق��وى وال�س�ب��اح��ة بمشاركة أكثر
من  150العبا والعبة.

قيادية نفطية كويتية تفوز بجائزة
المرأة في أديبك 2015
ح� �ق� �ق ��ت ال � �ق � �ي� ��ادي� ��ة ال �ن �ف �ط �ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة امل� �ه� �ن ��دس ��ة ح �س�ن�ي��ة
ه � ��اش � ��م ام � � ��س ان� � � �ج � � ��ازا ج� ��دي� ��دا
للمرأة الكويتية بفوزها بجائزة
(أف �ض��ل س �ي��دة ع��ام�ل��ة ف��ي ق�ط��اع
النفط والغاز عام  )2015التابعة
ملعرض ومؤتمر (اديبك .)2015
وأعربت املهندسة هاشم التي
ت �ش �غ��ل م �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
للعمليات ف��ي ال�ش��رك��ة الكويتية
ل�ل��اس � �ت � �ك � �ش� ��اف� ��ات ال � �ب � �ت� ��رول � �ي� ��ة
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ت �ص��ري��ح ل��وك��ال��ة
االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ن سعادتها
وف �خ��ره��ا ب�ح�ص��ول�ه��ا ع �ل��ى ه��ذه
ال�ج��ائ��زة م��ؤك��دة ان ه��ذا االن�ج��از
ال ي�ع��د ان �ج��ازا شخصيا ب��ل هو
ان�ج��از ل�ل�م��رأة الكويتية العاملة
في جميع القطاعات.
وأض � ��اف � ��ت ان� �ه ��ا م �ث �ل��ت دول� ��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي ه� � � ��ذه ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة
ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ال� �ت ��ي ش� � ��ارك ف�ي�ه��ا

املهندسة حسنية هاشم

نحو  520سيدة عاملة في قطاع
ال�ط��اق��ة م��ن مختلف دول العالم
م �ش �ي��رة ال� ��ى ان ف ��وزه ��ا ب��ال�ل�ق��ب
ف ��ي ظ ��ل وج� � ��ود ه � ��ذا ال � �ع ��دد م��ن
امل�ت�ن��اف�س�ين ي �ع��د دل �ي�لا واض �ح��ا
ع�ل��ى م ��دى ال �ت�ق��دم ال ��ذي اح��رزت��ه
امل��رأة الكويتية في مجال عملها

في قطاعي النفط والغاز.
وأك � � ��دت ان ت �ق �ي �ي��م امل �ت �ق��دم�ين
ل � �ل � �ج� ��ائ� ��زة اع � �ت � �م� ��د ع � �ل� ��ى ق �ي �م��ة
ون��وع �ي��ة ال �ج �ه��ود واالن � �ج� ��ازات
ال �ت��ي ق��دم��وه��ا وس��اه �م��وا فيها
ط� � ��وال ف� �ت ��رة ع �م �ل �ه��م ف� ��ي ق �ط��اع
الطاقة من مختلف مراكز العمل
ال�ت��ي شغلوها واسهاماتهم في
امل�ش��اري��ع امل�ن�ج��زة ومشاركاتهم
في مختلف االعمال الداعمة لدور
املرأة في قطاع الطاقة.
وأش ��ادت بالدعم ال��ذي تتلقاه
امل � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
ق �ط��اع��ات ال�ع�م��ل الس�ي�م��ا عملها
في قطاعي النفط والغاز مؤكدة
ان دول ��ة ال�ك��وي��ت ت�ع��د م��ن ال��دول
ال� � ��رائ� � ��دة ف� ��ي ه� � ��ذا امل � �ج� ��ال ع�ل��ى
مستوى املنطقة منذ اربعينيات
القرن املاضي.
ودع� � � ��ت ه� ��اش� ��م ال � �ت� ��ي ت �ش �غ��ل
م� �ن� �ص ��ب رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل� � � ��رأة

aldostoor

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

استقبل األم�ين ال�ع��ام ملجلس
األم ��ة ع�ل�ام ال�ك�ن��دري ف��ي مكتبه
أم��س س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة ألبانيا
ل� � ��دى دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ك��وي �ت �ي��م
مورينا.
وج � � ��رى خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ب�ح��ث
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين

ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وس � �ب� ��ل ت �ع��زي��زه��ا
ف��ي ك��اف��ة امل�س�ت��وي��ات كما جرى
ال�ت�ب��اح��ث ح ��ول إم�ك��ان�ي��ة زي ��ارة
وف� ��د ب��رمل��ان��ي ك��وي �ت��ي ب��رئ��اس��ة
رئيس مجلس األمة مرزوق علي
الغانم إل��ى ألبانيا خ�لال الفترة
املقبلة.

الوفيات

ال� �ع ��ام� �ل ��ة ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي
ال �س �ي��دات ال �ع��ام�لات ف��ي ال�ق�ط��اع
النفطي الى بذل املزيد من الجهد
ل�ت�ع��زي��ز ت�م�ك�ين امل � ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ف��ي ه ��ذا ال �ق �ط��اع م �ش �ي��رة ال ��ى ان
ال � �ظ� ��روف ح��ال �ي��ا م �ه �ي �ئ��ة ت�م��ام��ا
لكل سيدة عاملة للحصول على
ال �ف��رص��ة ال �ك��ام �ل��ة ف ��ي امل� �ج ��االت
القيادية بالدولة.
وأك��دت ان اداء امل��رأة الكويتية
ف��ي مختلف امل �ج��االت على مدى
العقود املاضية هو ال��ذي مكنها
م ��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال �ع��دي��د من
امل�ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة امل��رم��وق��ة في
ظ��ل دع��م ال��دول��ة ل�ل�م��راة العاملة
واي �م��ان �ه��ا ب��اه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز دور
امل � � � ��راة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
القطاعات.
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