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األمير يرعى احتفالية
المرأة الثالثة
«نساء من بلدي»

الصداقة الرابعة
تواصل مباحثاتها
في هندرواس

الناشي :مجلس األمة
يتابع التوزيعات
السكنية أوال بأول

المجلس يشطب محور عاصفة الحزم ووزير الخارجية أبدى جاهزيته للمناقشة

انسحاب دشتي يسقط استجوابه
الغانم :التزام المجلس الحالي بالدستور
أوقف الفوضى البرلمانية السابقة
انسحب النائب د.عبد الحميد
دشتي من الجلسة السرية فرفع
م�ج�ل��س األم� ��ة اس �ت �ج��واب��ه امل �ق��دم
إلى النائب األول لرئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
صباح الخالد م��ن ج��دول أعماله
إع� � �م � ��اال ل� �ن ��ص امل� � � � ��ادة  141م��ن
الالئحة الداخلية في وق��ت أبدى
فيه ال��وزي��ر جاهزيته للمناقشة
ب�ع��د م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س ع�ل��ى طلبه
شطب املحور األول.
وك � � � � � � � � � ��ان امل � � � �ج � � � �ل � � � ��س ص � � � ��وت
ع� �ل ��ى ت� �ح ��وي ��ل ج �ل �س ��ة م �ن��اق �ش��ة
االستجواب إلى سرية فاعترض
دش� �ت ��ي وق� �ب ��ل ان �س �ح��اب��ه ش�ط��ب
املجلس في جلسته العادية أمس
امل � �ح� ��ور األول م� ��ن االس� �ت� �ج ��واب
امل �ت �ع �ل��ق ب �م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ف��ي
ت�ح��ال��ف ع��اص�ف��ة ال �ح��زم وج ��اءت

ن�ت�ي�ج��ة ال �ت �ص��وي��ت ب �م��واف �ق��ة ٤٥
عضوا على شطب امل�ح��ور وع��دم
موافقة  ٩وامتناع  ٢من إجمالي
ال�ح�ض��ور ال �ـ  ٥٦فيما أك��د دشتي
احترامه لقرار املجلس.
وف��ي سياق متصل أك��د رئيس
ﻣﺠﻠﺲ األم ��ة ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ أﻧﻪ
ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻻ ﺍالل� �ت ��زام ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺭﻭﺣﺎ ﻭﻧﺼﺎ ﻣﺸﻴﺮﺍ إل��ى أن ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻣﺮ هو ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
وأض � ��اف ال��رئ �ي��س ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ أم��س عند
ن �ظ��ر ب �ن��د االس� �ت� �ج ��واب ك �ن��ت ﻣﻊ
أغ�ل�ب�ي��ة ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻧﺆﻛﺪ ب�ع��دم
ال � �س � �م� ��اح ب� �م� �م ��ارس ��ة ﺑﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺔ
ﺗﻨﺤﺮﻑ ﻋﻦ إط��اره��ا ال��دس�ت��وري
وال�ل�ائ� �ح ��ي ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ف�ل�ا ي�ق�ب��ل
أي ن ��ائ ��ب أن ت� �ك ��ون امل �م ��ارس ��ات

القادسية بطال لكأس األمير

البرملانية مدخال لطرح فئوي أو
طائفي أو لتمزيق وحدة ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ
الفتا إل��ى أﻧﻪ ﻋﺮﺽ االستجواب
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ال�خ�ب��راء الدستوريني
ﻓﻲ امل� �ج� �ل ��س وأج � �م� ��ع ال� �خ� �ب ��راء
ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ع��دم
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻤﻟﺤﻮﺭ األﻭﻝ وذه ��ب
البعض منهم إل��ى أب�ع��د م��ن ذلك
ﻭﻗﺎﻝ إن محورين من االستجواب
غ�ي��ر دس �ت��وري�ين ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ
إن ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻤﻟﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
إﻻ أن ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻤﻟﺤﻮﺭ ﺍألﻭﻝ.

المضبطة (ص)12-03

برعاية وحضور صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح توج نادي القادسية
بطال لكأس األمير بعد فوزه على نادي الساملية بنتيجة  0-1وذلك في املباراة النهائية التي أقيمت أمس.

أكدوا أنها خط الدفاع األول للكويت وسط صحراء الدبلوماسية العربية

تقرير

«سدرة» صباح األحمد تجمع النواب تحت ظلها
على الرغم من تباين وجهات
ن �ظ��ر ال � �ن ��واب ح� ��ول اس �ت �ج��واب
ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
إال أن الجميع اتفق على ج��دارة
ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية
وم �ك��ان �ت �ه��ا ال �ع��امل �ي��ة وامل �ت��وج��ة
ب�ح�ص��ول ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
ال� �ب�ل�اد ع �ل��ى ل �ق��ب ق ��ائ ��د ال�ع�م��ل
اإلنساني.
وذك � � � � ��ر ال � � � �ن � � ��واب امل � � ��ؤي � � ��دون
وامل� � � �ع � � ��ارض � � ��ون ل �ل�اس � �ت � �ج ��واب
أن ح� � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال� �س� �م ��و
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص �ب ��اح
األح�م��د س��اه��م ف��ي رس��م املالمح

األس ��اس � �ي ��ة ل �س �ي��اس��ة ال �ك��وي��ت
ال�خ��ارج�ي��ة ،واس�ت�ط��اع أن يقود
العمل الدبلوماسي ف��ي أصعب
األوق� � ��ات ب�ح�ك�م��ة وح �ن �ك��ة األم��ر
الذي كان له أبلغ األثر في إرساء
دع��ائ��م الدبلوماسية الكويتية،
ح �ت��ى ب��ات��ت ال� �ي ��وم ت �س �ي��ر على
خطى ثابتة ذات نهج متكامل.
وبدوره قال مقدم االستجواب
النائب د .عبدالحميد دشتي إن
الكويت جبلت على محبة آسرة
آل الصباح وأنا أقسمت أن أكون
مخلصا للوطن واألم�ي��ر وليس
ه� � �ن � ��اك خ� �ل� ��اف ع � �ل� ��ى س� �ل� �ط ��ات

س �م��و األم� �ي ��ر ,وس �م��وه ي ��رى ما
ال نراه ولدينا حكام تربوا على
الديمقراطية.
أم� � ��ا ال � �ن ��ائ� ��ب ن �ب �ي ��ل ال �ف �ض��ل
ال � ��ذي ش � ��ارك ف ��ي ال �ج �ل �س��ة رغ��م
وعكته الصحية فقال :إن وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ه�ن��دس�ه��ا وأس�س�ه��ا
وب �ن��اه��ا س �م��و األم �ي��ر وه ��و من
اخ � �ت� ��ار ك� � ��وادره� � ��ا ورج ��االت� �ه ��ا
األوائل وأهلهم ودربهم ليكونوا
جاهزين وق��ادري��ن على تحقيق
رؤي� �ت ��ه ف� � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة هي
ال��ذراع التي يمارس من خاللها
س�م��وه ص�لاح�ي��ات��ه ال��دس�ت��وري��ة

ل�ح�ف��ظ أم ��ن واس �ت �ق��رار ال�ك��وي��ت
وه� � ��ي خ � ��ط ال � ��دف � ��اع األول ع��ن
البالد.
وأض� � � � ��اف ال � �ف � �ض� ��ل :ل �ي �ت��ذك��ر
الجميع أن السياسة الخارجية
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ه� ��ي س � � ��درة ص �ب��اح
االحمد في صحراء الدبلوماسية
ال �ع��رب �ي��ة ل��ذل��ك ن �ط��ال��ب بشطب
االس �ت �ج��واب ب��رم �ت��ه ف��ي جلسة
سرية.
وي� � � ��أت� � � ��ي ت � �ش � �ب � �ي� ��ه ال � �ف � �ض ��ل
للسياسة ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية
ب��أن �ه��ا س� ��درة ب��اع �ت �ب��ار ال �س��درة
هي الشجرة التي تظل مخضرة

وس��ط ال�ص�ح��راء على ال��رغ��م من
تقلبات الجو.
وم� � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق� � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب
د.خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ن �ح��ن نفتخر
بالسياسية الخارجية الكويتية
وأول ما نحرص عليه في السفر
أن ن� �ض ��ع ع� �ل ��م ال � �ك� ��وي� ��ت ع �ل��ى
ص� ��دورن� ��ا وك� ��أن� ��ه وس� � ��ام ي��دل��ل
ع �ل��ى امل �ك��ان��ة ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى بها
دولة الكويت امام العالم اعترافا
بسياستها الخارجية املتزنة.
تفاصيل (ص)09-07

تكليف التشريعية
بصياغة طلب
تفسير المادة 111
من الدستور
م � � � ��دد امل � �ج � �ل� ��س ع � �م� ��ل ل �ج �ن��ة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ت � �ج � ��اوزات ه�ي�ئ��ة
ال� ��زراع� ��ة أس �ب��وع�ي�ن وذل � ��ك ح�ت��ى
ت� �ت� �م� �ك ��ن م � ��ن إن� � �ج � ��از ت� �ق ��ري ��ره ��ا
ال� � �ن� � �ه � ��ائ � ��ي ح� � � � ��ول ال � � �ح � � �ي� � ��ازات
الزراعية كما كلف املجلس لجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية
ص�ي��اغ��ة ط�ل��ب تفسير مل ��ادة 111
م ��ن ال ��دس� �ت ��ور ي ��رف ��ع ل�ل�م�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ب �ع��د م��واف �ق �ت��ه على
رس� ��ال� ��ة ن ��ائ ��ب د .ع �ب ��د ال �ح �م �ي��د
دشتي يطلب فيها تفسير املادة
 111ل �ب �ي��ان م ��ا إذا ك� ��ان ال �ن��ائ��ب
ي �ت �م �ت��ع ب��ال �ح �ص��ان��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ف �ي �م��ا ب�ي�ن أدوار االن� �ع �ق ��اد ح��ال
م� � ��زاول � � �ت� � ��ه أع� � �م � ��ال � ��ه ب ��ال� �ل� �ج ��ان
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ك��رئ �ي��س أو م �ق��رر أو
كعضو باللجنة.
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سموه استقبل المحمد والحجرف

األمير يرعى احتفالية «نساء من بلدي»

سمو األمير مستقبال الحجرف

تحت رعاية حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
وبحضور وزير شؤون الديوان األميري
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر ال �ص �ب��اح أق �ي �م��ت أم��س
اح�ت�ف��ال�ي��ة امل � ��رأة ال�ث��ال�ث��ة « 2015ن�س��اء
م��ن ب �ل��دي» وذل� ��ك ع �ل��ى م �س��رح امل�ك�ت�ب��ة
الوطنية.
وألقت املنسق العام الحتفالية املرأة
ال�ث��ال�ث��ة ك��وث��ر ع�ب��دال�ل��ه ال �ج��وع��ان كلمة
وج �ه��ت ف �ي �ه��ا ج ��ل ال �ت �ح��اي��ا وال �ت �ق��دي��ر

الشيخ ناصر الصباح يكرم امرأة كويتية خالل االحتفالية

لقائد العمل االنساني وسط عالم يموج
ب��ال �ص��راع��ات ل�ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��رن��ا
الشيخ ص�ب��اح األح�م��د م��ؤك��دة أن امل��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ح��اط��ة ب �س �ي��اج االح� �ت ��رام
وال�ت�ق��دي��ر واالع �ت��راف ب��دوره��ا م��ن قمة
الهرم ورمز الدولة.
وأش � � ��ارت إل ��ى أن س �م��و األم �ي ��ر ق��ال
ف ��ي م �ق��ال س��اب��ق إن م �ن��ح امل � ��رأة ك��ام��ل
حقوقها السياسية هو بالدرجة األولى
رغبة أميرية تقديرا للدور الكبير الذي

لعبته امل ��رأة الكويتية ف��ي ك��ل ال�ظ��روف
على امتداد تاريخ الكويت ومشاركتها
ألخ� �ي� �ه ��ا ال � ��رج � ��ل ف � ��ي ص� �ن ��ع ال �ن �ه �ض��ة
امل� �ب ��ارك ��ة ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا ال � �ب �ل�اد م�ن��ذ
االستقالل وحتى يومنا.
وأض � � ��اف :ل �ق��د ك �ن��ت وم� ��ا أزال ع�ل��ى
ق �ن��اع��ة ب � ��أن ح� �ص ��ول امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��ا ال �س �ي��اس �ي��ة ال ي �ع��ارض
البتة أحكام الشريعة اإلسالمية الغراء
ف�ش��ري�ع�ت�ن��ا ال�س�م�ح��ة ت��ؤي��د وت �ق��ر ه��ذا

ولي العهد يستقبل الهاشل
والشيخة رشا الصباح

الحق للمرأة في مشاركتها للرجل في
صنع القرار السياسي واتخاذه مؤكدا
أن حقوق املرأة السياسية هي قضيتنا
ج �م �ي �ع ��ا ول� �ي� �س ��ت ق� �ض� �ي ��ة ال �ح �ك ��وم ��ة
ومجلس األمة فقط.
وأوضحت أن امل��رأة الكويتية اكتفت
ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ال � �ح� ��ق ال �س �ي ��اس ��ي
واب �ت �ع��دت وت�ج��اه�ل��ت امل �ش��وار الصعب
ال��ذي قادته األول�ي��ات من أج��ل الوصول
إلى الحق مشددة على أن موقف املتفرج

ل� ��م ي �ع ��د م �ن��اس �ب��ا اآلن ون� �ح ��ن ن�ش�ه��د
ع�ل�ن��ا م��ن ت �ع��دى واخ �ت �ط��ف ن�ج��اح��ات�ن��ا
وم��ا وص�ل�ن��ا ب��ه م��ن ط��ري��ق م�ه��د للمرأة
ال��وص��ول إل ��ى ح�ق��وق�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة في
ف�ت��رة م��ا رغ��م ال�ت��راج��ع ال�ح��ال��ي وغ�ي��اب
املرأة عن املجالس التشريعية والتزوير
اللهم إال من واحدة فقط وكذلك املناصب
القيادية وصنع القرار.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ

صباح األحمد بقصر بيان أم��س سمو
الشيخ ناصر املحمد .كما استقبل سمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد رئ �ي��س م�ج�ل��س م�ف��وض��ي
ه�ي�ئ��ة أس� ��واق امل ��ال د .ن��اي��ف ال�ح�ج��رف
ح� �ي ��ث ق� � ��دم ل� �س� �م ��وه ش� ��رح� ��ا ع � ��ن آخ ��ر
ان �ج ��ازات ال�ه�ي�ئ��ة وأع �م��ال �ه��ا ف��ي م�ج��ال
تنظيم أنشطة األوراق املالية.

المحمد يقيم مأدبة غداء
على شرف سلطان بروناي
ع�ل��ى ش ��رف ص��اح��ب ال�ج�لال��ة
السلطان ال�ح��اج حسن البلقية
م� �ع ��زال ��دي ��ن وال� � ��دول� � ��ة س �ل �ط��ان
ب ��رون ��اي دار ال �س�ل�ام ال�ص��دي�ق��ة
والوفد الرسمي املرافق لجاللته
أق��ام سمو الشيخ ناصر املحمد
أمس مأدبة غداء وذلك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.

سمو ولي العهد مستقبال الهاشل

اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد أمس سمو
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د وم�ح��اف��ظ
ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي د .محمد
ال �ه��اش��ل وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة إع�ل�ان
ال��راب�ط��ة ال��دول�ي��ة ل�ش��ؤون العملة

ع� � ��ن ف� � � ��وز اإلص� � � � � � ��دار ال� � �س � ��ادس
ال�ج��دي��د ألوراق ال�ن�ق��د الكويتية
ب �ج��ائ��زة ال� �ع ��ام  2015ال �ع��امل �ي��ة:
أفضل إصدار لألوراق النقدية.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ �ي��س
م�ج�ل��س م �ف��وض��ي ه�ي�ئ��ة أس ��واق

املال الكويتية د .نايف الحجرف.
واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه امل �س �ت �ش��ار
ب � ��دي � ��وان س� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء الشيخة د .رشا الصباح.
املحمد مستقبال سلطان بروناي خالل مأدبة الغداء
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أكد أن ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻴﻦ أجمعت على عدم دستورية المحور األول

الغانم :ملتزمون بالدستور روحا ونصا
لوقف الفوضى البرلمانية السابقة
ﺍﻛﺪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ
ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻧﻪ ﻟﻦ ﻳﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ ﺍﻟﺒﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻻ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺭﻭﺣﺎ
ﻭﻧﺼﺎ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺮ هو
ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻭﺍﺿﺎﻑ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻦﻴ أمس ﻋﻘﺐ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺟﻠﺴﺔ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ان ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻫﺬﺍ
ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ
تتمثل في مناقشة ﻣﺎﻫﻮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﻣﻦ ﻳﺤﺪﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﻣﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻧﻔﺴﻪ ب�االس�ت�ع�ان��ة
ﺑﺎﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻦﻴ ﺍﻭ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻩ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ.
ﻭﺫﻛﺮ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻥ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﻓﻲ ج �ل �س ��ة أم� � ��س ﺍﻧﻪ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻝ
ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﺑﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻤﻟﻘﺪﻡ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ
ﺍﻻﻭﻝ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺯﻳﺮ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﺨﺎﻟﺪ ﻛﺎﻥ
ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍألﺟﻞ ﻧﻈﺮﺍ
ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻝ � �ـ 14ﻳﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻋﻠﻦ ﺭﻏﺒﺘﻪ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ.
وأض � � � ��اف ﺍﻥ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻤﻟﺴﺘﺠﻮﺏ
ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺸﻄﺐ ﺍﻤﻟﺤﻮﺭ ﺍﻻﻭﻝ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻟﻌﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺘﻪ ﻓﺎﺗﺨﺬﺕ
ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺋﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭﻃﺮح
ﺍﻤﻟﻮﺿﻮﻉ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺪﺙ مؤيدان
اثنان ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻭمعارضان ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ

ﻭﺟﺎﻫﺔ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﻬﺎ
ﻭﺗﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ع�ل��ى ﺸﻄﺐ ﺍﻤﻟﺤﻮﺭ ﺍﻻﻭﻝ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ .
ﻭﺍﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺍﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻛﻨﺖ
ﻣﻊ ﺍألﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻧﺆﻛﺪ ﺍﻧﻨﺎ ﻟﻦ
ﻧﺴﻤﺢ ﺑﺎﻱ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺑﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﺤﺮﻑ
ﻋﻦ ﺍﻃﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻼ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻱ ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺍﻤﻟﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺧﻼ ﻟﻄﺮﺡ
ﻓﺌﻮﻱ ﺍﻭ ﻃﺎﺋﻔﻲ ﺍﻭ ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ ﺍﻤﻟﺠﺘﻤﻊ
الف � �ت� ��ا إل � � ��ى ﺗﻘﺪﻡ  12ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﻄﻠﺐ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻓﻖ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ
 69ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻭﻗﺒﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﺑﻠﻐﻨﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ
ﺍﻤﻟﺴﺘﺠﻮﺏ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻭﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ  141ﻣﻦ
ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻤﻟﺴﺘﺠﻮﺏ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ إلى أﻥ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ
 141ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺻﺮﻳﺤﺔ
ﻭﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ان��ه ﺍﺫﺍ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﺍﻤﻟﺴﺘﺠﻮﺏ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﺍﻭ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺍﻤﻟﺤﺪﺩﺓ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﻓﻼ ﻳﻨﻈﺮﻩ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍﻻ
ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻭ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻧﻪ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﻨﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻤﻟﺴﺘﺠﻮﺏ ﻋﺒﺪﺍﻟﺤﻤﻴﺪ ﺩﺷﺘﻲ  3ﻣﺮﺍﺕ
ﻟﺘﺎﻛﻴﺪ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻩ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻧﻪ ﻃﺮﺡ ﻫﺬﺍ

ق � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف��ي
جمهورية هندوراس خورخي رامون
ال� �س� �ي ��رو إن زي� � � ��ارة وف � ��د م �ج �م �وع��ة
الصداقة البرملانية الرابعة في مجلس
األم � ��ة ال �ك �وي �ت��ي ت �ع��د خ �ط��وة ن�وع�ي��ة
م�ه�م��ة وك �ب �ي��رة ف��ي ت �ع �زي��ز ال �ع�لاق��ات
البرملانية بني البلدين الصديقني.
ج ��اء ذل ��ك ل ��دى اس �ت �ق �ب��ال ال�س�ي��رو
ال �وف��د ال �ب �رمل �ان��ي ب �رئ �اس��ة ال �ن �ائ��ب د.
يوسف الزلزلة وعضوية النائبني د.
ع�ب�دال�ل��ه ال�ط�ري�ج��ي وس�ي��ف ال�ع�ازم��ي
وب � �ح � �ض � ��ور س� �ف� �ي ��ر ال � �ك � �وي � ��ت ل� ��دى
ج� �م� �ه� �وري ��ة ه � � �ن � ��دوراس امل � �ح� ��ال م��ن
ال�والي��ات املكسيكية املتحدة السفير
س �م �ي��ح ج ��وه ��ر ح� �ي ��ات ال �ل �ي �ل��ة ق�ب��ل
املاضية.
وذك� ��رت س �ف��ارة دول ��ة ال �ك �وي��ت في

ال �ع �اص �م��ة ت �ي �س �ول �ي �غ �ال �ب��ا ف ��ي ب �ي��ان
ت�ل�ق�ت��ه ك �ون��ا أن ال �س �ي��رو أك ��د ح��رص
ه� � �ن � ��دوراس ع �ل ��ى ت �ع �زي ��ز ال �ع ل�اق ��ات
بالكويت ف��ي شتى امل�ج��االت السيما
االستثمار في مشاريع البنى التحتية
وال� �زراع ��ة وال �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة وامل �ي��اه
واألمن الغذائي.
وأوض ��ح السفير ح�ي��ات أن رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ه �ن �دوراس��ي أش��اد
بعالقات الصداقة القائمة بني البلدين
الصديقني والتعاون البرملاني الثري
ب�ين مجلس األم ��ة وم�ج�ل��س الشيوخ
ال � �ه � �ن � �دوراس� ��ي م �ض �ي �ف��ا أن رئ �ي��س
مجلس الوزراء أكد خالل اللقاء أهمية
تعزيز التعاون البرملاني بني مجلس
ال� �ش� �ي ��وخ وم �ج �ل ��س األم� � ��ة وت �ك �ث �ي��ف
الزيارات بينهما.

ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻣﺮﺯﻭﻕ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ

ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ
 141ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻤﻟﺎﺩﺓ
ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻤﻟﺴﺘﺠﻮﺏ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻋﺔ.
ﻭﺍض � � ��اف ﺍﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﻋﻠﻰ ال�ن��واب ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﺍﺣﺪﻫﻢ ﻓﻲ
ﺗﺒﻨﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ
 141ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻻ ﻳﻨﻈﺮﻩ
ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍ ﻻ ﺍﺫﺍ ﺗﺒﻨﺎﻩ ﺍﺣﺪ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ
ﻭﻟﻢ ﻳﺒﺪ ﺍﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ
ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻢ ﺭﻓﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻣﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﻋﻮﺩﺓ

ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻨﻴﺔ.
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺍﻧﻪ ﻋﺮﺽ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻦﻴ
ﻓﻲ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﺟﻤﺎﻉ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻤﻟﺤﻮﺭ ﺍﻻﻭﻝ ﻟﻼﺳﺘﺠﻮﺍﺏ
ﺑﻞ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﺫﻫﺐ ﺍﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺠﻮﺍﺏ ﻏﻴﺮ
ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﻦﻴ ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺍﻥ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻤﻟﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻤﻟﺤﻮﺭ ﺍﻻﻭﻝ.
ﻭﺭﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺣﻮﻝ ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺍﺯ
ﺷﻄﺐ ﺍﻤﻟﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻓﺎﺩ

ﺑﺎﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﻦﻴ ﺑﺠﻮﺍﺯ
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻤﻟﺤﺎﻭﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻭ
ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺧﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻥ ﺫﻟﻚ
ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻻﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮﺭ
ﺫﻟﻚ وتابع معلقا :ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻳﻨﺎﻗﺶ
ﺍﺳﺘﺠﻮﺍﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺍﻥ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻻﻃﺎﺭ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻭﺍﺫﺍ ﺧﺮﺝ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻱ
ﺍﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺤﻜﻢ
ﻭﺍﻤﻟﺴﺆﻭﻝ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻤﻟﻮﻟﻰ ﺍﻟﻘﺪﻳﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﻢ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻻﻣﺔ.
ﻭﺍﻛﺪ ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﻥ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍﻧﺘﻬﻰ في
جلسة أمس ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ
ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﺍﻟﺒﺮﻤﻟﺎﻧﻴﺔ ﻣش�ي��دا ﺑﺎﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻭﻳﺒﺬﻟﻬﺎ ﻧﻮﺍﺏ
ﻭﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ
ﺍﻤﻟﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ .ﻭﻋﻦ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﺳﺘﺨﺼﺺ
ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﺍﻤﻟﻘﺒﻠﺔ ﻤﻟﺸﺮﻭﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻦﻴ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻤﻟﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ﻗﺎﻝ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺍﺻﻞ
ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻊ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻤﻟﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﻭﻣﺎ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻨﺎﻗﺸﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻤﻀﻲ ﺑﺠﺪﻭﻝ
ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﻭﻓﻘﺎ ﻤﻟﺎ ﻫﻮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﻪ .ﻭﺍﺿﺎﻑ
ﺍﻟﻐﺎﻧﻢ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻤﻟﺎﺿﻲ ﻗﺪ
ﺷﻬﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺭﻗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺍﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻓﺎﻕ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ ﺍﻤﻟﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﻢ.

المجلس سيمضي
في جدول أعماله
مع مناقشة
ما تنتهي منه
الميزانيات
ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﺎﻕ ﻣﺎ
ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻔﻀﻞ
ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﻭﺟﻬﻮﺩﻫﻢ

رئيس وزراء هندوراس :زيارة الوفد البرلماني
الكويتي خطوة نوعية في تعزيز العالقات

وفد الصداقة البرملانية الرابعة أثناء زيارتهم لرئيس مجلس وزراء هندوراس

وقال السفير سميح جوهر حيات
إن االج � �ت � �م� ��اع ب �ي��ن وف� � ��د م �ج �م �وع��ة
ال�ص�داق��ة البرملانية ال�راب�ع��ة برئاسة

ال� �زل� �زل ��ة ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ
ال � �ه � �ن � �دوراس� ��ي م� �اوري� �ث� �ي ��و أول� �ي ��ف
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء خ �ورخ��ي

رامون السيرو تناول عالقات التعاون
ب�ين مجلس األم ��ة وم�ج�ل��س الشيوخ
ال � �ه � �ن � �دوراس � ��ي وض� � � � � ��رورة ت �ك �ث �ي��ف
ال �زي��ارات املتبادلة التي تساعد على
تعزيزها.
وأض � � � � ��اف أن أول� � �ي � ��ف وال � �س � �ي ��رو
تحدثا خ�لال االجتماع عن العالقات
ال �ث �ن �ائ �ي��ة ال� �ت ��ي ت� �رب ��ط ب�ي�ن ال �ك �وي��ت
وه� � �ن � ��دوراس وم � ��ا وص� �ل ��ت إل� �ي ��ه م��ن
مستوى متقدم مشيرا إلى أن الزلزلة
أع� ��رب ع��ن ش �ك��ره وت �ق �دي��ره لرئيسي
م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ وم �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ع �ل��ى م��ا أب �دي ��اه م��ن م �ش �اع��ر ص �ادق��ة
ت �ج ��اه ال �ك �وي��ت وق �ي �ادت �ه��ا وم�م�ث�ل��ي
شعبها م�ش�ي��دا ب�ال�ع�لاق��ات الثنائية
ب�ي�ن ال �ب �ل �دي��ن وم� ��ا وص �ل ��ت إل �ي ��ه م��ن
مستوى متميز بفضل حرص البلدين

على تنميتها وتطويرها بما يخدم
املصالح املشتركة للبلدين والشعبني
الصديقني.
وأك � � � ��د أن ال� � �زل� � �زل � ��ة ث � �م ��ن م �وق ��ف
ه� � �ن � ��دوراس امل � �ش� ��رف ت� �ج ��اه ق �ض �اي��ا
الكويت بصفة خاصة واألمة العربية
ب �ص �ف��ة ع� �ام ��ة وت� �أي� �ي ��ده ��ا ل �ل �ح �ق��وق
العربية املشروعة في املحافل الدولية
كما وجه إلى رئيس مجلس الشيوخ
دعوة رسمية من رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم لزيارة الكويت.
وق� � ��ال ال �س �ف �ي��ر ح� �ي ��ات إن رئ �ي��س
وأع �ض ��اء ل�ج�ن��ة ال �ص �داق��ة ال�ب�رمل�ان�ي��ة
ال�ك�وي�ت�ي��ة مل �س��وا ت �ق �دي��را خ �اص��ا من
نظرائهم في هندوراس لدور الكويت
ال � �ري � ��ادي ف ��ي ت �ع �زي��ز ال� �ص� �داق ��ة ب�ين
البلدين.
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المجلس مدد عمل لجنة التحقيق في الحيازات أسبوعين

نواب يستعجلون العمير بتعيين
مدير عام لهيئة الزراعة
متابعة سامح محمد وعبده إبراهيم وأيمن عبداهلل

الدويسان :الحصانة
البرلمانية يجب أن
تمتد للنائب في
أدوار االنعقاد
كافة

رفع مجلس األمة في جلسته العادية أمس
االستجواب الموجه من النائب د .عبدالحميد
دشتي إلى النائب األول رئيس مجلس الوزراء ووزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد من جدول األعمال
بعدما انسحب النائب المستجوب من الجلسة بعد
تحويلها إلى سرية .وكان المجلس قد وافق بأغلبية
 45نائبا على شطب المحور األول من االستجواب
لمخالفته الدستور والالئحة الداخلية وأحكام
المحكمة الدستورية .وأقر المجلس مشروعات
بقوانين بربط ميزانيات  5جهات وهي هيئات
مكافحة الفساد واإلعاقة وعلوم القرآن وبنك
االئتمان وبنك الكويت المركزي ،وإلى التفاصيل:

دشتي :حصانة
النواب هي ضمانة
دستورية لصفاتهم
وليس ألشخاصهم
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره عدنان عبدالصمد وتبدو األمانة العامة بقيادة الكندري

افتتح رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم الجلسة العلنية العادية أمس
الثالثاء  19مايو عند الساعة التاسعة
وال�ن�ص��ف بعد أن ك��ان ق��د رفعها ملدة
ن�ص��ف س��اع��ة ل�ع��دم اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب،
وت �ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام أس� �م ��اء األع �ض��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني من
دون اذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال��ى مناقشة البند
األول بشأن التصديق على املضابط
ذوات األرق��ام  1331أ 1331 ،ب بتاريخ
 5و  6مايو .2015
ت�لا األم�ي�ن ال �ع��ام م��رس��وم��ا يقضي
بتعيني أن��س ال�ص��ال��ح ن��ائ�ب��ا لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر امل��ال �ي��ة وزي ��ر
التجارة والصناعة بالوكالة.
 س� � �ع � ��دون ح� � �م � ��اد :ن� ��وه� ��ت األخال��رئ �ي��س ع �ل��ى إح ��ال ��ة ق ��ان ��ون ال �خ��دم
ل �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ة وح �ض ��رت ��ك ق �ل��ت إن��ك
س �ت �ت��أك��د م ��ن االج� � � � � ��راءات ،ف��ال�ل�ج�ن��ة
امل��ال�ي��ة ت�ن��اق��ش اآلن ق��ان��ون ال�ش��رك��ات
فقط ،فيجب اتخاذ قرار بإعادته على
جدول األعمال ملناقشته.
 مرزوق الغانم :سجلت مالحظتكوس �ن �ع �ق��د اج �ت �م��اع��ا ي � ��وم ال �خ �م �ي��س
وسنوافيك باإلجراءات.
بند الرسائل
ت�ض�م��ن ك �ش��ف األوراق وال��رس��ائ��ل
رسالتني نصهما كالتالي:
 رسالة من رئيس لجنة التحقيقفي تجاوزات هيئة الزراعة يطلب فيها

ت �م��دي��د ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة مل ��دة أس �ب��وع�ين
وذلك حتى تتمكن من استكمال كتابة
تقريرها.
(موافقة عامة)
 رسالة من العضو د .عبدالحميددش �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اح��ال��ة م��وض��وع
تفسير امل��ادة ( )111من الدستور الى
املحكمة الدستورية لبيان ما إذا كان
النائب يتمتع بالحصانة البرملانية
فيما بني أدوار االنعقاد حال مزاولته
أعماله باللجان البرملانية كرئيس أو
مقرر أو كعضو باللجنة.
(موافقة)
ونصت الرسالة كالتالي :باالشارة
الى املوضوع اعاله وملا كان من املعلوم
لدى مجلسكم املوقر انه وبتاريخ / 13
 2014 /10تم التحقيق معي بمعرفة
النيابة ال�ع��ام��ة ف��ي القضية رق��م /10
 2014جنايات ام��ن دول��ة دون مراعاة
ال� �ح� �ص ��ان ��ة ك� ��ون� ��ي ن ��ائ� �ب ��ا ب �م �ج �ل��س
االم��ة ،وباملخالفة للدستور والالئحة
الداخلية للمجلس.
ومنذ فجر التحقيقات في القضية
امل��ذك��ورة اب��دي��ت دف��وع��ا ام ��ام النيابة
ال �ع��ام��ة ب �ب �ط�لان اج � � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق
ل�ل�اس �ب ��اب س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر وال ي�خ�ف��ى
ع�ل�ي�ك��م ان ��ه ط�ب�ق��ا ل �ل��دس��ات �ي��ر امل �ق��ررة
ب�م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع ��ام وآراء ال�ف�ق�ه��اء
وم �ع �ظ��م اح �ك��ام امل �ح��اك��م ال��دس �ت��وري��ة
ب�م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع��ال��م ان ال�ح�ص��ان��ة
لم تمنح لعضو البرملان ول��م تقرر له
بشخصه وانما تقرر له بوصفه نائبا
ع��ن االم��ة وبالتالي اتفقت اآلراء على
انه ال يجوز للعضو ان يتنازل عن تلك

الحصانة وانه مرجع هذا االمر يكون
للمجلس.
وان �ط�ل�اق��ا م ��ن ذل ��ك وح �ف��اظ��ا على
هيبة املجلس املوقرة واحتراما لالمة
ومراعاة الحكام الدستور اتقدم اليكم
ب �ه��ذا ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ال�ن�ح��و امل �ب�ين بعد
وفقا لالسانيد القانونية والدستورية
التالي بيانها:
ملا ك��ان النص في امل��ادة االول��ى من
ال�ق��ان��ون رق��م  14لسنة  1973بإنشاء
املحكمة الدستورية  -الباب االول على
انه «تنشأ محكمة دستورية تختص
دون غ �ي��ره��ا ب�ت�ف�س�ي��ره��ا ال �ن �ص��وص

فيصل الدويسان

ال��دس �ت��وري��ة وال �ف �ص��ل ف��ي امل �ن��ازع��ات
ب��دس �ت��وري��ة ال � �ق � ��وان �ي��ن .»...وك � ��ان م��ن
امل�ق��رر بنص امل ��ادة  111م��ن الدستور
على انه« :ال يجوز اثناء دور االنعقاد
في غير حالة الجرم املشهود ،ان تتخذ
ن�ح��و ال�ع�ض��و اج� � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق او
التفتيش او القبض او الحبس او اي
اج ��راء ج��زائ��ي آخ��ر اال ب ��اذن املجلس،
ويتعني اخطار املجلس بما قد يتخذ
م��ن اج � ��راءات ج��زائ �ي��ة اث �ن��اء ان�ع�ق��اده
على النحو السابق ،كما يجب اخطاره
دوام ��ا ف��ي اول اج�ت�م��اع ل��ه ب��أي اج��راء
ي�ت�خ��ذ ف��ي غ�ي�ب�ت��ه ض��د اي ع�ض��و من

اع�ض��ائ��ه ،وف��ي جميع االح ��وال اذا لم
ي�ص��در املجلس ق ��راره ف��ي طلب االذن
خ�ل�ال ش �ه��ر م��ن ت��اري��خ وص��ول��ه ال�ي��ه
اعتبر ذلك بمثابة اذن».
ك�م��ا ان��ه امل�ق��رر ب�ن��ص امل ��ادة  20من
ال �ق��ان��ون رق ��م  12ل�س�ن��ة  1963ب�ش��أن
ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس االم��ة على
ان��ه« :ال يجوز اثناء دور االنعقاد في
غ�ي��ر ح��ال��ة ال �ج��رم امل �ش �ه��ود ان تتخذ
ن�ح��و ال�ع�ض��و اج� � ��راءات ال�ت�ح�ق�ي��ق او
التفتيش او القبض او الحبس او اي
اج� ��راء ج��زائ��ي آخ ��ر اال ب ��اذن املجلس
ويتعني اخطار املجلس بما قد يتخذ
م��ن اج � ��راءات ج��زائ �ي��ة اث �ن��اء ان�ع�ق��اده
على النحو السابق كما يجب اخطاره
دوام ��ا ف��ي اول اج�ت�م��اع ل��ه ب��أي اج��راء
ي�ت�خ��ذ ف��ي غ�ي�ب�ت��ه ض��د اي ع�ض��و من
اعضائه ،ويجب الستمرار هذا االجراء
أن ي ��أذن امل�ج�ل��س ب��ذل��ك ،وف ��ي جميع
االح ��وال اذا ل��م ي�ص��در امل�ج�ل��س ق��راره
ف��ي طلب االذن خ�لال شهر م��ن تاريخ
وصوله اليه اعتبار ذلك بمثابة اذن».
وه��دي��ا ب�م��ا ت �ق��دم وبتطبيقه على
ال��واق �ع��ة م�ح��ل ال�ب�ح��ث وال �ع��رض ف��ان
الثابت ان يوم االثنني املوافق 10 / 13
 2014 /وان كان يصادف ما بني دور
ان�ع�ق��اد املجلس امل��وق��ر ،اال ان الثابت
لديكم وبسجالت املجلس انني مقرر
ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ورئ � �ي ��س ل�ج�ن��ة
ح�ق��وق االن �س��ان وع�ض��و لجنة تنمية
املوارد البشرية وعضو لجنة مشروع

التتمة ص05

لجنة تنقيح
الدستور رفضت
تعديل المادة ١١٠
بتقليص حصانة
النائب
نريد تأصيل مبادئ
دستورية بامتداد
حصانة النائب أثناء
عمل اللجان
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وافق على رسالة واردة من دشتي بطلب التفسير من المحكمة الدستورية

تكليف التشريعية صياغة طلب تفسير
المادة  111من الدستور
تتمة المنشور ص04
الجواب على الخطاب األميري!!
ومن املقرر واملعلوم ان تلك اللجان
ال تتوقف ع��ن مباشرة اعمالها اثناء
فترة ما بني دور االنعقاد وكان الثابت
واق � �ع� ��ا ان � ��ه وف � ��ي غ� �ض ��ون ال �ت �ح �ق �ي��ق
م �ع��ي ف ��ي ال�ق�ض�ي��ة امل� ��ار ذك ��ره ��ا كنت
ب�ص��دد اع ��داد التقرير النهائي لجنة
التحقيق الذي كلفت بالقيام به كمقرر
ل�ل�ج�ن��ة ب �ش��أن م�خ��ال�ف��ات ع�ق��د محطة
ال� ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة ف�ض�لا ع��ن اس�ت�م��رار
م �ب��اش��رت��ي الع �م��ال��ي ب �ب��اق��ي ال �ل �ج��ان
االخ��رى املشار اليها ومفاد ذلك انني
كنت اباشر مهامي كنائب خالل فترة
ما بني دور االنعقاد وهو االمر الذي
يفيد ان��ه وبتلك ال�ف�ت��رة ظللت اباشر
اع�م��ال��ي بتلك ال�ل�ج��ان بصفتي عضو
مجلس االم��ة ،وم��ن ثم ف��ان ذل��ك يعني
ان الحصانة ممتدة معي وتالزمني
خالل تلك الفترات.
وح �س �ب �م��ا اس �ل �ف �ن��ا وش ��رح ��ا ل��ذل��ك
ف��ان �ن��ي ف �ض�لا ع ��ن ت�م�ت�ع��ي ب�ع�ض��وي��ة
مجلس االمة الحالي اعمل بالعديد من
لجان املجلس وف��ق م��ا سبق االش��ارة
اليه وان تلك اللجان هي لجان دائمة
واح��داه��ا مؤقتة ال يتوقف عملها ما
ب�ي�ن دور ان �ع �ق��اد امل�ج�ل��س اذ تستمر
في عملها دون توقف سواء اثناء دور
االنعقاد او م��ا ب�ين دور االنعقاد كما
انه من املقرر ان العضو بتلك اللجان
ت�ش�م�ل��ه ال �ح �ص��ان��ة ط� ��وال ف �ت��رة عمله
حتى لو كانت ما بني دور االنعقاد.
وت� �م� �ث ��ل ال� �ح� �ص ��ان ��ة س � � ��واء ك��ان��ت
م ��وض ��وع� �ي ��ة او اج ��رائ � �ي ��ة اس �ت �ث �ن��اء
م��ن ال �ق��ان��ون ال �ع��ام ،اق�ت�ض�ت��ه ض��رورة
ج �ع��ل ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة  -امل�م�ث��ل
الحقيقي لألمة  -بمنأى عن اعتداءات
ال �س �ل �ط��ات االخ� � ��رى ،وه ��ي وان ك��ان��ت
في ظاهرها تخل بمبدأ املساواة بني
االفراد اال ان عدم املساواة هنا لم يقرر
ملصلحة ال�ن��ائ��ب ،ب��ل ملصلحة سلطة
االم��ة ولحفظ ك�ي��ان التمثيل النيابي
وصيانته ضد كل اعتداء.
مل��ا ك ��ان ذل ��ك وح �ي��ث ان ال�ح�ص��ان��ة
ال �ب��رمل ��ان �ي ��ة ه� ��ي ض �م��ان ��ة دس �ت ��وري ��ة
م�ق��ررة الع�ض��اء ال�ب��رمل��ان بصفاتهم ال
بأشخاصهم سواء اكانوا منتخبني ام
معينني تتيح لهم  -اثناء او بمناسبة
قيامهم بواجباتهم البرملانية  -حرية
ال ��رأي والتعبير ع��ن ارادة االم ��ة ،دون
اية مسؤولية جنائية او مدنية تترتب
على ذلك.
وع �ل �ي��ه ذه ��ب ال �ع��دي��د م ��ن ال�ف�ق�ه��اء
ال��دس�ت��وري�ين وه��و م��ا ي��واف��ق صريح
ال��دس�ت��ور واح �ك��ام ال�ق�ض��اء ال��ى ان��ه ال

حماد :يجب أن نطلع
على تقرير لجنة
الحيازات قبل فض
دور االنعقاد
الروضان :أطالب
بوقفة جادة تجاه
بعض الصحف
االلكترونية
ووسائل اإلعالم
د .عبدالرحمن الجيران

ي�م�ل��ك ذو ال �ش��أن وال ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
تحريك اي دع��وى بحق النائب وخير
دليل على ان امل�ش��رع ال��دس�ت��وري اراد
للحصانة املوضوعية ان تكون واسعة
ل �ل �ح��د ال � ��ذي ي �ك �ف��ل ال �ح ��ري ��ة ال �ك��ام �ل��ة
للعضو ب�م��راق�ب��ة السلطة التنفيذية
وم �ح��اس �ب �ت �ه��ا ودون ان ي �خ �ش��ى اي
م �ح��اس �ب��ة ق �ض��ائ �ي��ة ان ل �ج �ن��ة ال�ن�ظ��ر
ف��ي ت�ن�ق�ي��ح ال��دس �ت��ور وب��ال �ع��ام 1980
ق��د رف�ض��ت مطلب ال�ح�ك��وم��ة ال�خ��اص
بتعديل املادة  110عندما ارادوا الحد
م ��ن ال �ح �ص��ان��ة امل ��وض ��وع �ي ��ة ب �ج��واز
م �ح��اك �م��ة ال �ن��ائ��ب ف ��ي ج ��رائ ��م ال �ق��ذف
وال�س��ب والتحريض وه��و االم��ر ال��ذي
يفيد ان الفقهاء الدستوريني انتهوا

متابعة نيابية

سعدون حماد

ال��ى ان فترة الحصانة وآث��اره��ا تمتد
الى كل فترة العضوية.
وم� ��ن ث ��م وب �ص �ف �ت��ي م� �ق ��ررا للجنة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ب ��امل� �ج� �ل ��س وح � �ي� ��ث ان
امل � �ج � �ل � ��س امل � � ��وق � � ��ر ي � �م � �ث� ��ل ال� �س� �ل� �ط ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��ال �ب�لاد وم ��ن ث��م اع��رض
ع �ل �ي �ك��م ام� ��ر ط �ل �ب��ي اح ��ال ��ة امل ��وض ��وع
للمحكمة الدستورية بعد اخذ موافقة
امل �ج �ل��س ب�غ�ي��ة ت�ف�س�ي��ر ن��ص امل��ادت�ين
( 111م��ن ال��دس�ت��ور و  20م��ن الالئحة
ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس االم ��ة) فيما يتعلق
بهذا االمر.
ل ��ذا ي��رج��ى ع ��رض ام ��ر م ��دى تمتع
ال �ن��ائ��ب ب��ال �ح �ص��ان��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة ف�ي�م��ا
بني دور االنعقاد حال مزاولة اعماله

ب��ال �ل �ج��ان وخ �ص ��وص ��ا رئ��اس �ت �ه��ا او
ت��ول��ي مهمة امل�ق��رر بها او ان�ه��ا تمتد
لتشمل ك��ل اعضائها وع�ل��ى املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة وص��وال ال��ى تفسير نص
امل ��ادت�ي�ن ( 111و 20ل�لائ �ح��ة مجلس
االمة) في هذا الشأن.
 ف �ي �ص ��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ب��ال �ن �س �ب��ةللرسالة الثانية فموضوع الحصانة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ق ��د أش� �ب ��ع ب �ح �ث��ا ف ��ي ك��ل
محفل ولكن هناك اشكالية ففي بعض
امل � � ��رات ي� �ك ��ون ال �ع �ض��و م �ش �غ��وال ف��ي
اعمال اللجان في الصيف ،فالحصانة
ال ت�م�ت��د ع�ل��ى اع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة رغ ��م ان
الدستور ينص صراحة ان العضو ال
ي��ؤاخ��ذ على ك�لام��ه حتى ف��ي اللجان،

البعض ي��رى فقط ان��ه أثناء ما يبديه
خ�لال الجلسة ،والقضايا ال�ت��ي ترفع
على االع�ض��اء ق��د تشغلهم ع��ن اعمال
اللجان ،وقد تعرقل عملهم وترهقهم،
وف � ��ي ب �ع��ض ال ��دس ��ات �ي ��ر م �ث��ل م �ص��ر،
ف �ط��ول ف �ت��رة ع �ض��وي��ة ال �ن��ائ��ب ه�ن��اك
ح�ص��ان��ة ،أرى أن��ه ف��ي ال�ك��وي��ت النص
واض � ��ح ول �ك ��ن ه �ن ��اك اش �ك��ال �ي��ة وه��ي
االرت �ب��اط ببعض اع�م��ال ال�ل�ج��ان وق��د
يكون لديها اجتماع مصيري.
الحصانة يفترض ان تمتد للنائب
في كل االدوار ،ومن الحاالت ايضا دور
االن�ع�ق��اد ال �ط��ارئ ،ف�ه��ل يملك النائب
عدم املساءلة اثناء عمل اللجان؟
وب��ال �ن�س �ب��ة ل�ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة فنحن
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ن �ع��ان��ي م ��ن ع � ��دم ورود
املعلومات والبيانات ،وهذا يؤدي الى
إخفاء بعض الحقائق عن اللجنة.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ال��رس��ال��ةال�ث��ان�ي��ة فبعد ت�ج��رب��ة مليئة ب��اإلث��راء
م ��ن ق �ب��ل امل �ش� ّ�رع�ي�ن االوائ� � ��ل ال ��ى االن
ه�ن��اك ف��راغ ي�ح�ت��اج ال��ى تفعيل امل��ادة
االول � ��ى م��ن ال �ق��ان��ون  14ل�س�ن��ة 1973
من انشاء املحكمة الدستورية وكذلك
امل ��ادة ال��راب �ع��ة وامل� ��ادة 110و  111من
ال��دس �ت��ور ت�ح�م��ي ال �ن��ائ��ب وت�ح�ص�ن��ه،
الحصانة هي خالل دور االنعقاد ،ولم
ي�ط�ل��ب اح ��د م��ن امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
ت �ف �س �ي��ر امل� � ��ادة خ�ل��ال ل �ج ��ان امل�ج�ل��س
وخالل ادوار االنعقاد ،واللجان تعمل
كمطبخ املجلس فما امل��وق��ف ف��ي هذه
الحالة؟
ال � ��دس � ��ات� � �ي � ��ر االخ � � � � � ��رى ل� � ��م ت �م �ن��ح

التتمة ص06

المعيوف :من
يتضرر من نشر
بعض الصحف
الشكوى عن طريق
القضاء
الجيران :الحصانة
ال تعني قفز النائب
فوق القانون
والتدخل في
شؤون دول أخرى
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خالف نيابي  -نيابي حول الحصانة
البرلمانية خالل العطلة
تتمة المنشور ص05
الحصانة لشخص النائب ولكن ألنه
ي �م �ث��ل األم� � ��ة ،وان �ط�ل�اق ��ا م ��ن ال �ح �ف��اظ
على هيبة املجلس ومراعاة للدستور
واح�ت��رام��ا ل�لام��ة تقدمت ب�ه��ذا الطلب
ألن ال�ع�م��ل ال ي�ت��وق��ف ب�ع��د ف��ض دور
االن � �ع � �ق ��اد وه � � ��ذا االم � � ��ر ي �ح �ت ��اج ال ��ى
تفسير ،والسؤال :هل الحصانة ممتدة
طول عمل اللجان؟ كما جاء في املادة
 108واملادة  110هل الحصانة ممتدة؟
وه� ��ذه ال �ح �ص��ان��ة ض �م��ان��ة دس �ت��وري��ة
م �ق��ررة ألع �ض��اء ال �ب��رمل��ان بصفتهم ال
بأشخاصهم ،وال يملك ذوو الشأن وال
النيابة تحريك أي دعوى بحق النائب
وخ �ي��ر دل �ي��ل ان امل� �ش � ّ�رع ال��دس �ت��وري
أراد ل �ل �ح �ص��ان��ة أن ت� �ك ��ون واس� �ع ��ة.
ولجنة تنقيح الدستور رفضت طلبا
حكوميا قبل ذل��ك بتفسير امل��ادة 110
من الدستور.
ول �ه��ذا ق��د ع��رض��ت االم ��ر للموافقة
ع �ل �ي��ه ل �ن��ؤج��ل م �ب��دأ دس �ت ��وري ��ا وه��و
ام� �ت ��داد ح �ص��ان��ة ال �ن��ائ��ب أث �ن ��اء عمل
اللجان وخ�لال ادوار االنعقاد لتكون
طول فترة عضوية النائب.
 سعدون حماد :بالنسبة لرسالة�اف وي�ج��ب
ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ،ال ��وق ��ت ك � � ٍ
ان نطلع على التقرير قبل ف��ض دور
االن�ع�ق��اد ،كذلك وزي��ر النفط ل��م يتخذ
ق��رارا في مدير الهيئة العامة للزراعة
وك ��ذل ��ك ق �ي��ادي��ي ال �ن �ف��ط ،وان � ��ت ع�ل��ى
رأس عملك ،االن ال يوجد تجانس بني
ال��وزي��ر وال�ق�ي��ادات النفطية ،س��و مثل
وزيرة الشؤون عينت وغيرت وعينت
ربعها ،ال يوجد تجانس ب�ين الوزير
والقيادات النفطية.
بالنسبة للرسالة الثانية مستحقة
ألن رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ف ��ي امل � � ��ادة 111
تحتاج ال��ى تفسير ألن اللجان تعمل
في الصيف ،وينبغي االتفاق مع وزير
ال �ع��دل ب�ت��أخ�ي��ر األذن ب��رف��ع ال��دع��وى
ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ف��ي ن�ه��اي��ة الفقصل.
وهي رسالة مستحقة.
 روض� � � ��ان ال� � ��روض� � ��ان :ب��ال �ن �س �ب��ةللرسالة األول��ى فأنا أف��وض الرئيس
ومكتب املجلس بالتعامل م��ع بعض
ال �ص �ح��ف االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت��ي ن�ش��رت
اسمي ونواب في قضية االيداعات.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :م��ا نشرك � ��ذب وت �ل �ف �ي��ق وخ � �ل ��ط ف� ��ي االوراق
وأتحدى أن أحدًا يثبت ما نشر عني.
 عبدالله املعيوف :االخ��وان ذكروام��ا نشر ف��ي الصحافة ول�ك��ن الطريق
األس� �ل ��م ان ي ��وق �ف ��وا ع �ن��د ح ��ده ��م ع��ن
طريق القضاء.
 د .عبدالرحمن الجيران :الدستورال �ك��وي �ت��ي ع �ن��دم��ا اع� �ط ��ى ال �ح �ص��ان��ة
ل�ل�ن��ائ��ب اف �ت��رض ف�ي��ه ان ي ��ؤدي عمله
ب��االم��ان��ة وال�ص��دق ،وليس تدخال في
سيادة ال��دول االخ��رى ،وخ�لال العطلة

عاشور :استمرار
هيئة الزراعة من
دون مدير باالصالة
مسؤولية وزير
النفط

جمال العمر

ال�ص�ي�ف�ي��ة ي ��د ال �ق��ان��ون ت �م�ت��د ل�ت�ط��ال
النائب اذا ما خالف القانون ،وامل��ادة
 111واضحة ،ومبدأ ان سيادة النائب
فوق سيادة القانون مرفوض.
ف��ي بريطانيا ال يوجد دس�ت��ور بل
ي��وج��د ع � ��رف ،ف�ل�اب��د ان ن��رس��خ م�ب��دأ
سيادة القانون.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ال��رس��ال��ة االول��ىاط� � ��ال� � ��ب ل� �ج� �ن ��ة ال� � � ��زراع� � � ��ة ب �ت �ك �ث �ي��ف
اج�ت�م��اع��ات�ه��ا ،واذا ال�ج�ه��ة الحكومية
لم تعط معلومات فبامكانك احالتهم
للنيابة ،وعلى الوزير العمير ان يسرع
في تعيني مدير عام للهيئة باالصالة،
ول� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق س� �ت ��وص ��ي م �ث�لا
باالحالة للنيابة وت�ط��ول ف��ي النيابة
س�ن��ة او سنتني ف�ه��ل ستبقى الهيئة
من دون مدير عام لحني صدور الحكم،
فبالتالي البد من تعيني مدير للهيئة
باالصالة.
ول�ل��وزي��ر ال�ح��ق االص�ي��ل ف��ي تعيني
مجلس ادارة مؤسسة البترول فمنذ

جانب من الجلسة

د .خليل عبدالله

 25سنة ووزي��ر النفط يعني مجالس
ادارات امل��ؤس�س��ة وم��ن ي�ع�ت��رض على
ذلك فهذا لحاجة في نفسه.
وبالنسبة للرسالة الثانية فالذهاب
ال ��ى امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ب��ال�ت��وس��ع
ل�ل�ح�ص��ان��ة ل �ي��س ف ��ي ص��ال��ح مجلس
االم � ��ة ،ف �ع �ن��دم��ا ذه �ب �ن��ا ال ��ى امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف ��ي م ��وض ��وع االس �ئ �ل��ة
وض � �ع� ��وا ق � �ي � ��ودا ،وق � ��ان � ��ون ال �ت �ج �م��ع
اي �ض��ا وض �ع ��وا ق �ي��ود ال �ت �ص��ري��ح من
الجهة املختصة ،وك��ذل��ك االستجواب
ق ��ال ��وا ان ه �ن��اك ق� �ي ��ودا ع �ل��ى ت��وج�ي��ه
االستجوابات فكلما نذهب للمحكمة
تكون هناك قيود على تحرك النائب.
ع �ض��و م �ج �ل��س االم � ��ة ل ��دي ��ه ال �ح��ق
الكامل في ان يقول ما يشاء تحت قبة
عبدالله ال�س��ال��م وخ ��ارج قبة البرملان
يكون مواطنا صالحا واسوة حسنة.
 د .خليل عبدالله :رسالة الحصانةدون ش � ��ك ي� �ج ��ب ان ي � �ك� ��ون ال �ن ��ائ ��ب
محصنا ليقوم ب��أداء دوري��ه الرقابي

وال �ت �ش��ري �ع��ي ول �ك ��ن ه� ��ذه ال �ح �ص��ان��ة
ليست مطلقة ،ف�م��اذا ل��و شتم النائب
اناسا آخ��ري��ن؟! فمن واجبنا ان نمكن
ال �ن��اس م��ن االخ �ت �ص��ام ام ��ام ال�ق�ض��اء،
فهي ليست مطلقة ،الحصانة تحصنك
من اداء دورك الرقابي وليس االساءة
ل�لآخ��ري��ن ،بالنسبة ل�ل��رس��ال��ة االول ��ى،
ف �م��ن ي ��دع ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة ت �ع �ط��ل ع�م��ل
اللجنة فهو مخطئ ،لدينا مستندات،
ووزي��ر النفط قد ك��ان له ق��رار بايقاف
اي اعمال في الحيازات ،لكن شيئا لم
يحدث من ذلك.
اتى مسؤولون الى اللجنة لالسف
ي �ك��ذب��ون ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة ف �م��اذا ل��و وق��ع
االخ �ت �ي��ار ع�ل��ى اح��ده��م ل�ي�ك��ون م��دي��را
ل�ل�ه�ي�ئ��ة؟! واق� ��ول ل�ل�ع�م�ي��ر ان أي ق��رار
ل�ل�ت�ع�ي�ين او ال�ت�ث�ب�ي��ت ي �ت��وق��ف لحني
انتهاء اللجنة من التحقيق ألن اللجنة
س ��وف ت��دي��ن ث�لاث��ة ارب� ��اع ال�ق�ي��ادي�ين،
فلينتظر الجميع ان�ت�ه��اء اللجنة من
التحقيق.

 عبدالله املعيوف :اذا كانت هناكحصانة للنائب اث�ن��اء دور االن�ع�ق��اد،
ف �ه��ل م ��ن امل �ع �ق��ول ان ت�ع�ط��ى ل�ل�ن��ائ��ب
ف��رص��ة اخ � ��رى ل �ل �ت �ه��رب م ��ن م��واج �ه��ة
ال �ش��اك��ي ام ��ام ال �ق �ض��اء؟! وه ��ل نعطي
ال �ح �ص��ان��ة مل ��دة  4س� �ن ��وات؟ ال�ك�ي��دي��ة
واض� �ح ��ة ف ��ي امل� � ��ادة ال��دس �ت��وري��ة وال
ارى م�ن�ع��ا او اع��اق��ة ل�ل�ن��ائ��ب م��ن اداء
عمله ،املنع والكيدية تتوافر اذا اعاقت
ال�ن��ائ��ب ع��ن اداء عمله لكن ل��م ن��ر ذلك
ابدا طوال فترة املجلس.
ح��ق امل��واط��ن ف��ي م �ق��اض��اة ال�ن��ائ��ب
في فترة العطلة حق اصيل للمواطن،
ن� �ت� �م� �ن ��ى اال ن� � �خ � ��رج ع � � ��ن ن� �ص ��وص
الدستور.
ام ��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال��زراع��ة ف��أؤي��د
ك�لام النائب د .خليل عبدالله ولدينا
ع � ��دة م� ��ؤش� ��رات ع �ل ��ى ت� � �ج � ��اوزات ف��ي
هيئة ال��زراع��ة ،فلماذا نضع الحكومة
وال� ��وزي� ��ر ف ��ي ح� ��رج س �ي��اس��ي اذا ت��م
ت��رش �ي��ح ش �خ��ص م ��دي ��را ل�ل�ه�ي�ئ��ة ،اذا
ك��ان مدانا في التقرير ال��ذي سيصدر
ع��ن ال�ل�ج�ن��ة وم��ن ث��م ال �ق��رار للمجلس
وس� �ي� �ك ��ون ت �ق ��ري��رن ��ا م � �ج� ��ردا م� ��ن ك��ل
شخصانية.
ووافق املجلس على الرسالة االولى
الخاصة بتمديد عمل لجنة التحقيق
في الحيازات الزراعية
وواف ��ق املجلس ( 5م��ن  49عضوا)
ع �ل��ى رس ��ال ��ة ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دشتي بتفسير املادة  111من الدستور
م��ن قبل املحكمة ال��دس�ت��وري��ة وتكلف
لجنة ال �ش��ؤون التشريعية بصياغة
طلب التفسير.
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عبد اهلل :من حق
النائب انتقاد أداء
الحكومة ولكن
يجب أال تكون
حصانته مطلقة
المعيوف :لدينا
مؤشرات عدة
على وجود بعض
التجاوزات في
هيئة الزراعة
حماد :رسالة
دشتي بطلب
تفسير المادة
 111من المحكمة
الدستورية
مستحقة
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وزير الخارجية:
جاهز لمناقشة
االستجواب
وأطالب بشطب
المحور األول
لعدم دستوريته

الشيخ صباح الخالد

تتمة المنشور ص06
بند االستجواب
ان � �ت � �ق ��ل امل � �ج � �ل ��س ال � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
االس� � �ت� � �ج � ��واب امل� � �ق � ��دم م � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي ال ��ى ال�ن��ائ��ب
االول لرئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
واملكون من  4محاور.
 مرزوق الغانم :هل يرغب الوزيرفي مناقشة االستجواب.
 وزي��ر الخارجية صباح الخالد:ن �ع��م ج ��اه ��ز مل �ن��اق �ش��ة االس� �ت� �ج ��واب
وات� �ق ��دم ال ��ى امل �ج �ل��س امل ��وق ��ر بطلب
ش � �ط� ��ب امل � � �ح� � ��ور االول مل �خ��ال �ف �ت��ه
أحكام الدستور والالئحة الداخلية
واملحكمة الدستورية.
 م ��رزوق ال �غ��ان��م :اذا ه�ن��اك طلبب �ش �ط��ب امل � �ح� ��ور االول وس��أع �ط��ي
مؤيدين ومعارضني وسأصوت على
الطلب.
 مبارك الحريص (مؤيدا لشطبامل � �ح� ��ور األول) :االس � �ت � �ج� ��واب ح��ق
ال ي �ن��ازع اح ��د ال �ن��ائ��ب ل �ك��ن الب ��د ان
ي�ك��ون وف��ق ال��دس�ت��ور واالس�ت�ج��واب
امل ��اث ��ل ام��ام �ن��ا وف� ��ي م� �ح ��وره االول
فيما يتعلق بعاصفة ال �ح��زم وه��ذا
امل �ح��ور اج�م��ع عليه جميع ال�خ�ب��راء
ال��دس�ت��وري�ين ،ألن��ه يتضمن اض��رارا
ب��ال�ص��ال��ح ال �ع��ام ألن ه��ذا االم ��ر ع��زل
لدولة الكويت في املشاركة مع دول
التعاون الخليجي.
وال �خ �ب��راء ال��دس �ت��وري��ون وم�ن�ه��م
ال��دك �ت��ور محمد امل�ق��اط��ع ف�ق��د رف��ض
ادراج � � � ��ه م ��ن االس � � ��اس ع �ل��ى ج ��دول
االع�م��ال ،ود .محمد الفيلي يقول ان
اخ �ت �ص��اص وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ليس
ف ��ي امل �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ع��اص �ف��ة ب ��ل من
اختصاص مجلس الدفاع االعلى وال
ي�س��أل وزي��ر الخارجية ع��ن عمليات
عسكرية.
والحرب هي التي تقع بني دولتني

د .عبدالحميد دشتي

وليست بني مجموعة دول او تحالف
وكانت هذه العاصفة بناء على طلب
من الحكومة الشرعية في اليمن ولم
تكن اص�لا ح��رب��ا ،وسمو االم�ي��ر هو
ال�ق��ائ��د االع �ل��ى ل�ل�ق��وات املسلحة وال
م �ن��اص ل �ل �ك��وي��ت اال ه ��ذه امل �ش��ارك��ة
ت �ح �ق �ي �ق ��ا ل� �ل� �ص ��ال ��ح ال � � �ع � ��ام واالخ
املستجوب جانبه ال�ص��واب في هذا
املحور.
وامل� � � �ش � � ��ارك � � ��ة ت � �م � ��ت ب � � �ن � ��اء ع �ل��ى
االت�ف��اق�ي��ة ال��دف��اع امل�ش�ت��رك ب�ين دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي وت ��درأ
الخطر عن دولة الكويت.
وامل�س�ت�ش��ار د .ع�ب��دال�ف�ت��اح حسن
اك��د ان امل �ح��ور االول غ�ي��ر دس�ت��وري
وي �ج��ب ان ي �ح��ذف ه ��ذا امل �ح��ور واال
ي �س �ج��ل ع �ل��ى امل �ج �ل��س ال� �ح ��ال ��ي اي
ممارسة غير دستورية ،النه تجاوز
صارخ للدستور والالئحة الداخلية.

 د .خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه (م �ع��ارض��الشطب املحور االول) :منذ اصبحنا
نوابا في هذا املجلس هناك لحظات
ن �ض �ط��ر ف �ي �ه��ا ل �ل �س �ف��ر ،ن� �ض ��ع ع�ل��م
ال �ك��وي��ت ون�ف�ت�خ��ر ب��أن�ن��ا ك��وي�ت�ي��ون،
نظرا ملكانة الكويت امام العلم كونها
م �ت��زن��ة ف ��ي س �ي��اس �ت �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة
واص�ب�ح��ت م��رك��زا للعمل االن�س��ان��ي
بقيادة صاحب السمو االمير ونعتز
اي� �ض ��ا ب ��ال ��دس �ت ��ور ال �ك��وي �ت��ي ن�ح��ن
ن� ��واب م ��وج ��ودون ال �ي��وم وغ� ��دا غير
م��وج��ودي��ن واي �ض ��ا ال� � � ��وزراء ،ول�ك��ن
يبقى الدستور وتبقى قاعة عبدالله
ال �س ��ال ��م ،وواج �ب �ن ��ا ان ن �ح �م��ي ه��ذه
امل �م��ارس��ة ال��دس �ت��وري��ة ب ��أن ن �ق��رر ما
هو دستوري وما هو غير دستوري،
ه � �ن ��اك ادوات ش ��رع� �ي ��ة دس� �ت ��وري ��ة
ب��أن ي �ق��دم ل�ن��ا ت�ق��ري��ر م �ج��رد لنحكم
فهل هناك امامنا تقرير ،فمن يقرر

دستورية هذا االمر من عدمها؟
واذا ك � � ��ان ال� � �ه � ��دف ه � ��و ح �م��اي��ة
الوزير فهو ال يحتاج حماية بقدرته
واخ�ل�اق ��ه وات ��زان ��ه ف�ه��و ال ��ذي ي��دي��ر
السياسة الخارجية بأمر م��ن سمو
االم� � �ي � ��ر ،وه� � ��و ال ي� �ح� �ت ��اج ح �م��اي��ة،
وع �ن��دم��ا ي �ق��ف ع �ل��ى امل �ن �ص��ة وي�ف�ن��د
ف �ه ��و ق� � � ��ادر ،الب � ��د ان ي � �ج � ��اوب ،ألن
امل �ش��رع اع�ط��ان��ي ال �ح��ق ان اس�ت�خ��دم
ه ��ذه االداة م �ن �ف��ردا ،وذل� ��ك م��ن اج��ل
الكويت والدستور وهذه القاعة.
ق��د ي �ك��ون ه �ن��اك ش��ك ف �ه��ذا ال�ش��ك
يحسم بعد االستجواب بالتصويت،
ل� �س� �ن ��ا ب� �ح ��اج ��ة ال � � ��ى ح� �م ��اي ��ة اح ��د
اال ال ��دس � �ت ��ور وم� �ع ��ال ��ي ال � ��وزي � ��ر ال
يحتاج ال��ى اح��د ليحميه ،السياسة
الخارجية ف��ي ه��ذه االوق ��ات نفتخر
ونعتز بها عندما نسافر.
 -فيصل الكندري (م��ؤي��دا لشطب

امل� �ح ��ور األول) :ه� ��ذا امل �ج �ل��س م�ن��ذ
ب��داي �ت��ه اس�ت�ن س �ن��ة ح �م �ي��دة تتمثل
ب� �ش ��ط أي م � �ح� ��ور غ� �ي ��ر دس � �ت� ��وري
وت� ��م رف �ع ��ه م ��ن االس� �ت� �ج ��واب وه ��ذه
سنة حميدة س��رن��ا عليها ،واتمنى
م� ��ن ال ��رئ� �ي ��س ق � � ��راءة رأي ال �خ �ب��راء
الدستوريني ،ولو رجعنا الى املذكرة
التفسيرية للدستور ن��رى أن هناك
م � �ج � ��اال واس � � �ع � ��ا ل � �ت � �ص ��رف رئ� �ي ��س
ال ��دول ��ة دون ال ��رج ��وع ال� ��ى م�ج�ل��س
االم � ��ة ،االس �ت �ج��واب ح��ق ل �ك��ل ن��ائ��ب
ول� �ك ��ن امل � �ح� ��ور االول ت� ��م ت��وج �ي �ه��ه
ت��وج�ي�ه��ا غ �ي��ر ص�ح�ي��ح الن ��ه ص ��ادر
من صاحب السمو وهذا حق اصيل
ل� �س� �م ��وه ،وي� �ض ��ر اض � � � ��رارا م �ب��اش��را
ل�ل�م�ص��ال��ح ال�ع�ل�ي��ا ل �ل �ب�لاد ،واس�ت�ن��د
امل� �ح ��ور ال� ��ى م �س��ؤول �ي��ة ال ��وزي ��ر في
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الحريص :المحور
االول تضمن
مخالفة عامة
إلضراره بالصالح
العام
عبد اهلل :يجب
اال نضعف أداة
االستجواب ألجل
الكويت وليس
ألجل وزير بعينه
الكندري :سنة
حميدة للمجلس
منذ بدايته
بشطب أي محور
غير دستوري في
االستجوابات
دشتي :البعض
رفض االستجواب
قبل أن يقرأه
وصورني وكأني
متمرد

مبارك الحريص

فيصل الكندري
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نواب :عاصفة الحزم جاءت وفقا التفاقية
الدفاع المشترك بين دول الخليج
الفضل:
«الخارجية»
جعلت الكويت
دولة محترمة
في عيون الشرق
والغرب

نبيل الفضل

تتمة المنشور ص07
امل�ش��ارك��ة ف��ي عملية عاصفة الحزم،
والدستور هو القائد االعلى للقوات
امل �س �ل �ح��ة وع ��اص� �ف ��ة ال � �ح ��زم ج ��اءت
وفقا التفاقية الدفاع املشترك لدول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ،وم� ��ا ح �ص��ل ه��و
تهديد صريح ألم��ن اململكة م��ن قبل
ال �ح��وث �ي�ين وع �ل��ي ع �ب��دال �ل��ه ص��ال��ح،
وه��ذه االتفاقية ص��ادرة ع��ن مجلس
االمة.
اذا ه � ��ذا امل � �ح ��ور ي �م �ث��ل م�خ��ال�ف��ة
دس �ت��وري��ة الح �ك��ام امل ��ادت�ي�ن  100او
 101م��ن ال��دس�ت��ور ،وجميع الخبراء
الدستوريني اجمعوا بأن هذا املحور
غير دستوري.
 نبيل الفضل (م�ع��ارض��ا لشطبامل �ح��ور األول) :االس �ت �ج��واب امل��اث��ل
وان ك ��ان م��وج�ه��ا ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة
اال ان��ه موجه الداء وزارة الخارجية
ل� ��ذا ي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ال �ت ��ري ��ث ،ال� � ��وزارة
اس �س �ه ��ا وب� �ن ��اه ��ا ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ،ه��ي ال ��ذراع
ال� �ت ��ي ي � �م ��ارس س� �م ��وه ص�لاح �ي��ات��ه
الدستورية لحفظ أمن الكويت ،هي
ف ��ي ال� ��واق� ��ع خ ��ط ال� ��دف� ��اع االول ع��ن
الكويت وه��ي م��ن جعل الكويت اول
دول ��ة ع��رب�ي��ة م�ح�ت��رم��ة ل ��دى ال �غ��رب،
فهل ك��ان يمكن تحقيق ذل��ك ل��و اننا
ج �ع �ل �ن��ا م ��راق �ب ��ة وم �ح��اس �ب��ة وزارة
الخارجية كأي وزارة اخرى!
املحكمة الدستورية تقول :رئيس
ال� ��دول� ��ة ص ��اح ��ب ال� �ح ��ق ف ��ي ش ��ؤون
س� �ي ��اس ��ة ال � ��دول � ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وم ��ا
يرتبط بعالقاتها الخارجية مع تلك
الدول وعالنية املناقشات البرملانية
ال تتناسب مع تلك االعمال ،والرقابة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال ت�ط��ول ت�ل��ك ال��رق��اب��ة ما
ع �ه��د ال � ��ى ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة م��ن
اعمال خارجية.
ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل ال � � ��وزارة ال ينبغي

ل ��رج ��ل ال � �ش� ��ارع ان ي� �ع ��رف ع �م �ل �ه��ا،
وتؤكد املحكمة الدستورية ان رقابة
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ليست ك��أي وزارة
اخرى.
وزارة الخارجية هي سدرة صباح
االح �م��د ف��ي ص �ح��راء ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
العاملية.
ارف��ض شطب املحور ولكن اطلب
شطب االس�ت�ج��واب ك��ام�لا ول�ك��ن في
جلسة سرية.
 م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ل��ن اس �م��ح ب��أيم � �م� ��ارس� ��ة ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ت � �ن � �ح ��رف ف��ي
اط��اره��ا ال��دس�ت��وري ول��ن اسمح بأي
ش��رخ طائفي يهدد املصلحة العليا
للبالد او ي�ق��وض اس�ت�ق��رار املجتمع
وتجانسه.
 د .ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش� � �ت � ��ي :م��اس �م �ع �ت��ه ك�ل�ام ��ا ج �م �ي�ل�ا واؤم � � ��ن ب��ه
اي�م��ان��ا مطلقا وات�ع�ج��ب ان ت��زاي��دوا
ع � �ل� � ّ�ي ف � �ي� ��ه ،ال � �ك� ��وي� ��ت ج� �ب� �ل ��ت ع �ل��ى
م �ح �ب��ة اس � ��رة ال ال �ص �ب ��اح ،اق�س�م��ت
ان اك ��ون مخلصا ل�ل��وط��ن ول�لام�ي��ر،
واالخ �ل�اص ال اح��د ي��زاي��د ع�ل� ّ�ي فيه،
ارج�ع��وا لتاريخ عبدالحميد دشتي
واخالصه للكويت.
اري ��د ان ارش ��ح م �ب��ادئ دس�ت��وري��ة
وال خالف على سلطات سمو االمير
في مرسوم الحرب ،فهل لنا الحق ان
نشارك سموه بصفتنا مشرعني في
قرار الحرب.
أزاول ع�م�ل��ي ودوري ال �ت��أك��د من
مدى التزام الدولة باحكام الدستور
وان ذل ��ك سيحقق امل�ص�ل�ح��ة العليا
للبالد ،وسعيد ج��دا ب��أن نتكلم عن
قرار الحرب هل لنا املشاركة ام ال.
فسرت املادة  68كما علمني اياها
املغفور له االمير الوالد الشيخ سعد
العبدالله ف��ي  ،1962 / 6 /2عندما

التتمة ص09

يجب ان يكون
التعامل مع
«الخارجية»
مختلفا عن باقي
الوزارات
وزارة الخارجية
هي سدرة صباح
االحمد في صحراء
الدبلوماسية
أطالب بشطب
االستجواب
بالكامل ولكن
يجب ان يتم في
جلسة سرية

شطب المحور األول من االستجواب
غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

✓

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

40

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

41

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

✓

42

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

✓

43

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

✓

44

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

✓

45

ماجد موسى

✓

15

خليل عبدالله

✓

46

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

47

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

✓

48

مبارك الحريص

✓

18

سعد الخنفور

✓

49

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

50

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

51

محمد العبدالله

✓

21

سلطان الشمري

✓

52

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

53

محمد الجبري

✓

23

سيف العازمي

54

محمد الرشيدي

✓

24

صالح عاشور

55

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

56

مرزوق الغانم

26

طالل السهلي

✓

57

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

58

نبيل الفضل

28

عبدالحميد دشتي

59

هند الصبيح

✓

29

عبدالرحمن الجيران

60

ياسر أبل

✓

30

عبدالله التميمي

61

يعقوب الصانع

✓

31

عبدالله الطريجي

62

يوسف الزلزلة

32

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

✓
✓
✓

✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

غير
موافق
موافق

النتيجة

ممتنع

✓
✓
✓

✓

✓
✓
✓

45

9
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مضبطة

الملجس يرفع استجواب الخالد من جدول
األعمال بعد انسحاب دشتي

09

دشتي :البعض
رفض االستجواب
قبل أن يقرأه
وصورني وكأني
متمرد
من حقي ممارسة
صالحياتي والتأكد
من مدى االلتزام
بأحكام الدستور
تصويت نيابي على إحدى املواد

تتمة المنشور ص08
ق� ��ال ل �ل��دك �ت��ور ع �ث �م��ان خ �ل �ي��ل «أخ ��ذ
م��واف �ق��ة م�ج�ل��س االم ��ة روت�ي�ن�ي��ة في
رأيي وال ضرورة للنص عليها».
وان��ا اق��ول ان��ه م��ن منطلق رقابي،
ف�لا اح��د ي�ج��رؤ او يشكك ف��ي سموه
وانه يرى ما ال نرى ،ما عندنا خالف
ع�ل��ى ذل ��ك ول �ك��ن ال �ث��اب��ت ان م��رس��وم
الحرب الدفاعية ال يفلت من العرض
على املجلس.
وم��ن ناحية اخ��رى تتباين ال��رؤى
واالفكار الن لدينا حكاما ربونا على
الديمقراطية ،عندما ن��رس��ل قواتنا
ل�ت�ش��ارك ف��ي ع��اص�ف��ة ال �ح��زم بقيادة
السعودية.
 الرئيس م��رزوق الغانم مقاطعادش� � � �ت � � ��ي :ي � �ن � �ب � �غ� ��ي ال � � �ت � � �ح� � ��دث ع��ن
دستورية املحور ام ال ،وال تدخل في
املضمون.
 وزي��ر الخارجية الشيخ صباحال�خ��ال��د :ال�ط�ل��ب ك��ان م �ح��ددا بشطب
امل� �ح ��ور االول مل �خ��ال �ف �ت��ه ل �ل��دس �ت��ور
وال�ل�ائ� �ح ��ة وامل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
وأغ �ن��ان��ي ال ��زم�ل�اء ع��ن ال �خ��وض في
كل ه��ذه املخالفات ،واج��راؤن��ا اليوم
ي��أت��ي اس�ت�ك�م��اال مل��ا س��رن��ا ع�ل�ي��ه في
املجلس من ان تكون ضمن اللوائح
ال��دس�ت��وري��ة والالئحية ف��أرج��و اخذ
رأي املجلس في شطب املحور االول.
 مرزوق الغانم :كان هناك طلبانم��ن ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري ب�ق��راءة
رأي ال �خ �ب��راء ال��دس �ت��وري�ي�ن وك�ل�ه��م
الخمسة اجمعوا على ان املحور غير
دس �ت��وري وم��ن ح��ق امل�ج�ل��س شطب
املحور املخالف.
وج� ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن� ��داء ب��االس��م
ع � �ل � ��ى ش � �ط � ��ب امل� � � �ح � � ��ور االول م��ن
اس �ت �ج ��واب ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د
وكانت النتيجة كالتالي:

عسكر العنزي

ال�ح�ض��ور  ،56م��واف �ق��ون  ،45غير
موافقني  ،9ممتنعني .2
موافقة على الطلب يشطب املحور
األول
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :املجلسسيد قراراته ونحترم قراره ،واملحور
دس� �ت ��وري  ٪ 100ول� ��م اك� ��ن ات�م�ن��ى
ات � �خ� ��اذ ه � ��ذا ال � �ق� ��رار وك� �ن ��ت ات �م �ن��ى
تمكيني من املناقشة الن ه��ذا يدون
في املضابط وللتاريخ ،واذا انعقدت
الجلسة سرية.
 -ق��اط �ع��ه ال ��رئ �ي ��س ال� �غ ��ان ��م :ان��ت

م �ل �ت��زم ب �ك��ل ال �ن �ص��وص ج � ��زاك ال�ل��ه
خ�ي��را وامل ��ادة  69م��ن الالئحة يجوز
ع �ق��ده��ا س ��ري ��ة ول � ��ن ارف� � ��ع ال�ج�ل�س��ة
وسوف اكمل البند.
وتال األمني العام طلبا بشأن عقد
ال �ج �ل �س��ة س��ري��ة م ��ن اج� ��ل امل�ص�ل�ح��ة
العامة وفقا للمادة  69من الالئحة.
 م ��رزوق ال �غ��ان��م :م�ن��اق�ش��ة سريةال �ج �ل �س��ة م� ��ن ع ��دم �ه ��ا ت� �ك ��ون اث �ن ��اء
الجلسة سرية فتخلى القاعة.
استؤنفت الجلسة برئاسة رئيس

املجلس م��رزوق الغانم عند الساعة
ال��واح��دة واس �ت��أن��ف امل�ج�ل��س النظر
في بنود جدول األعمال.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ع �ق��دامل �ج �ل��سج�ل�س�ت��ه ال �س��ري��ة ل�ل�ن�ظ��ر ف��ي ال�ط�ل��ب
امل �ق ��دم م��ن  12ع �ض��وا وف �ق��ا ل�ل�م��ادة
 69من الالئحة الداخلية ،وبالتالي
ت �ح��ول��ت ال ��ى س��ري��ة وق �ب��ل م�ب��اش��رة
االج � � � ��راءات غ � ��ادر االخ امل �س �ت �ج��وب
قاعة املجلس وأبلغني ان��ه انسحب
م ��ن ال �ج �ل �س��ة وع ��رض ��ت االم � ��ر ع�ل��ى
امل �ج �ل��س وك��ان��ت ه �ن��اك وج �ه��ة نظر

الخنفور إلطالق اسم الوهيدة
على مدرسة بالفروانية
تقدم النائب سعد الخنفور
باقتراح برغبة لتسمية إحدى
م � � ��دارس م �ح��اف �ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة
ب ��اس ��م امل� �غ� �ف ��ور ل ��ه ب� � ��إذن ال �ل��ه
ت� �ع ��ال ��ى ال � �ع� ��م م� �ط� �ل ��ق ث �ن �ي��ان
الوهيدة.
وق ��ال ال�خ�ن�ف��ور ان مقترحه
ج� � � � ��اء ان � � �ط� �ل��اق� � ��ا م � � ��ن أه� �م� �ي ��ة
تخليد ذك��رى ال��رم��وز الوطنية
املخلصة ال��ذي��ن أف�ن��وا حياتهم
ف ��ي ال �ع �ط ��اء امل �س �ت �م��ر ل�خ��دم��ة
ال�ك��وي��ت وأه�ل�ه��ا وح�ت��ى يكون
أمثال هؤالء الرجال املخلصني
نبراسا لألجيال ال�ق��ادم��ة مثل
األديب والكاتب املرحوم مطلق
ثنيان الوهيدة تخليدا لذكراه
ك ��رم ��ز م� ��ن ال � ��رم � ��وز ال��وط �ن �ي��ة
املشرفة في دولة الكويت.

سعد الخنفور

ب��ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى س ��ري ��ة ال�ج�ل�س��ة
وط� �ب� �ق ��ت امل� � � ��ادة  141وب � �ن� ��اء ع�ل�ي��ه
ت��أك��دت م��ن ع��دم ح�ض��ور املستجوب
وبعد ذلك طبقت املادة ولم يتنب احد
النواب االستجواب وانتهى املجلس
ب��اغ�ل�ب�ي��ة  43ع �ض��وا م��ن  55ع�ض��وا
واعتبر النائب غائبا وم�ت�ن��ازال عن
االستجواب وتم رفع االستجواب من
جدول األعمال.
 صالح عاشور نقاط النظام علىامل ��ادة  :86ال ي�ج��وز مقاطعة املتكلم
من النواب وال ابداء املالحظة له ،وما
حدث بالجلسة اذا االخ��وان التزموا
فلن ن��رى م��ا ح��دث واالم ��ور ستسير
ب �ط��ري �ق��ة ق��ان��ون �ي��ة ،ول �ك��ن ت��دخ�لات
ال� �ن ��واب س ��وت ل �ن��ا رب �ك��ة وك ��دن ��ا ان
نصل الى عراك بااليدي.
امل � � �ج � � �ل� � ��س ب � � � ��ه الئ � � � �ح� � � ��ة ت� �ن� �ظ ��م
االج � ��راءات ،ونتمنى عليك ان تنبه
النواب بااللتزام بالالئحة ،فالرئيس
هو القادر على ادارة الجلسة ،وعلى
النواب اصال ان يستأذنوا عند طلب
الحديث ،وال تجوز مقاطعة النائب
املتحدث ،ونرجو من النواب االطالع
ع � �ل ��ى ال�ل��ائ � �ح� ��ة خ � �ص ��وص ��ا امل � � ��واد
 86و 87و 88ل �ك��ي ن�ع�ط��ي ال �ص��ورة
امل �ش��رف��ة ع��ن دور امل �ج �ل��س ال��رق��اب��ي
املمتاز والتشريعي املمتاز ،وال نكرر
صورة املجالس السابقة.
 م ��رزوق ال�غ��ان��م :ات�ف��ق م��ع ك��ل ماتفضلت ب��ه وات�م�ن��ى م��ن ك��ل ال��زم�لاء
االلتزام بالالئحة.

التتمة ص10

نحن ممثلو
األمة ويجب أن
يعرض علينا قرار
المشاركة في
الحرب
وزير الخارجية:
ما قاله االخوة
النواب يغنيني عن
الحديث وأطلب
شطب المحور
االول
دشتي :المحور
األول دستوري
وتمنيت مناقشته
ولكن المجلس
سيد قراراته
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الحكومة تتعهد بتقديم تقرير بإجراءات
معالجة مالحظات لجنة الميزانيات
عاشور :لنحترم
الالئحة كي نظهر
الصورة المشرقة
للمجلس رقابيا
وتشريعيا

لقطة عامة من الجلسة

تتمة المنشور ص09
تقارير لجنة الميزانيات
ت �ق ��اري ��ر ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات ح��ول
م �ي ��زان �ي ��ة ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد،
والهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة،
وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ن��اي��ة وط�ب��اع��ة
ال� � �ق � ��رآن ال� �ك ��ري ��م وال� �س� �ن ��ة ال �ن �ب��وي��ة
وعلومها  ،وبنك االئتمان الكويتي
وبنك الكويت املركزي.
 ع � ��دن � ��ان ع � �ب ��دال � �ص � �م ��د :ل��دي �ن��اح �س��اب��ات خ �ت��ام �ي��ة ل �خ �م��س ج �ه��ات
واي �ض��ا م �ي��زان �ي��ات وات �م �ن��ى ان يتم
ال �ت �ص��وي��ت ع�ل�ي�ه��ا ك �م��ا ف��ي ال�س��اب��ق
وكما انتهت اليه اللجنة.
مكافحة الفساد
التقرير الثامن للجنة امليزانيات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ب��امل��واف�ق��ة على
م�ش��روع ال�ق��ان��ون باعتماد الحساب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة
ال �ف �س��اد ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2014/2013
وم� �ش ��روع ال �ق ��ان ��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
الهيئة للسنة املالية  2016/2015وقد
بلغت االي ��رادات صفرا واملصروفات
 1.903.470.823د.ك وال توجد ارباح،
وورد بتقرير اللجنة توصية واحدة
مفادها:
ض� ��رورة اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي مسألة
ت ��وزي ��ع ن �س��ب م �ع��اي �ي��ر ال �ق �ب ��ول ف��ي
التوظيف وخصوصا عنصر املقابلة
ال �ش �خ �ص �ي ��ة ح� �ي ��ث ان � � ��ه ي �س �ت �ح��وذ
ع �ل��ى  ٪ 50ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� ��ن اج �م��ال��ي
م �ع��اي �ي��ر ال � �ق � �ب ��ول ،ح� �ي ��ث ان � ��ه ك�ل�م��ا
ق�ل��ت ن�س�ب��ة امل�ق��اب�ل��ة ال�ش�خ�ص�ي��ة ال��ى
ب ��اق ��ي ال �ع �ن ��اص ��ر ك �ل �م��ا ق �ل ��ت م�ع�ه��ا
ال� �ش� �خ� �ص ��ان� �ي ��ة ف � ��ي م � �س ��أل ��ة ق �ب ��ول
املتقدمني ،وهو ما يساعد في انهاء
م� �س ��أل ��ة ال� �ل �غ ��ط ال� �ت ��ي ق� ��د ت� �ث ��ار ف��ي
القبول في الهيئة مما يحقق العدالة
واملساواة وتكافؤ الفرص.

صالح عاشور

هيئة اإلعاقة
التقرير التاسع للجنة امليزانيات
وال�ح�س��اب الختامي باملوافقة على
م�ش��روع ال�ق��ان��ون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة العامة لشؤون ذوي
االع��اق��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2014/2013
وم� � �ش � ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة
الهيئة للسنة املالية  2016/2015وقد
ب�ل�غ��ت االي � � ��رادات  119.014.881د.ك
واملصروفات  131.010.403.618د.ك.
وت � � � � � � ��م ت � � �غ � � �ط � � �ي� � ��ة ال � � � � � �ف � � � � ��رق ب �ي�ن
املصروفات واالي��رادات والبالغ قدره
 130.891.388.737د.ك(ف � �ق� ��ط م��ائ��ة
وث�لاث��ون مليونا وثمانمائة وواح��د
وت�س�ع��ون ال�ف��ا وث�لاث�م��ائ��ة وث�م��ان��ون
دينارا وسبعمائة وسبعة وثالثون
فلسا) خصما على ال�ب��اب الخامس
 امل�ص��روف��ات املختلفة وامل��دف��وع��اتال �ت �ح��وي �ل �ي��ة ب �م �ي ��زان �ي ��ة ال� � � � ��وزارات
واالدارات الحكومية.

جانب من الجلسة

التوصيات
وتضمن التقرير  8توصيات هي:
 -1ال�ت�ع��اون م��ع الجهات الرقابية
وال س�ي�م��ا م��ع دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة في
ت��وف�ي��ر ال �ب �ي��ان��ات وامل �س �ت �ن��دات ال�ت��ي
يطلبها وفي املدد املحددة قانونا.
 -2قيام الهيئة باتخاذ االج��راءات
ال �ل�ازم ��ة ل �ت�ل�اف��ي م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
املحاسبة وخاصة املستمرة منها.
 -3ضرورة انعقاد املجلس االعلى
للمعاقني وااللتزام بعدد االجتماعات
حسب قانون انشائه ،وذلك العتماد
خطة سنوية لعمل الهيئة باالضافة
الى تقديم تقرير سنوي عن اعمالها
ملجلس االم ��ة وم�ج�ل��س ال � ��وزراء كما
نص قانون انشائها.
 -4ق�ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ب��إص��دار ال�ل��وائ��ح
امل �ن �ظ �م��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال� �ت ��زام ��ات ال ��دول��ة
ب � �ش ��أن رع� ��اي� ��ة ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة كما نص قانون انشائها.
 -5قيام الهيئة بشغل ما لديها من
ش��واغ��ر وظيفية والبالغة  55درج��ة

وظيفية ،وع��دم اس�ت�غ�لال اع�ت�م��ادات
هذه الدرجات للصرف على املكافآت.
 -6م ��راج� �ع ��ة وت� �ح ��دي ��ث امل �ل �ف��ات
والبيانات الطبية للمعاقني بصورة
دورية.
 -7م � �ت� ��اب � �ع� ��ة ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة مل � �ش� ��روع
م�ب�ن��اه��ا ال �ج��دي��د م��ع ل�ج�ن��ة ال�ب�ي��وت
االستشارية وخاصة انه معتمد منذ
ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2013/2012وال�ع�م��ل
على سرعة انجازه.
 -8عدم قيام الهيئة بدعم جمعيات
ال�ن�ف��ع ال �ع��ام مل��ا ل��ذل��ك م��ن ت��داخ��ل في
االخ� �ت� �ص ��اص ��ات م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ذات
ال �ص �ل��ة ،خ ��اص ��ة وان وزارة امل��ال �ي��ة
ل��م ت��رص��د اي اع �ت �م��ادات م��ال�ي��ة لهذا
الغرض في ميزانيتها.
عدنان عبدالصمد :اللجنة رفضت
امليزانية لهيئة اإلعاقة لعدم التعاون
م��ع ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة وال سيما مع
ديوان املحاسبة في توفير البيانات
واملستندات التي يطلبها وف��ي املدد
امل �ح��ددة ق��ان��ون��ا وع ��دم ق �ي��ام الهيئة

بشغل ما لديها من شواغر وظيفية
وال�ب��ال�غ��ة  55درج ��ة وظ�ي�ف�ي��ة ،وع��دم
اس �ت �غ�لال اع �ت �م��ادات ه ��ذه ال��درج��ات
للصرف على املكافآت.
 هند الصبيح :نقر رأي اللجنةب�ع��دم امل��واف�ق��ة وسنعمل على االخ��ذ
باملالحظات وتوجيه الهيئة ملعالجة
امل �خ��ال �ف��ات ون�ت�ع�ه��د ف��ي ب��داي��ة دور
االن �ع �ق��اد ب�ت�ق��دي��م ال�ت�ق��ري��ر متضمنا
الرد على جميع املالحظات.
عدنان عبدالصمد :ال نريد تعطيل
ميزانية الهيئة لكن نتمنى االل�ت��زام
بتقديم تقرير في بداية دور االنعقاد
املقبل متضمنا الرد على املالحظات.
علوم القرآن
التقرير العاشر للجنة امليزانيات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ب��امل��واف�ق��ة على
م�ش��روع ال�ق��ان��ون باعتماد الحساب
ال �خ �ت��ام��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ن��اي��ة
ب� �ط� �ب ��اع ��ة ون� � �ش � ��ر ال� � � �ق � � ��رآن ال� �ك ��ري ��م
وال�س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة وعلومهما للسنة
امل��ال �ي��ة  2014/2013وع� ��ن م �ش��روع
القانون بربط ميزانية الهيئة املالية
 2016/2015وق ��د ق� ��درت االي� � ��رادات
ب � �ـ  1.970.000د.ك وامل � �ص� ��روف� ��ات
بـ  2.156.121.222د.ك.
وت � � � � � � ��م ت � � �غ � � �ط � � �ي� � ��ة ال � � � � � �ف � � � � ��رق ب �ي�ن
املصروفات واالي��رادات والبالغ قدره
 2.154.151.222د.ك (ف�ق��ط مليونان
واربعة وخمسون الفا ومائة وواحد
وخ�م�س��ون دي �ن��ارا وم��ائ �ت��ان واث �ن��ان
وع�ش��رون فلسا) خصما على الباب
ال� �خ ��ام ��س  -امل � �ص ��روف ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة
وامل ��دف ��وع ��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ب�م�ي��زان�ي��ة
الوزارات واالدرات الحكومية.
وتضمن التقرير  4توصيات هي:
 -1قيام مجلس ادارة الهيئة على
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عبد الصمد  :أرجو
أن يتم التصويت
لما انتهت إليه
لجنة الميزانيات
والحسابات
الختامية
وزيرة الشؤون:
نقدر رأي اللجنة
في عدم الموافقة
على ميزانية هيئة
ذوي اإلعاقة
وزير األوقاف:
شكلت لجنة
للتحقيق فيما أثير
حول هيئة طباعة
القرآن بمجرد
تكليفي بالوزارة

aldostoor

األربعاء  02شعبان  20 . 1436مايو 2015

المجلس يقر  3حسابات ختامية
وميزانيات  5جهات
تتمة المنشور ص10
وض��ع برنامج عملي قابل للتطبيق
لتفعيل اختصاصات الهيئة الواردة
في قانون انشائها.
 -2ت�ك��ري��س ك��ل ال�ج�ه��ود لتصميم
وان� � �ش � ��اء م �ط �ب �ع��ة ال �ه �ي �ئ��ة ل �ط �ب��اع��ة
امل �ص �ح��ف ال �ش��ري��ف ب��اع �ت �ب��اره اه��م
اخ � �ت � �ص ��اص ل �ل �ه �ي �ئ��ة وف� � ��ق ق ��ان ��ون
ان �ش��ائ �ه��ا خ ��اص ��ة أن ه� ��ذا امل �ش ��روع
مدرج منذ السنة املالية 2013/2012
وت��رص��د ل��ه اع�ت�م��ادات مالية سنويا
وال يتم الصرف عليها.
 -3ق�ي��ام الهيئة بشغل شواغرها
ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل�ل�ح��د م��ن االع �ت �م��اد على
بند املكافآت.
 -4ض � � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق االداري
وامل� ��ال� ��ي ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ب �ي�ن ادارات � �ه� ��ا
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وت � �ع� ��اون � �ه� ��ا وال � �ج � �ه ��ات
ال��رق��اب�ي��ة واالل� �ت ��زام ب�ت�ع��ام�ي��م وزارة
امل ��ال� �ي ��ة امل �ن �ظ �م��ة ل� �ل� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالدارية واملخزنية واملركبات.
عدنان عبدالصمد :رفضت اللجنة
م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ط �ب��اع��ة
ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما.
 وزي� ��ر ال �ع ��دل ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع:دي��وان املحاسبة ذراع مهم للسلطة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل�ت�ص��وي��ب امل�لاح �ظ��ات،
نحن نتفق مع بعض هذه املالحظات
وف ��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ت��ول �ي��ت الحقيبة
شكلت لجنة خاصة للبحث في هذه
امل�لاح�ظ��ات واسبابها ونتعهد ام��ام
م�ج�ل�س�ك��م امل��وق��ر ب ��ان ن �ق��وم ب �ك��ل ما
يطلب منا من مالحظات ونتعهد في
دور االنعقاد القادم باعطائكم تقريرا
مفصال عن هذه املالحظات.
 ع��دن��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال�ه�ي�ئ��ة لمتقم بدورها املناط بها حسب قانون
ان�ش��ائ�ه��ا ول ��ن ن�ع�ط��ل امل �ي��زان �ي��ة لكن
ب �ش��رط ان ي �ك��ون ه �ن��اك ال� �ت ��زام ب��ان
يصلنا رد ال� ��وزارة ب�خ�ص��وص ه��ذه
املالحظات.
بنك االئتمان
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي لبنك
االئ� �ت� �م ��ان ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2014/2013وم� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة ال�ب�ن��ك للسنة املالية
 2016/2015وق ��د ق� ��درت االي� � ��رادات
بـ  78.203.085.335د.ك واملــصروفات
بـ  22.577.070.177د.ك.
وب � � � � � � �ل � � � � � � ��غ ص � � � � � � ��اف � � � � � � ��ي ال� � � � � ��رب� � � � � ��ح
 55.626.015.158د.ك (خ �م �س ��ة
وخ�م�س��ون مليونا وستمائة وستة
وع�ش��رون الفا وخمسة عشر دينارا
وم ��ائ ��ة وث �م��ان �ي��ة وخ �م �س��ون ف�ل�س��ا)
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القوى العاملة:
مراجعة الرسوم
وإعادة هيكلة
سوق العمل
هيكلة سوق
العمل من خالل
التقليل من
العمالة الهامشية
عدنان عبدالصمد وفارس العتيبي على منصة مقرر لجنة امليزانيات

ويضاف الى االحتياطي العام للبنك.
وق � � � ��د ت � �ض � �م� ��ن ت � �ق � ��ري � ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة
توصيات هي:
 -1ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ب�ي�ئ��ة عمل
مناسبة للجهات ال��رق��اب�ي��ة لتتمكن
من أداء اعمالها.
 -2ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��ذل �ي��ل امل �ع��وق��ات
ال � �ت� ��ي ت � �ح� ��ول دون ت �ف �ع �ي��ل اح� �ك ��ام
امل � ��رس � ��وم رق� � ��م  324ل �س �ن��ة 12011
ال� �خ ��اص ب �م �ن��ح ال� �ق ��رض االس �ك��ان��ي
ل� �ل� �م ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة وخ ��اص ��ة ال �ب��اب
الثالث املتعلق بتوفير السكن املالئم
لها بقيمة ايجارية منخفضة.
 -3ض � � � � � ��رورة اع� � �ت� � �م � ��اد ال �ه �ي �ك ��ل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل�ل�ب�ن��ك ودل� �ي ��ل ال��وص��ف
ال��وظ �ي �ف��ي م��ن ق �ب��ل م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية.
 -4إدراج االع� � �ت� � �م � ��ادات امل ��ال �ي ��ة
املناسبة للموقف التنفيذي ملشروع
م�ب�ن��ى ال�ب�ن��ك ال��رئ�ي�س��ي ح�ت��ى ال يتم
تضخيم امليزانية باعتمادات ال يتم
تحقيق الغرض منها.

متابعة نيابية ملجريات الجلسة

 -5تطوير اآللية املتبعة للتيسير
االئ �ت �م��ان��ي ل�ت�ح�ق�ي��ق اف �ض��ل ال�س�ب��ل
املمكنة في عملية التيسير االئتماني
حسب اختصاصات البنك.
البنك المركزي
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث� ��ان� ��ي ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي لبنك
ال � �ك� ��وي� ��ت امل � ��رك � ��زي ل �ل �س �ن��ة امل ��ال �ي ��ة
 2014/2013ومشروع القانون بربط
ميزانية البنك املركزي للسنة املالية
.2016/2015
ت�ق��در االي� ��رادات االجمالية بمبلغ
 72.544.000د.ك (اث� �ن ��ان وس�ب�ع��ون
م � �ل � �ي� ��ون� ��ا وخ � �م � �س � �م� ��ائ� ��ة وارب � � �ع� � ��ة
وارب� �ع ��ون ال ��ف دي �ن ��ار ف �ق��ط ال غ�ي��ر)
وتقدر املصروفات االجمالية بمبلغ
 63.154.000د.ك (ث �ل�اث ��ة وس �ت��ون
مليونا ومائة واربعة وخمسون الف
دينار فقط ال غير).

الوزيرة هند الصبيح

ي �ق ��در ص ��اف ��ي ال ��رب ��ح ال �ن��ات��ج م��ن
زي � � ��ادة االي � � � � ��رادات ع ��ن امل� �ص ��روف ��ات
بمبلغ  9.390.000د.ك ـ(تسعة ماليني
وثالثمائة وتسعون الف دينار فقط
ال غ �ي��ر) وي� �ض ��اف ال� ��ى االح �ت �ي��اط��ي
العام للدولة.
وأب ��دت اللجنة بعض املالحظات
وهي:
 -1قدر حجم االموال املقدر ايداعها
ب��ال �ع�م�لات االج �ن �ب �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2016/2015ما يقارب  8.259مليون
دي� �ن ��ار (ث �م��ان �ي��ة م� �ل� �ي ��ارات وم �ئ �ت��ان
وت �س �ع��ة وخ �م �س��ون م �ل �ي��ون دي �ن��ار)
وب�م�ت��وس��ط ع��ائ��د ع�ل��ى ت�ل��ك االم ��وال
يقدر بـ .٪ 0.854
 -2ب�ل �غ��ت ال �ش��واغ��ر ف ��ي م�ي��زان�ي��ة
البنك  157وظيفة وقد اوض��ح البنك
ان ه � ��ذه ال � �ش ��واغ ��ر ال ي� �ت ��م ش�غ�ل�ه��ا
كماهو مقترح ف��ي امل�ي��زان�ي��ة نتيجة
لكثرة االستقاالت من موظفي البنك
لالنتقال الى الهيئات الجديدة.
 -3سيتم اصدار قرار يتيح لالفراد

باستبدال االص��دار القديم باالصدار
الجديد من البنوك مباشرة ملدة عام
واحد وايضا سيكون بمقدور االفراد
الذين لم يستبدلوا االصدار الخامس
ب��االص��دار ال�س��ادس باالستبدال عن
ط��ري��ق البنك امل��رك��زي مباشرة حتى
سنة .2025
 -4اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى ش��رح
موجز ح��ول مشاريع البنك املركزي
ف ��ي م �ج��ال ال �س �ي��اس��ة ال �ن �ق��دي��ة ال�ت��ي
من شأنها تكريس دعائم االستقرار
النقدي في االقتصاد الوطني وكذلك
م �ش��اري��ع ال�ب�ن��ك ف��ي م �ج��ال االش ��راف
وال� ��رق� ��اب� ��ة وم �ن �ه ��ا ت �ب �ن��ي وت �ط �ب �ي��ق
معايير ال�ح��وك�م��ة السليمة م��ن قبل
وح � ��دات ال �ج �ه��از امل �ص��رف��ي وامل��ال��ي
وت �ن �ف �ي��ذ ت��وج �ي �ه��ات ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
ل �ل �ب �ن��وك ف� ��ي اج � � � � ��راءات اخ� �ت� �ب ��ارات
ال�ض�غ��ط امل��ال��ي ل�ت�ق�ي�ي��م ك�ف��اي��ة رأس
امل � ��ال ل��دي �ه��ا ب �ص �ف��ة ن �ص��ف س�ن��وي��ة
وم ��واص� �ل ��ة ج� �ه ��ود ال �ب �ن ��ك امل ��رك ��زي
لتطبيق املعايير الرقابية ال�ص��ادرة
ع ��ن ل �ج �ن��ة ب � ��ازل ( )3ب� �ش ��أن ت�ع��زي��ز
قدرة البنوك على مقاومة الصدمات
وايجاد نظم مصرفية قوية ومستقرة
لتقوية متطلبات رأس املال والرقابة
على مخاطر السيولة.
 -5اس �ت �م �ع ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ال� � ��ى رأي
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ح ��ول ت�م��وي��ل العجز
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ف��ي ظل
ان� �خ� �ف ��اض اس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط ف �ق��د ب�ين
ال �ب �ن��ك ان� ��ه ف ��ي ح� ��ال ك��ان��ت م �ع��دالت
العائد التي تحققها الهيئة العامة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ع�ل��ى االح�ت�ي��اط��ي ال�ع��ام
ل �ل��دول��ة اع �ل��ى م��ن ك�ل�ف��ة االق� �ت ��راض -
كلفة االقتراض متدنية حاليا  -فانه
من االفضل تمويل العجز عن طريق
االق� �ت ��راض ،ك�م��ا ب�ي�ن ال�ب�ن��ك امل��رك��زي

التتمة ص12

الشراكة بين العام
والخاص :تنمية
إيرادات الدولة
ووضع خطط قابلة
للتخطيط
مكافحة الفساد:
إعادة النظر في
معايير التوظيف
وخصوصا المقابلة
الشخصية
هيئة اإلعاقة:
معاونة
الجهات الرقابية
ال سيما ديوان
المحاسبة

12
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المجلس يستكمل اليوم مناقشة
ميزانيات  7جهات حكومية
ميزانيات  5جهات :الفساد وعلوم القرآن وبنك الكويت وبنك االئتمان وهيئة اإلعاقة

تتمة المنشور ص11
ان ق� ��درة ال �ب �ن��وك ع �ل��ى ت �م��وي��ل عجز
امل�ي��زان�ي��ة يعتمد ب��امل�ق��ام االول على
ح �ج��م ال �ع �ج��ز ،خ ��اص ��ة وان ت�م��وي��ل
ال �ع �ج��ز ال ب ��د ان ي��رت �ب��ط ب �م �ع��دالت
ح � �س� ��اب � �ي� ��ة م� �ع� �ي� �ن ��ة ح � �ف� ��اظ� ��ا ع �ل��ى
االح �ت �ي��اط �ي��ات ال �ن �ق��دي��ة ل �ل��دول��ة من
العمالت االجنبية.
 -6أم ��ا ال�س�ي��اس��ة ال�ن�ق��دي��ة وال�ت��ي
يديرها البنك املركزي فقد بني البنك
ان��ه يقوم ب��دوره ف��ي سحب السيولة
ال�ف��ائ�ض��ة م��ن ال �ب �ن��وك وف ��ق االدوات
امل �ت��اح��ة ل��دي��ه وان امل�ش�ك�ل��ة ال تكمن
ف ��ي (ع � ��رض ال �ن �ق ��ود) ب ��ل ف ��ي (ط�ل��ب
النقود) حيث ان البنوك تتوفر لديها
ال�س�ي��ول��ة ال�ل�ازم��ة ل�ت�م��وي��ل امل�ش��اري��ع
شريطة ان تكون ذات مالءة مالية.
 -7ب �ي��ن ب� �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت امل� ��رك� ��زي
ان م �ب �ن��اه ال �ج��دي��د ق ��د ش � ��ارف على
االنتهاء تقريبا وج��ار االنتقال اليه
في السنة املالية الحالية.
التوصيات
وت�ض�م��ن ت�ق��ري��ر لجنة امل�ي��زان�ي��ات
توصيتني هماـ
 -1ب� �ح ��ث ام� �ك ��ان� �ي ��ة زي � � � ��ادة ع ��دد
املستفيدين م��ن ب��رن��ام��ج الخريجني
الكويتيني الجدد للعمل في القطاع
امل � �ص� ��رف� ��ي وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ال� �ب ��رام ��ج
ال�ت��دري�ب�ي��ة م�م��ا ي �ث��ري س ��وق العمل
سواء في القطاع العام أو الخاص.
 - 2تنسيق بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات ال�ص�ل��ة

الوزير يعقوب الصانع

ل��رس��م س�ي��اس��ة اس�ت�ث�م��اري��ة مشجعة
لتوظيف االموال املودعة لدى البنوك
في مشاريع خطة التنمية ما يساهم
ف ��ي ال �ت �ق �ل �ي��ل م ��ن ت �ك �ل �ف��ة ال �س �ي��اس��ة
ال �ن �ق��دي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ح �م �ل �ه��ا ال �خ��زان��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة وال�ب��ال�غ��ة  60مليون
دينار.
وجرى التصويت على الحسابات
الختامية للجهات الخمس السابقة
وكانت النتيجة كالتالي:
ال� �ح� �ض ��ور  40م ��واف� �ق ��ة  38ع ��دم
موافقة  2امتناع
 وواف � � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت �ق��اري��رلجنة امليزانيات الخمسة واملتضمنة
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال�ح�س��اب��ات الختامية

ل� �ج� �ه ��ات م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد وب �ن��ك
االئ� �ت� �م ��ان وب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
وهيئة االعاقة وهيئة علوم القرآن.
 وانتقل املجلس للتصويت علىميزانيات الجهات الخمس السابقة
وكانت النتيجة كالتالي.
وج��رى التصويت على ميزانيات
ال �ج �ه��ات ال �خ �م��س ال �س��اب �ق��ة وك��ان��ت
النتيجة كالتالي:
ال� �ح� �ض ��ور  41م ��واف� �ق ��ة  39ع ��دم
موافقة  2امتناع
واف � � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى م �ي��زان �ي��ات
الجهات الخمس السابقة.
 مرزوق الغانم :ترفع الجلسة الىصباح الغد.

قرارات الجلسة
 صادق املجلس على املضبطتنيرقمي  1331أ 1331 ،ب بتاريخ  5و6
مايو .2015
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ةواردة من رئيس لجنة التحقيق في
تجاوزات هيئة الزراعة يطلب فيها
تمديد عمل اللجنة مل��دة اسبوعني
وذل � ��ك ح �ت��ى ت�ت�م�ك��ن م ��ن اس�ت�ك�م��ال
كتابة تقريرها.
وافق املجلس على رسالة واردةم��ن ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د الحميد دشتي
يطلب فيها إحالة موضوع تفسير
املادة  111من الدستور إلى املحكمة
الدستورية لبيان ما إذا كان النائب
يتمتع بالحصانة البرملانية فيما
ب�ي�ن أدوار االن �ع �ق��اد ح ��ال م��زاول �ت��ه
أعماله باللجان البرملانية كرئيس
أو مقرر أو كعضو باللجنة ،وتكليف
اللجنة التشريعية صياغة الطلب
وارساله الى املحكمة الدستورية.

واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل ��ى ش �ط��بامل�ح��ور االول م��ن استجواب دشتي
بموافقة  ٤٥نائبا وع��دم م��واف�ق��ة ٩
نواب وامتناع .٢
رف��ع املجلس اس�ت�ج��واب النائبدش � �ت ��ي م� ��ن ج � � ��دول األع� � �م � ��ال ب�ع��د
انسحاب املستجوب اعتراضا على
سرية الجلسة.
أق ��ر امل�ج�ل��س  3ق��وان�ي�ن ب��اع�ت�م��اد
الحسابات الختامية للسنة املالية
 2014/2013لجهات:
 الهيئة العامة ملكافحة الفسادعن السنة املالية.
 بنك االئتمان الكويتي. بنك الكويت املركزي.ورف� � � � � ��ض ق � ��ان � ��ون �ي��ن ب ��اع � �ت � �م ��اد
الحسابات الختامية للسنة املالية
 2014/2013لجهتي:
 ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوياإلعاقة.

 الهيئة العامة للعناية بطباعةونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما.
أق� � ��ر امل� �ج� �ل ��س  5ق � ��وان �ي��ن ب��رب��ط
م �ي��زان �ي��ة  5ج� �ه ��ات ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015وهي:
 الهيئة العامة ملكافحة الفسادعن السنة املالية.
 ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوياإلعاقة.
 الهيئة العامة للعناية بطباعةونشر القرآن الكريم والسنة النبوية
وعلومهما.
 بنك االئتمان الكويتي. بنك الكويت املركزي.واح� � � � � � � ��ال امل� � �ج� � �ل � ��س ال� � �ق � ��وان �ي��ن
وال �ت��وص �ي��ات امل ��درج ��ة ف ��ي ت�ق��اري��ر
لجنة امليزانيات إلى الحكومة.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

34

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

4

أحمد مطيع

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

9

حمدان العازمي

40

فارس العتيبي

✓

10

حمد الهرشاني

41

فيصل الدويسان

✓

11

حمود الحمدان

42

فيصل الشايع

✓

12

خالد الجراح

43

فيصل الكندري

✓

13

خلف دميثير

44

كامل العوضي

✓

14

خليل الصالح

✓

45

ماجد موسى

✓

15

خليل عبدالله

✓

46

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

47

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

✓

48

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

49

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

50

محمد طنا

20

سعود الحريجي

51

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

52

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

✓

53

محمد الجبري

✓

23

سيف العازمي

54

محمد الرشيدي

24

صالح عاشور

✓

55

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

56

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

57

منصور الظفيري

27

عادل الخرافي

✓

58

نبيل الفضل

28

عبدالحميد دشتي

59

هند الصبيح

✓

29

عبدالرحمن الجيران

✓

60

ياسر أبل

✓

30

عبدالله التميمي

✓

61

يعقوب الصانع

✓

31

عبدالله الطريجي

62

يوسف الزلزلة

32

عبدالله العدواني

✓
✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

عدنان عبدالصمد

✓

النتيجة

ممتنع

✓

39
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قام بجولة تفقدية في مجمع محاكم الرقعي

الصانع :تذليل العقبات أمام المحامين
والمتقاضين تحقيقا للعدالة
أك � � � � ��د وزي� � � � � � ��ر ال � � � �ع � � � ��دل وزي � � � ��ر
األوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع ح ��رص ��ه ع�ل��ى
ت ��ذل� �ي ��ل ج� �م� �ي ��ع ال� �ع� �ق� �ب ��ات أم � ��ام
امل �ح��ام�ين وامل �ت �ق��اض�ين لتحقيق
ال �ع��دال��ة ال �ن��اج��زة ع�ب��ر ت��أم�ين كل
مستلزمات العمل إلنجاز قضايا
املواطنني بالسرعة املطلوبة.
وش � ��دد ال �ص��ان��ع ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح ��اف ��ي أم � � ��س ع � �ق ��ب ج��ول �ت��ه
التفقدية ملجمع محاكم الرقعي
ع�ل��ى ض� ��رورة ات �خ��اذ اإلج � ��راءات
ال�لازم��ة ت�ج��اه ك��ل م��وظ��ف مقصر
ف� ��ي ع �م �ل��ه داع � �ي� ��ا إل � ��ى االل � �ت� ��زام
ب��ال��دوام ال��رس�م��ي وال�ع�م��ل الجاد
وم��واك�ب��ة تطبيق ش�ع��ار ال�ع��دال��ة
الناجزة.
وق ��ال إن ال �ه��دف م��ن ال �ج��والت
التفقدية يتمثل في الوقوف على
أح��وال األجهزة اإلداري��ة املعاونة
وال�ع��دل�ي��ة األخ ��رى بإيجابياتها
وسلبياتها ملعرفة املعوقات أمام
ت�ط�ب�ي��ق ال �خ �ط��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
والتشغيلية ال�ت��ي تعدها وزارة
ال� � �ع � ��دل ح ��ال� �ي ��ا وت� ��واف � �ق � �ه� ��ا م��ع
األج � �ه� ��زة وال� �ت� �ع ��رف ع �ل ��ى م ��دى

الصانع أثناء جولته التفقدية ملجمع محاكم الرقعي

ت�ن��اس��ب ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ف�ع�ل��ي ل�ه��ذه
ال �خ �ط��ة وق � � ��درة وأداء األج� �ه ��زة
والعاملني بها.
وأض� � � � � ��اف أن� � � ��ه ال � �ت � �ق� ��ى خ �ل�ال
ه��ذه ال�ج��ول��ة ع��ددا م��ن املواطنني
واملحامني واستمع إلى شكاواهم
ومالحظاتهم ومقترحاتهم بغية
ت �ع��زي��ز ث �ق��ة امل ��واط ��ن ب��امل��ؤس�س��ة
القضائية وب��ث روح الطمأنينة
ل� � � ��دى امل � �ت � �ق� ��اض�ي��ن وال � �ع ��ام � �ل �ي�ن
والقائمني على القطاعات العدلية
في مجمع محاكم الرقعي مشيرا
إل� ��ى أن� ��ه ال �ت �ق��ى أي �ض��ا ع � ��ددا من

املحامني خالل زيارته الستراحة
املحامني في املجمع وحثهم على
رفع الدعاوى عن طريق اإلنترنت
ل�ت�خ�ف�ي��ف ال �ض �غ��ط ع ��ن األج �ه��زة
اإلداري � � � ��ة ف ��ي امل� �ح ��اك ��م ك �م��ا ح��ث
مندوبي املحامني على استخراج
األوراق ال�ق�ض��ائ�ي��ة واالس �ت �ع�لام
ع ��ن ط ��ري ��ق م ��وق ��ع ال � � � ��وزارة ب�ع��د
توفير خدمة االستعالم القضائي
اإلنترنت.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى اس� �ت� �م ��اع ��ه خ�ل�ال
الجولة إل��ى مالحظات العاملني
ب � �ه� ��ذه اإلدارات م � ��ؤك� ��دا ت �ل �ب �ي��ة

ج � �م � �ي� ��ع ط � �ل � �ب� ��ات � �ه� ��م ل �ت �ح �ق �ي ��ق
م�ص�ل�ح��ة ال �ع �م��ل وس��رع��ة إن �ج��از
م �ع��ام�لات امل��راج �ع�ي�ن وم �س��اع��دة
املحامني ومندوبيهم في تسهيل
اإلج��راءات القضائية واستخراج
األوراق وامل � �ع� ��ام�ل��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة
بملفات القضايا.
وش� � �م� � �ل � ��ت ج� � ��ول� � ��ة ال � �ص� ��ان� ��ع
إدارات ال� �ت ��وث� �ي� �ق ��ات ال �ش��رع �ي��ة
ومكتب التوثيق وإدارة الخبراء
واالس�ت�ع�لام القضائي وال�ج��دول
وامل � �ح � �ف� ��وظ� ��ات وال � �س � �ك ��رت ��اري ��ة
وإدارة االس � �ت � �ش ��ارات األس ��ري ��ة.
ورافق الوزير خالل جولته وكيل
العدل بالتكليف د .بدر الزمانان
ووك � �ي� ��ل وزارة ال � �ع� ��دل امل �س��اع��د
ل�ل�ش��ؤون اإلداري� ��ة وامل��ال�ي��ة خالد
الدخيل ووك�ي��ل ال ��وزارة املساعد
لشؤون التطوير اإلداري واالعالم
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ه �ب��ة ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل
ووك�ي��ل ال ��وزارة امل�س��اع��د لشؤون
قصر العدل علي السلمان.

عقدت اجتماعا مع ممثلي البنك الدولي

الصبيح :دراسة تشريعات جديدة لمنح
المساعدات االجتماعية لمستحقيها
ت � � ��وق� � � �ع � � ��ت وزارة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االجتماعية والعمل ارتفاع امليزانية
املخصصة للمساعدات االجتماعية
ف ��ي ال �ب�ل�اد إل ��ى  400م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ال �ع��ام  2016م��ع زي� ��ادة ال�ط�ل��ب على
املساعدات بالوتيرة الحالية ذاتها.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اج�ت�م��اع ترأسته
وزي��رة الشؤون االجتماعية والعمل
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح أم � ��س ض� ��م م�م�ث�ل��ي
ال�ب�ن��ك ال��دول��ي وم �س��ؤول��ي ال �ش��ؤون
واألمانة العامة للتخطيط والتنمية
وم �م �ث �ل��ي ب �ع ��ض وزارات ال� ��دول� ��ة.
وأش� ��ادت ال�ص�ب�ي��ح خ�ل�ال االج�ت�م��اع
بدراسة البنك الدولي حول مشروع
إع� ��داد إط ��ار اس�ت��رات�ي�ج��ي لشبكات
األم � � � ��ان االج� �ت� �م ��اع ��ي ف � ��ي ال �ك��وي��ت
وب � �ح ��ث امل � �س� ��اع� ��دات االج �ت �م��اع �ي��ة
امل �ق��دم��ة م ��ن ال ��دول ��ة م�م�ث�ل��ة ب� ��وزارة
الشؤون وبعض الهيئات الحكومية
األخرى للمواطنني.
وأم � �ل� ��ت أن ت �ث �م��ر م �ن��اق �ش��ة ت�ل��ك

هند الصبيح

ال � � � ��دراس � � � ��ة ت � ��وص� � �ي � ��ات ي � �م � �ك� ��ن أن
تنعكس إي�ج��اب��ا ع�ل��ى أرض ال��واق��ع
ل �ت �ن �ف �ي��ذه��ا ع� �ل ��ى امل� ��دي�ي��ن ال �ق��ري��ب
وال�ب�ع�ي��د وت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف األس�م��ى
بوصول املساعدات االجتماعية إلى
مستحقيها ذوي ال��دخ��ل امل�ت��وس��ط
وامل � �ح� ��دود ب �م��ا ي ��وف ��ر ل �ه��م ال �ح �ي��اة
اآلم �ن��ة ف��ي ك �ن��ف ال ��دول ��ة م��ؤك��دة أن

م�ن��ح امل �س��اع��دات االج�ت�م��اع�ي��ة لغير
م �س �ت �ح �ق �ي �ه��ا س� ��اه� ��م ف � ��ي ان �ت �ش ��ار
ظ ��واه ��ر س�ل�ب�ي��ة ف ��ي امل�ج�ت�م��ع منها
االت �ك��ال �ي��ة وع ��دم ال��رغ �ب��ة ف��ي العمل
وهي ظواهر غير مرغوب بها حسب
ال ��دراس ��ات ك��اف��ة ال �ت��ي أج��ري��ت على
مثل هذه الظواهر.
ول � �ف � �ت� ��ت ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � � �ش� � ��أن إل� ��ى
م � �ش� ��ارك� ��ة م �م �ث �ل�ي�ن ع � ��ن م �ن �ظ �م��ات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي م��ع وزارات ال��دول��ة
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال �ش ��راك ��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ف��ي
وضع تصورات إليجاد حلول ألغلب
ال�ظ��واه��ر السلبية ال�ت��ي تنتشر في
م �ج �ت �م �ع��ات �ن��ا .وأوض� �ح ��ت أن� ��ه ب�ع��د
ذل � ��ك س �ي �ت��م رف � ��ع ه � ��ذه ال �ت��وص �ي��ات
إل ��ى م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب �ه��دف وض��ع
تشريعات ج��دي��دة ت�خ��دم املواطنني
وف� ��ي ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ت �خ��دم ال��وض��ع
املالي للدولة.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه أك � � ��د وك � �ي� ��ل وزارة
ال � �ش� ��ؤون د .م �ط��ر امل �ط �ي��ري وج ��ود

ث� �غ ��رات ف ��ي ن �ظ��ام م �ن��ح امل �س��اع��دات
االجتماعية في الوزارة التي تحاول
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي على
م� ��دى ال �ع��ام�ي�ن امل��اض �ي�ي�ن ال �ت��وص��ل
إل � ��ى آل� �ي ��ة ت �ح��د م ��ن ه � ��ذه ال �ث �غ��رات
أو ال�س�ل�ب�ي��ات س ��واء ف��ي م��ا يتعلق
بالبرنامج أو املستندات املقدمة أو
في طريقة صرف هذه املساعدات.
وق� � � � ��ال امل � �ط � �ي � ��ري إن ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن
ع�ل��ى ال�ب�ن��ك ال��دول��ي أظ �ه��روا بعض
ال �س �ل �ب �ي��ات ف� ��ي ن� �ظ ��ام امل� �س ��اع ��دات
وح��اول�ن��ا تالفيها للحد م��ن ص��رف
م �س ��اع ��دات ألف� � ��راد غ �ي��ر مستحقني
ل �ه��ا ب��وض��ع ل��وائ��ح وش � ��روط ون�ظ��م
في لجنة املساعدات بوزارة الشؤون
وامل� �ش� �ك� �ل ��ة ب� �ع ��د امل � ��رس � ��وم رق� � ��م 12
لسنة  2011ل��دراس��ة ال�ح��االت بشكل
مستفيض ق�ب��ل منحها امل�س��اع��دات
ورفع سن متلقي املساعدة بالتعاون
مع ديوان الخدمة املدنية.

أخبار
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العيسى :اختبارات المعهد
الديني تسير دون معوقات

العيسى أثناء تفقده اختبارات املعهد الديني

أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى أن عملية
اخ � �ت � �ب� ��ارات ن� �ه ��اي ��ة ال � �ع� ��ام ل �ط�ل�اب
املرحلة الثانوية في املعهد الديني
تسير بكل هدوء ودون أي مشكالت
أو معوقات وأن ما تضمنته أوراق
االخ � �ت � �ب � ��ار م � ��ن أس� �ئ� �ل ��ة ت �ت �م��اش��ى
وقدرات الطالب.
جاء ذلك خالل جولة تفقدية قام
بها العيسى ملقار اختبارات املرحلة
ال�ث��ان��وي��ة ف��ي امل�ع�ه��د ال��دي�ن��ي راف�ق��ه
خاللها وكيل وزارة الترية د .هيثم
األثري ومدير إدارة العالقات العامة
واإلع�لام التربوي ضيدان العجمي
ومدير إدارة التعليم الديني دخيل
العنزي.
وق��ال العيسى إن فترة االختبار
تعد مفترق ط��رق ومرحلة عصيبة

على الطالب وأس��ره��م ما يستدعي
تشجيعهم وال��وق��وف إل��ى ج��واره��م
ح �ت��ى ت �م��ر دون ح � ��دوث م ��ا ي�ع�ك��ر
ص � �ف� ��وه� ��ا م � � �ش� � ��ددا ع � �ل� ��ى ت �ط �ب �ي��ق
اللوائح والقوانني املعمول بها في
وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال �خ��اص��ة ب�ح��االت
ال� �غ ��ش وال � �ت ��ي ت �ص��ل إل � ��ى ح��رم��ان
الطالب من االختبار.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ذك � � ��ر م� ��دي� ��ر إدارة
التعليم الديني دخ�ي��ل العنزي أنه
ل��م ي�ت��م ت�س�ج�ي��ل أي ح��ال��ة غ��ش في
اختبارات صفوف النقل التي بدأت
منذ أيام أو في امتحانات الثانوية
ال � �ع� ��ام� ��ة ب ��امل� �ع� �ه ��د ال� ��دي � �ن� ��ي ال �ت ��ي
انطلقت أمس مؤكدا مراعاة أسئلة
االخ � �ت � �ب � ��ارات مل� �س� �ت ��وي ��ات ال� �ط�ل�اب
العلمية والفروقات الفردية بينهم.

العبيدي :الكويت تدعم إنشاء
صندوق عالمي للطوارئ
أش� � � ��اد وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ب �ك �ل �م��ة امل� ��دي� ��رة ال �ع��ام��ة
ملنظمة الصحة العاملية د .مارغريت
ت �ش ��ان ف ��ي اف �ت �ت��اح أع� �م ��ال ال � ��دورة
ال � �ح ��ال � �ي ��ة ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة م ��ؤك ��دا ت��أي �ي��د ال �ك��وي��ت
ل�خ�ط��وات املنظمة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل مع
الحاالت الطارئة والحرجة.
وق� � � � ��ال ال � � ��وزي � � ��ر ال � �ع � �ب � �ي� ��دي ف��ي
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا إن اق � �ت ��راح ت�ش��ان
انشاء صندوق للطوارئ بقيمة مئة
م�ل�ي��ون دوالر ت�س��اه��م ف�ي�ه��ا ال ��دول
األع � �ض� ��اء ك ��ل ح �س��ب إم �ك��ان �ي��ات �ه��ا
ف�ك��رة ص��ائ�ب��ة وخ �ط��وة ف��ي االت�ج��اه
ال �ص �ح �ي��ح الس �ي �م��ا ف ��ي ال�ع�م�ل�ي��ات
امل �ي��دان �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ط�ل��ب اس�ت�ج��اب��ة
سريعة وفعالة.
وأوضح أن هذه الخطوة عكست
إدراك املنظمة ملسؤولياتها في ظل
التحديات التي ظهرت جملة واحدة
في وقت قصير مثل زالزل نيبال في
جنوب آسيا وقبله ف�ي��روس ايبوال
في غرب أفريقيا واألزمات الصحية

د .علي العبيدي

في بعض دول الشرق األوسط مثل
س��وري��ا واليمن وفلسطني وال�ع��راق
الفتا إلى أن منظمة الصحة العاملية
ملست أن العالم حتى ظهور فيروس
ايبوال لم يكن مستعدا لالستجابة
ل�ت�ف�ش��ي ف �ي ��روس ��ات ق��اس �ي��ة وع�ل��ى
درج � � � ��ة م � ��ن ال �ت �ع �ق �ي ��د م �ث �ل �م ��ا ه��و
غ�ي��ر م�ت��أه��ب ل�ل�ت�ع��ام��ل ال �ع��اج��ل مع
ت ��داع � �ي ��ات األزم � � � ��ات ال �ن ��اج �م ��ة ع��ن
ال �ت �غ �ي ��رات امل �ن��اخ �ي��ة أو ال � �ك ��وارث
الطبيعية.
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أكد أن تعديالت قانون اإلسكان وجهت بوصلة الرعاية السكنية نحو اإلنجاز

الناشي لـ «الدستور» :نواب األمة يتابعون

حاوره محمد عبد العزيز:
أكد مدير إدارة التنسيق
والبرامج في المؤسسة
العامة للرعاية السكنية
المهندس إبراهيم الناشي
أن مجلس األمة يعد
حجر الزاوية في التحرك
الملموس الذي حدث
على صعيد حلحلة األزمة
اإلسكانية ،وذلك بتعاونه
المثمر
و السلطة التنفيذية ومن
ثم خروج التشريعات التي
مهدت الطريق وسهلت
لمؤسسة الرعاية
السكنية بمساعدة
الجهات ذات الصلة
للوصول إلى االنجاز الذي
تحقق بتوزيع 12753
وحدة سكنية العام
المالي السابق ،الفتا
إلى انه تم البناء عليه
وسيكون القادم أفضل.
وقال في حواره
لـ «الدستور» :خطة العام
المالي الجديد ستشهد
تطورات وأساليب جديدة
في التعامل مع العديد
من المشاريع اإلسكانية
في االستشارات والتخطيط
و التنفيذ لتحقيق الهدف
األسمى نحو مزيد من
القفز لألمام وتحقيق
معدالت إسكانية أعلى.
وقال ان مؤسسة الرعاية
السكنية ستسعى خالل
الفترة المقبلة لمواكبة
ضخامة المشاريع
اإلنشائية وتطورها سريعا
عبر التقنيات الحديثة...
والى تفاصيل الحوار:

• من يقف وراء توزيع ما يزيد على
 12الف وحدة سكنية عام  2014؟
 االن �ج��ازات ال�ت��ي تحققت علىص �ع �ي��د امل �ش �ك �ل��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ب� �ت ��وزي ��ع  12753وح ��دة
س�ك�ن�ي��ة ع �ل��ى م�س�ت�ح�ق��ي ال��رع��اي��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة م � ��ن ط � � ��ال ان� �ت� �ظ ��اره ��م
ت �ق��ف خ �ل �ف �ه��ا ج �ه ��ود ج �ه ��ات ع��دة
وال ي �ع��زى ال�ف�ض��ل ف�ي�ه��ا ف�ق��ط إل��ى
م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ال�ت��ي
وان ك��ان��ت ل�ه��ا ح��ق أص�ي��ل وف��اع��ل
رئ�ي�س��ي م �ن��وط ب��ه االن �ج ��از إال أن
هذا العمل تكاملي.
تعاون مثمر
• وم � ��ا أس� �ب ��اب ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ذل��ك
االنجاز؟
 ه� � �ن � ��اك ش� � �ق � ��ان رئ � �ي � �س� ��ان ل��وت�ح��دث�ن��ا ع��ن أس �ب��اب االن �ج��از غير
املسبوق الذي تحقق:
أوال :التعاون املثمر بني السلطة
التشريعية ونظيرتها التنفيذية
وال � � ��ذي أث� �م ��ر ع ��ن خ � ��روج ال �ع��دي��د
م ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي ص �ب��ت فى
تحقيق أه��داف كانت مرجوة منذ
زمن طويل ،وعلى رأسها القوانني
ال� �ت ��ي س �ه �ل��ت ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن ج �ه��ات
ذات اخ� �ت� �ص ��اص ح �ل �ح �ل��ة األزم � ��ة
اإلس�ك��ان�ي��ة وع�ل��ى رأس �ه��ا بالطبع
م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ال�ت��ي
ك ��ان ��ت أح � ��وج م ��ا ت �ك ��ون إل� ��ى ه��ذه
التشريعات لتذليل العقبات ،وملا
ف ��ي ذل� ��ك م ��ن أري �ح �ي ��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة
ح �ي��ث م� �ش ��اري ��ع أك� �ث ��ر وت �ح��رك��ات
أسرع.
• وم � ��ا ت� �ل ��ك ال� �ع� �ق� �ب ��ات ال� �ت ��ي ك��ان��ت
ت���ع���ت���رض ط���ري���ق���ك���م مل���ن���ح امل��س��ت��ح��ق�ين
حقوقهم السكنية؟
 تبقى مشكلة توفير األراض��يل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع اإلس �ك��ان �ي��ة هي
الحلقة األهم في تنفيذ املخططات
اإلس �ك��ان �ي��ة ،وب��ال �ف �ع��ل ب �م �ج��رد ما
ت �م �ه��دت األم � � ��ور وأث� �م ��ر ال �ت �ع��اون
ب�ين السلطتني ع��ن تشريعات أدت
إلى تسلم األراض��ي كان ذلك حجر
الزاوية في بلوغ ذلك االنجاز .
تشريعات مهمة
• وما أهم ثمار تعاون السلطتني في
هذا الشأن؟
ال�س �ن��ة امل��ال �ي��ة امل��اض �ي��ة ش�ه��دت
ب��روز تشريعات ع��دة مهمة صبت
في اتجاه تيسير األزمة اإلسكانية،
أب ��رزه ��ا إق� � ��رار ق ��ان ��ون 2014-113
امل �ع �ن��ي ب��إس �ه��ام ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
بتعمير األراضي الفضاء اململوكة
للدولة ألغ��راض الرعاية السكنية.
وإق � � � ��رار ق� ��ان� ��ون ي �م �ن��ح امل��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية صالحية
ال� �ت� �ع ��اق ��د امل � �ب� ��اش� ��ر م � ��ع امل� �ك ��ات ��ب
االستشارية .وإقرار قانون من باع

وبالتزامن مع ذلك كانت الرعاية
السكنية تعد العدة اللتقاط طرف
ال�خ�ي��ط ون�ت��ائ��ج ت�ل��ك االج�ت�م��اع��ات
امل� �ث� �م ��رة ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ذل � ��ك ك ��ان
ه� �ن ��اك ت �ن �س �ي��ق ي �ت��م ت �ح��ت م�ظ�ل��ة
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ل �ت��وف �ي��ر م��واق��ع
لتنفيذ امل �ش��اري��ع ال�س�ك�ن�ي��ة وذل��ك
هو األص��ل ،وبالفعل تم خ�لال عام
 2004تسلم مواقع عدة للمشاريع
اإلسكانية وتم التنسيق مع جهات
الدولة للمرافق والخدمات.

م .إبراهيم الناشي

ب �ي �ت��ه .وإق� � ��رار ق��ان��ون ي �ل��زم ب�ل��دي��ة
الكويت بتجهيز وتنظيم األراضي
ال�ت��ي تخصصها ألغ ��راض السكن
وم� � ��ن ث � ��م ت �س �ل �ي �م �ه��ا ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية خالية من
العوائق.
• وم��اذا عن الشق الثاني في أسباب
ذلك النجاح؟
 ت� �ع ��اون ال �س �ل �ط �ت�ين أدى إل��ىزي��ادة التنسيق بني جهات الدولة
ذات ال�ع�لاق��ة واملتمثلة ف��ي بلدية
ال�ك��وي��ت ووزارات ال �خ��دم��ات مثل
وزارة ال�ك�ه��رب��اء ووزارة األش �غ��ال
ووزارة املواصالت.
تنسيق عالي المستوى
• وعلى أي شكل كان ذلك التنسيق؟
التنسيق ب�ين الجهات السابقة

ع �ب��ارة ع��ن خ�ط��ط وب��رام��ج سكنية
تصب في بوتقة الوصول للهدف
األسمى وهو حصول املواطن على
ح �ق��ه ال��دس �ت��وري ف��ي ال�س�ك��ن بعد
تقليص ف �ت��رة االن �ت �ظ��ار للطلبات
السكنية لألسر التي تنطبق عليها
شروط الرعاية السكنية.
وقد ترأست بلدية الكويت ،ولهم
خ ��ال ��ص ال �ش �ك ��ر ع �ل ��ى ج �ه ��وده ��م،
لجنة تضم  14جهة معنية باألمر
وم �ن �ه��ا ات �ح��اد ال �ع �ق��اري�ين ول�ج�ن��ة
شؤون االسكان البرملانية ووزارات
الخدمات مثل الكهرباء واألشغال
وامل � � � ��واص � �ل� ��ات وه� �ي� �ئ� �ت ��ا ال �ب �ي �ئ��ة
وال� ��زراع� ��ة وش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت،
وغيرها وعقدوا اجتماعات دورية
ت�م�خ�ض��ت ع ��ن ق � � ��رارات ص �ب��ت فى
اتجاه تحقيق الغايات املرجوة.

 154ألف وحدة سكنية
للخطة الخمسية
تسعى مؤسسة الرعاية
السكنية لتنفيذ املشاريع
ال� � �ت � ��ال� � �ي � ��ة خ � �ل� ��ال ال� �خ� �ط ��ة
ال �خ �م �س �ي��ة - ٢٠١٦-٢٠١٥
 ٢٠٢٠-٢٠١٩ف� ��ي م �ن��اط��ق
ج� �ن ��وب امل � �ط�ل��اع وج� �ن ��وب
س �ع��د ال �ع �ب��د ال �ل��ه وم��دي �ن��ة
ال� � �خ� � �ي � ��ران وت � �ب � �ل� ��غ اع � � ��داد
الوحدات السكنية املتوقعة
ف � � ��ي ال� � �خ� � �ط � ��ة ال� �خ� �م� �س� �ي ��ة
القادمة:
 - 52أل��ف وح ��دة سكنية
ف ��ي م��دي �ن��ة ن � ��واف األح �م��د

شمال املطالع
 - 52أل��ف وح ��دة سكنية
ف � � ��ي ال � � �ص� � ��اب� � ��ري� � ��ة ش � �م� ��ال
الصبية
 - 25أل��ف وح ��دة سكنية
ف ��ي ج� �ن ��وب «س� �ع ��د ال �ع �ب��د
الله»
 - 25ال��ف وح ��دة سكنية
في جنوب «صباح األحمد»

تسلم األراضي
• وم� � ��اذا ب �ع��د أن ه �ي��أ ل �ك��م ال�ج�م�ي��ع
الفرصة وتوافرت األراضي؟
 ق ��ام ��ت ال� ��رع� ��اي� ��ة ع� �ل ��ى ال� �ف ��ورب��ال�ت�ع��اط��ي م��ع امل��وق��ف ح�ي��ث ك��ان
رجالها قد جهزوا كل شيء فعقب
تسلم األرض تمت برمجة املشاريع
إل��ى خطط سنوية وخمسية وتم
إدراجها في خطة التنمية الثانية
 16 – 15و  20 - 19وفي العام املالي
املاضي  15-14حدثت التوزيعات
امل �ت �م �ي��زة  12753وح� � ��دة س�ك�ن�ي��ة
ب�ين قسيمة وب�ي��ت ح�ك��وم��ة وشقة
سكن عائلي فكان لذلك م��ردودات
ايجابية على ك��ل ال�ق�ط��اع��ات التي
ع �م �ل��ت م �ع �ن��ا ط � ��وال ع� ��ام ون �ص��ف
ال � �ع� ��ام وأي � �ض� ��ا ش �ع ��ر امل ��واط� �ن ��ون
بالتفاؤل وملسوا تغيرات ايجابية.
• وك� � �ي � ��ف ي� �س� �ي ��ر ال � �ع � �م� ��ل داخ� � ��ل
املؤسسة؟
 العمل داخل مؤسسة الرعايةال�س�ك�ن�ي��ة ي�س�ي��ر ع �ل��ى ق ��دم وس��اق
ودائم االستنفار لتحقيق االهداف
املعلنة ،وهناك لجنة تعمل بشكل
ع �ل �م��ي وم �ن �ظ��م وم� ��ن دون ه� ��وادة
يترأسها املدير العام وتضم نواب
امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام وم ��دي ��ري اإلدارات
ب�ه��دف م�ت��اب�ع��ة ال�ب��رن��ام��ج الزمني
واجتماعات دورية لتتبع العقبات
وت��ذي�ل�ه��ا ب��وض��ع ال�ح�ل��ول متابعة
أداء البرنامج الزمني.
قطاع التخطيط
• م��ا ال�ع�م��ل امل �ن��وط ب� ��إدارة التنسيق
على وجه الخصوص؟
 إدارة ال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ب ��رام ��جت�م�ث��ل ح�ل�ق��ة ال��وص��ل ب�ين اإلدارات
الفنية للرعاية السكنية ،واإلدارات
األخ � � � � ��رى ذات ال � �ط� ��اب� ��ع اإلداري
التخصيص  -الطلبات  -التوزيع،
كما أنها منوطة بالعمل من خالل
ش�ق�ين :داخ �ل��ي م��ع ضبط ال�ج��ودة
وغيرها من األقسام وخارجي مع
ق �ط��اع ال�ت�ن�ف�ي��ذ وج �ه��ات اإلش� ��راف
ع �ل��ى ال �ع �ق ��ود وق� �ط ��اع ال�ت�خ�ط�ي��ط
وخدمة املواطن.

التتمة ص 15

استنفار دائم داخل
مؤسسة الرعاية
السكية لمواكبة
جهود السلطتين
لحلحلة األزمة
توزيع أكثر من 12
ألف وحدة سكنية
العام المالي
السابق إنجاز بكل
المقاييس
العام المالي
الجديد سيشهد
تطورات كبيرة
في التعامل مع
المشروعات
اإلسكانية
شركات مقاوالت
عالمية إلى
جانب المقاولين
المحليين لتنفيذ
المشروعات
الكبيرة
تقليص فترة
االنتظار للطلبات
السكنية لألسر
التي تنطبق عليها
شروط الرعاية
السكنية
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توزيعات الوحدات السكنية أوال بأول
توزيعات الوحدات السكنية بحسب السنوات
المالية من سنة  1956إلى سنة 2015

تتمة المنشور ص14
والتنسيق يعد همزة الوصل
ب�ي��ن امل ��ؤس� �س ��ة وج � �ه� ��ات ال ��دول ��ة
ذات ال� �ص� �ل ��ة وم� �ن� �ه ��ا األش � �غ� ��ال
ال �ع��ام��ة ،ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ،ب�ل��دي��ة
ال � �ك � ��وي � ��ت ،امل � � ��واص� �ل ��ات وش ��رك ��ة
ن�ف��ط ال �ك��وي��ت وغ �ي��ره��ا ،أم ��ا قسم
ال �ب��رام��ج ف��ي اإلدارة فيسند إليه
ع�م�ل�ي��ة إع� � ��داد ال �ب ��رام ��ج ال��زم�ن�ي��ة
ملشاريع املؤسسة ،وكذلك متابعة
البرامج الزمنية لعقود املؤسسة
اإلن �ش��ائ �ي��ة ،إض ��اف ��ة إل ��ى م�ت��اب�ع��ة
ترخيص العمالة وحصر املرافق
العامة في املشاريع الجديدة.
• م��اذا ع��ن م�ش��روع غ��رب «عبد الله
املبارك»؟
 قامت الرعاية السكنية بإجراءال�ق��رع��ة ع�ل��ى ال�ق�س��ائ��م الحكومية
ف� � ��ي م � � �ش� � ��روع غ� � � ��رب «ع � �ب ��دال � �ل ��ه
امل�ب��ارك» ،والتي تشتمل على 330
قسيمة بمساحة 400م ،2وأعلنت
أس� � �م � ��اء امل� ��واط � �ن�ي��ن امل �س �ت �ح �ق�ين
ل��دخ��ول القرعة ب�ن��اء على أول��وي��ة
ال �ط �ل��ب اإلس �ك��ان��ي ،وال �ت��ي وص��ل
التخصيص لها حتى ت��اري��خ 30
ديسمبر  1996وما قبل.
وامل � � �ش� � ��روع ي� �ق ��ع ع� �ل ��ى ط��ري��ق
ال��دائ��ري ال�س��اب��ع م�ق��اب��ل ضاحية
عبدالله املبارك من الجهة الغربية،
وتبلغ مساحته  899.30هكتارا،
ح� �ي ��ث ي �ت �ض �م��ن امل� � �ش � ��روع 5196
ق�س�ي�م��ة ،ت�ب�ل��غ م�س��اح��ة القسيمة
 400م.2
التجارب السابقة
• ك �ي��ف ت� �ن� �ظ ��رون إل � ��ى امل�س�ت�ق�ب��ل
القريب؟
 نطمح إل��ى م��واص�ل��ة االن�ج��ازال ��ذي تحقق وال�ب�ن��اء عليه للقفز
إل � ��ى اب� �ع ��د م� �ن ��ه ب �ف �ض��ل ال� �ل ��ه ث��م
بتعاون وتكاتف الجميع خاصة
أن ت �ع �ل �ي �م��ات م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء

صورة أرشيفية لتوزيع وحدات سكنية

واضحة في هذا الشأن خصوصا
ت��وج�ي�ه��ات وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
اإلس �ك ��ان ب�ت��ذل�ي��ل ك��اف��ة ال�ص�ع��اب
واالستفادة من التجارب السابقة
وه��و ما يحثنا عليه دوم��ا املدير
ال�ع��ام ملؤسسة ال��رع��اي��ة السكنية
م .ب ��در ال��وق �ي��ان امل �ح �ت��رم ون��واب��ه
األفاضل.
• وما أبرز التحديات املقبلة؟
ال� � �ق � ��درة ع� �ل ��ى ت �ق �ل �ي��ل ال � � ��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل �ش��اري��ع
اإلسكانية والتنسيق مع الجهات
ذات الصلة لنغرد جميعا في سرب
واحد لتحقيق الغاية املشتركة في
العام املالي الحالي والقادم حتى
نصل إلى العام املالي  ،2019وفى
الخطة الخمسية القادمة سنتبع
أس��ال�ي��ب ج��دي��دة ف��ي ه��ذا السياق
س � � ��واء ك ��ان ��ت ف� ��ي االس � �ت � �ش� ��ارات
وال � �ت � �خ � �ط � �ي� ��ط أو ف� � ��ي م � �ج� ��االت

ال �ت �ن �ف �ي��ذ ،ن �ح��و اخ �ت �ص��ار بعض
ال �خ �ط��وات ال �ت��ي ات�س�م��ت ب��ال�ط��ول
في العام املالي السابق .
وس� �ن� �ق ��وم ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة امل �ق �ب �ل��ة
ب� ��دراس� ��ة أس ��ال� �ي ��ب م� �ت� �ط ��ورة الن
امل� � �ش � ��اري � ��ع اإلن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة ت �ت �ط��ور
سريعا والبد من مواكبة ذلك عبر
ال�ت�ق�ن�ي��ات ال�ح��دي�ث��ة ،ك��ذل��ك ستتم
االستعانة بدور استشارات عاملية
وس� �ت� �ض ��ع امل� ��ؤس � �س� ��ة ت � �ص� ��ورات
الستدعاء شركات مقاوالت عاملية
الن مشاريعنا الحالية أصبحت
ض �خ �م��ة «ك � �م ��ا ت �ش �ي��ر ال � �ج� ��داول
امل� ��رف � �ق� ��ة» إل � ��ى ج ��ان ��ب امل� �ق ��اول�ي�ن
املحليني ممن لديهم ال�ق��درة على
تنفيذ هذه املشروعات الكبيرة .
• كلمتكم لنواب البرملان؟
 ن � ��واب امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي لهمدور كبير ف��ى ن�ج��اح ال�ع�م��ل وف��ى
تخفيف ح��دة األزم� ��ة اإلس�ك��ان�ي��ة،

ف�لأع�ض��اء لجنة ش ��ؤون اإلس�ك��ان
دور ري ��ادي ال ينكر السيما بعد
االجتماعات املكثفة معهم وليسوا
وحدهم بل نواب من خارج اللجنة
ي �ت ��اب �ع ��ون ت ��وزي� �ع ��ات ال� ��وح� ��دات
السكنية ،ويحرصون على تذليل
أي عقبات ويطلبون من مسؤولي
امل ��ؤس� �س ��ة ال � ��رج � ��وع إل �ي �ه ��م ح ��ال
الحاجة إلى أي تشريعات جديدة
ويكفي ان التعديالت التي أجريت
على ق��ان��ون اإلس�ك��ان كانت سببا
رئيسيا فى االنجاز ملنحها حرية
حركة للمؤسسة ،بعد أن تضافرت
الجهود قبلها فى مؤتمر اإلسكان
ال � � ��ذي أق � �ي� ��م ف� ��ى ال� �ك ��وي ��ت ال� �ع ��ام
املاضي وحقق طفرات ايجابية.

أداء مؤسسة الرعاية السكنية خالل عام
وزعت مؤسسة الرعاية السكنية
 2652وحدة سكنية في الربع األول
من العام املالي  2014وهي تشكل
 % 20.8م��ن إج �م��ال��ي ال �ت��وزي �ع��ات
امل ��رص ��ودة ل�ت�ل��ك ال �س �ن��ة أم ��ا ع��دد
ال � �ط � �ل � �ب ��ات اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة
ف ��ي ال �ف �ت��رة ذات� �ه ��ا وف� ��ق امل��ؤس �س��ة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية بتاريخ
 2014-6-1ف�ك��ان��ت  111887طلبا،
م�ق��ارن��ة ب � �ـ 109122طلبا س�ج��ل في
الربع السابق بتاريخ ،2014-1-30
مرتفعة بواقع  2765طلبا وبنسبة

 . % 2.5وبخصوص عدد الوحدات
السكنية امل��وزع��ة في الربع الثاني
ف� �ق ��د ب� �ل ��غ ع � ��دده � ��ا  1986وح � ��دة
سكنية مثلت  % 15.5من إجمالي
ال � �ت� ��وزي � �ع� ��ات امل� � ��رص� � ��ودة ل �ل �س �ن��ة
املالية ،وفيما يتعلق بعدد الطلبات
فقد استقر العدد عند  111686في
ال��رب��ع الثاني تحديدا بتاريخ -13
 2014-8منخفضا بواقع  201طلب
إسكاني ع��ن ال��رب��ع األول ،اذ يمثل
هذا االنخفاض األول من نوعه منذ
سنوات عدة.

وشهد الربع الثالث توزيع 3041
وحدة سكنية مثلت نسبة % 23.8
من إجمالي توزيعات السنة املالية،
كما بلغ عدد الطلبات فقد سجلت
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ب� � � � �ت � � � ��اري � � � ��خ110306 2014-12-21
ط�ل�ب��ات ف��ي ال��رب��ع ذات� ��ه منخفضًا
ب��واق��ع  1380طلبا إسكانيا للمرة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي ،أم ��ا ال��رب��ع
األخير من السنة املالية فقد شهد
أع �ل��ى وت �ي��رة ت��وزي��ع ب��واق��ع 4351
وحدة سكنية وبنسبة مثلت نسبة

 % 34.1من إجمالي توزيعات السنة
امل��ال�ي��ة ،ف��ي ح�ين استمر انخفاض
ع��دد ال�ط�ل�ب��ات اإلس�ك��ان�ي��ة القائمة
ل � ��دى امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي ��ة ل� �ي� �ص ��ل إل� � ��ى 107958
ب� �ت ��اري ��خ  2015/3/29م�ن�خ�ف�ض��ًا
ب��واق��ع  2348طلبا إسكانيا نهاية
السنة املالية مقارنة بالربع الثالث.

السنة

عدد الوحدات
السكنية

السنة

عدد الوحدات
السكنية

1956

1.150

1986

1.890

1957

282

1987

2.671

1958

333

1988

3.687

1959

1.033

1989

5.105

1960

349

1990

888

1961

128

1991

0

1962

57

1992

1.200

1963

0

1993

1.991

1964

303

1994

2.021

1965

1.010

1995

2.480

1966

3.187

1996

1.579

1967

781

1997

514

1968

640

1998

1.386

1969

2.480

1999

308

1970

911

2000

2.173

1971

764

2001

4.446

1972

1.662

2002

3.829

1973

118

2003

2.936

1974

742

2004

2.401

1975

943

2005

1.069

1976

940

2006

749

1977

1.050

2007

1.343

1978

0

2008

2.631

1979

2.719

2009

2.456

1980

1.967

2010

9.345

1981

4.146

2011

1.888

1982

827

2012

693

1983

1.204

2013

327

1984

3.849

2014

12.753

1985

1.290

2015

12.000

إجمالي الوحدات السكنية الموزعة في  60عامًا121624 :
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مجلة «الهوية» تصدر
ملفا عن صروح الشهداء

صورة وتعليق

أص � ��در م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د ال �ت��اب��ع
ل� �ل ��دي ��وان األم � �ي� ��ري ع � ��ددا ج��دي��دا
م� ��ن م �ج �ل �ت��ه ال � ��دوري � ��ة «ال� �ه ��وي ��ة»
متضمنا ملفا عن صروح الشهداء
ف��ي ال �ب�ل�اد ت �ح��ت ع �ن ��وان :ص��روح
الشهداء عنفوان الذاكرة.
وت �ض �م��ن ال� �ع ��دد ت �غ �ط �ي��ة ل�ت�ل��ك
ال � �ص� ��روح وال� �ج� �م ��ال� �ي ��ات ال �ف �ن �ي��ة
وامل � �ع � �م� ��اري� ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �م �ي��ز ب �ه��ا
وأس� �م ��اء ش �ه��داء ال �ك��وي��ت األب� ��رار
ورك��ز على ص��رح حديقة الشهيد
ال�ت��ي افتتحها س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح � �م � ��د أخ� �ي ��را
ويجسد تضحيات أبناء الكويت.
وح� �ف ��ل ال � �ع� ��دد ب �ت �غ �ط �ي��ة ث�ل�اث
مناسبات مهمة شهدتها الكويت
ف� � ��ي األش � � �ه� � ��ر األخ� � � �ي � � ��رة األول� � � ��ى
رع��اي��ة س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ملؤتمر
امل��ان �ح�ين ال �ث��ال��ث إلغ��اث��ة ال�ش�ع��ب
ال�س��وري والثانية ملؤتمر نظمته
مجلة دراس��ات الخليج والجزيرة
ال �ع��رب �ي��ة ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ح��ول
ال � �ع � �ن� ��ف وأس � ��ال� � �ي � ��ب م ��واج� �ه� �ت ��ه
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رئيس املجلس مشاري العنجري وأمني سر املجلس عادل الصرعاوي ومراقب املجلس عبد الواحد العوضي ،ورئيس اللجنة املالية عبد الوهاب
الهارون  ،ورئيس اللجنة التشريعية فهد الخنة  ،واألمني العام ملجلس األمة شريدة املعوشرجي.
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الفاضل ثانيا ببطولة
الدراجات المائية
األمريكية
ح� �ق ��ق ب� �ط ��ل ال� �ع ��ال ��م ل� �ل ��دراج ��ات
امل��ائ �ي��ة ال�ك��وي�ت��ي ع�ب��دال�ل��ه ال�ف��اض��ل
امل��رك��ز الثاني ف��ي فئتني مختلفتني
ف� ��ي ال� �ج ��ول ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن ب �ط��ول��ة
ال��والي��ات املتحدة للدراجات املائية
التي اختتمت قبل قليل ف��ي مدينة
بنسيكوال بوالية فلوريدا.
وأع� � � � ��رب ال � �ف� ��اض� ��ل ف � ��ي ات � �ص ��ال
هاتفي مع كونا عن بالغ سعادته ملا
حققه م��ن إن�ج��از باسم الكويت من
خالل حصد املركز الثاني في فئتي
ال� �س� �ت ��وك ل �ل �م �ح �ت��رف�ين وامل �ف �ت��وح��ة
امل�ح�ت��رف�ين م��وض�ح��ا أن ��ه س�ق��ط من
دراجته مرتني بسبب سوء األحوال
ال�ح��وي��ة وارت �ف��اع األم� ��واج ملستوى
ثماني أقدام.
وأك � � � ��د أن � � ��ه ل � ��م ي� �ت� �ع ��رض س ��وى
ل�ك��دم��ات بسيطة إال أن��ه فضل عدم
االن��دف��اع وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال��وج��ود
ف� � ��ي م � �ن � �ص� ��ات ال � �ت � �ت� ��وي� ��ج م �ش �ي ��دا
بطاقمه الفني الذي قدم أداء ممتازا
وس��اع��ده ب �ص��ورة ك�ب�ي��رة م��ن خ�لال
تجهيز الدراجات بشكل مثالي.

العربية للطيران تسير أولى رحالتها
من األردن إلى الكويت
أعلنت اإلدارة العامة للطيران
امل � � ��دن � � ��ي ع � � ��ن ب � � � ��دء ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل� �ي ��ة رس � �م � �ي� ��ا ل� �ش ��رك ��ة
العربية للطيران  -األردن بتسيير
أول ��ى رح�لات �ه��ا ال �ج��وي��ة ان�ط�لاق��ا
م� ��ن م ��رك ��زه ��ا ال��رئ �ي �س��ي ب �م �ط��ار
امللكة علياء الدولي في عمان إلى
مطار الكويت الدولي.
وق � � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل� �ل ��إدارة
يوسف الفوزان في بيان صحافي
ب �م �ن ��اس �ب ��ة وص� � � ��ول أول رح �ل ��ة
مجدولة عمان  -الكويت إن هذه
ال� �خ� �ط ��وط ت �ت �م ��اش ��ى وس �ي��اس��ة
األج � ��واء امل�ف�ت��وح��ة ال �ت��ي تتبعها
ال � �ك � ��وي � ��ت م� � ��ع م� �خ� �ت� �ل ��ف ال� � � ��دول
ال �ش �ق �ي �ق��ة ورب � ��ط م �ط ��ار ال �ك��وي��ت
ب �ك��ل امل� �ط ��ارات ال��دول �ي��ة وت�ن�م�ي��ة
حركة النقل الجوي بني البلدين
الشقيقني.
وأك� ��د ال� �ف ��وزان ال � ��روح ال�ط�ي�ب��ة
وال �ت �ع��اون امل�ش�ت��رك ب�ين البلدين
الشقيقني ال�ت��ي ترجمتها شركة

aldostoor

امل�ع��ال��م ال�ت��اري�خ�ي��ة ول �ه��ذا يعتبر
نمو قطاع السفر والسياحة في
امل �م �ل �ك��ة م �ح��رك��ا رئ �ي �س �ي��ا ل��دف��ع
ع� �ج� �ل ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
املستدامة خصوصا بداية حقبة
جديدة للسفر الجوي االقتصادي
في األردن ودول املشرق العربي.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

والثالثة عن ملتقى مجلة العربي
بعنوان :ثقافة التسامح والسالم.
وت�ض�م��ن ال �ع��دد م�ق��ال��ة للمدير
العام ملكتب الشهيد فاطمة األمير
ح��ول الفعالية ال�ج��دي��دة للمكتب
بإصدار صور شهداء الكويت على
ط��واب��ع ب��ري��دي��ة ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه��م
العطرة.

الوفيات

مطار الكويت يستقبل أولى طائرات العربية للطيران

ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل� �ل� �ط� �ي ��ران ع� �ل ��ى أرض
الواقع من خالل التشغيل الفعلي
لخط عمان  -الكويت.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س
ال �ت �ن �ف �ي ��ذي مل �ج �م��وع ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل �ل �ط �ي��ران ع � ��ادل ع �ل��ي إن األردن
تزخر بإمكانات هائلة واقتصاد
داخ� � �ل � ��ي م �س �ت �ق��ر وال � �ع� ��دي� ��د م��ن

غالف العدد الجديد من مجلة الهوية

• فاطمة علي طاهر ،ارملة :غلوم محمد حسني خاجه 78 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
بنيد القار ،حسينية سيد علي امل��وس��وي ،تلفون  ،99643626 - 99018099نساء :شرق
(امليدان) حسينية سيد علي املوسوي ،تلفون99082420 :
• جابر عبدالرسول حسن محمد علي دش�ت��ي 59 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) رج��ال :منطقة
غرب مشرف ،مسجد ال��وزان ،تلفون ،55717344 :نساء :القصور ،ق ،1ش ،6م ،53تلفون:
60001406
• عبدالوهاب حبيب عباس حسني 79 ،عاما( ،شيع) رج��ال :منطقة بيان ،مسجد
االم��ام الحسن ،تلفون  ،99656675نساء :الرميثية ،حسينية العترة الطاهرة ،ق ،10ش ابو
حنيفة ،ج ،101م.26
• ض��اري خالد فهد صباح الدعيج الصباح 22 ،عاما( ،شيع) رج��ال :الجابرية،
ق ،12ش ،5م ،19مقابل متحف طارق ،تلفون ،66858785 :نساء :حولي ،ق ،7ش  ،282م،592
تلفون97511877 :
• مريم يونس محمد العلي ،زوجة :عيسى عبدالحسني علي البلوشي 60 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :جابر العلي ،ق ،2ش ،14م ،14تلفون ،99600061 :نساء :مبارك الكبير،
ق،3ش،12م ،66تلفون99014004 :
• سلوى دوي�ل��ه م�ب��ارك ال��دوي�ل��ه 53 ،ع��ام��ا( ،تشيع التاسعة م��ن صباح اليوم)
اشبيلية ،ق ،1ش ،137م ،13تلفون97779997 - 99764195 :
• عبدالله طاهر سليمان عبدالله البناي 67 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :املنصورية،
حسينية آل ياسني ،ق ،2تلفون ،99767024 :نساء :العدان ،ق ،2ش ،79م( ،8العزاء الفترة
املسائية فقط)
• فاطمة احمد عبدالله الفهد ،زوجة :عبداللطيف سليمان عبداللطيف االبراهيم،
 86عاما( ،تشيع التاسعة من صباح اليوم) ،رجال :البدع ،ديوان الفهد ،بجانب فندق
ريجنسي ،تلفون ،25718452 :نساء :القادسية ،ق ،3ش ،33م ،12تلفون22522626 :
• سوسن جاسم محمد الغريب ،زوجة :محمد خلف املسعود 40 ،عاما( ،تشيع
التاسعة من صباح اليوم) ،الروضة ،ق ،5ش ،57م ،25تلفون2252259 - 99780079 :
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ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

