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رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ووزير الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد وكبار الشخصيات واملسؤولني بالدولة في مقدمة مشيعي شهداء الكويت

تفاصيل (ص)12-02

االجتماع الطارئ حضره الغانم والمبارك بمشاركة  33نائبا و 6وزراء

الداخلية تعتقل مالك السيارة
التي أقلت اإلرهابي

السلطتان تشيدان برد الفعل الفوري لألمير:
رجل دولة من طراز رفيع
القت ردة الفعل الفورية لسمو أمير
ال�ب�لاد إزاء ح��ادث التفجير وزي��ارت��ه
امل �ب��اش��رة ال �س��ري �ع��ة مل��وق��ع التفجير
إشادة من السلطتني في اجتماعهما
ف ��ي م �ك �ت��ب رئ �ي ��س امل �ج �ل��س م� ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م أم � ��س م �ث �م �ن�ي�ن ت��وج �ي �ه��ات
س �م��وه ال �ت��ي أم� ��ر ب �ه��ا ل �ل�ت�ع��ام��ل مع
تداعيات االعتداء االرهابي مؤكدين
أن سموه تصرف كأب ورجل دولة من
الطراز الرفيع في آن واحد.
وشدد االجتماع الذي حضره مع
رئيسي السلطتني  33نائبا و 6وزراء

ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ح�ص�ين
ال �ج �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة وت �ع ��زي ��ز وح ��دة
الكويتيني وتماسكهم مثمنني عاليا
التعاطي الكويتي الشعبي مع حادث
التفجير واملثال الذي ضربه الشعب
الكويتي في التضامن.
ودع � � � ��ا اع � � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ال� �ج ��ان ��ب ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب ��ات� �خ ��اذ ك��ل
االج � � � � ��راءات ال �ك �ف �ي �ل��ة ب� �ص ��ون أم��ن
البالد ومن يقيم عليها من مواطنني
ومقيمني م��ؤك��دي��ن ان ال�ك��وي��ت تمر
ب �ظ��رف اس�ت�ث�ن��ائ��ي ي�ت�ط�ل��ب ب ��دوره

عمال وجهدا استثنائيا.
وعقب االجتماع أك��د وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبد الله أن الحكومة اطلعت نواب
امل�ج�ل��س ع�ل��ى إج��راءات �ه��ا وخططها
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة أو ال�ص�ح�ي��ة أو ال�خ�ط��ة
ال� �خ ��اص ��ة ف� ��ي ت �ج �ه �ي��ز واس �ت �ق �ب ��ال
ال� �ت� �ع ��ازي ون� �ق ��ل ج �ث��ام�ي�ن ال �ش �ه��داء
األب� ��ري� ��اء ونقل البعض منهم إلى
مدينة النجف في العراق.
وأفاد بأن وزارة الداخلية ستصدر
بيانا تفصيليا ع��ن ال��وض��ع الحالي

ل�ل�ت�ح��ري��ات ال�خ��اص��ة بالتفجير وم��ا
ينتج عن هذه التحريات من إجراءات
معربا عن األمل أن تفي هذه البيانات
بالغرض.
ومن جهته أكد وزير العدل ووزير
االوقاف والشؤون االسالمية يعقوب
ال � �ص� ��ان� ��ع أن م� �ج �ل ��س األم� � � ��ة أب � ��دى
اس�ت�ع��داده لتقديم ال��دع��م التشريعي
ال�ل��ازم مل��واج �ه��ة امل�ت�ط��رف�ين ف��ي ح��ال
وجود نقص تشريعي.
تفاصيل (ص)03

أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة أن
أجهزتها األمنية املعنية تمكنت
م ��ن ال �ع �ث��ور ع �ل��ى ال �س �ي ��ارة ال�ت��ي
أقلت اإلره��اب��ي إل��ى مسجد اإلم��ام
ال� � �ص � ��ادق وإل� � �ق � ��اء ال� �ق� �ب ��ض ع�ل��ى
مالكها فيما ال يزال البحث جاريا
ع ��ن ال �س��ائ��ق ال � ��ذي ف ��ر ب �ه��ا ع�ق��ب
التفجير .وقالت الداخلية في بيان
ص�ح��اف��ي أم ��س إن �ه��ا ع �ث��رت على
السيارة التي استغلها اإلرهابي
وه � ��ي م ��رك� �ب ��ة ص� ��ال� ��ون ي��اب��ان �ي��ة

ال �ص �ن��ع ف ��ر س��ائ �ق �ه��ا ع �ق��ب وق ��وع
التفجير م�ب��اش��رة م��ؤك��دة أن�ه��ا ال
ت� � ��زال ت ��واص ��ل ج� �ه ��وده ��ا ل�ك�ش��ف
مالبسات هذه القضية.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى أع �ل �ن��ت وزارة
الصحة أن معظم املصابني الذين
دخ �ل��وا م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال �ب�ل�اد عقب
ال �ت �ف �ج �ي��ر اإلره� ��اب� ��ي ف ��ي م�س�ج��د
اإلم � � � ��ام ال� � �ص � ��ادق ام� � ��س غ � � ��ادروا
امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ب �ع��د ت�ل�ق��ي ال �ع�لاج
املناسب.
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ودعت الكويت بكل طوائفها ضحايا التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق ووجهت الكويت رسالة قوية ومباشرة في وجه اإلرهاب األسود
عندما تداعت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا لتعلن الوقوف صفا واحدا في وجه المجرمين الذين أرادوها فتنة فكانت وحدة شعب خلف قيادته.

سموه تفقد موقع االنفجار في مسجد اإلمام الصادق

األمير :الكويت العزيزة
ستظل عصية على كل من يريد بها شرا
ت �ف �ق��د س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح األح �م��د م��وق��ع االن �ف �ج��ار ال��ذي
ش� �ه ��ده م �س �ج��د اإلم� � � ��ام ال � �ص � ��ادق ف��ي
منطقة الصوابر بمدينة الكويت عند
صالة الجمعة .وأعرب سموه عن تأثره
ال�ب��ال��غ واس �ت �ن �ك��اره وإدان �ت��ه ال�ش��دي��دة
ل�ح��ادث االن�ف�ج��ار م�ش��ددا ع�ل��ى أن ه��ذا
العمل اإلج��رام��ي على أح��د ب�ي��وت الله
وال� � ��ذي ل ��م ي � ��راع م �ن �ف��ذوه ح ��رم ��ة ه��ذا
الشهر الفضيل وم��ا يمثله م��ن خ��روج
ع��ن شريعة ال��دي��ن اإلس�لام��ي الحنيف
ب �س �ف��ك دم � ��اء األب� ��ري� ��اء اآلم� �ن�ي�ن وق �ت��ل
النفس التي حرم الله إنما هو محاولة
ي��ائ �س��ة وس �ل ��وك ش��ري��ر وم �ش�ي�ن لشق
وح��دة الصف واجتماع الكلمة وإث��ارة
الفتنة والنعرات الطائفية البغيضة.
وأش � � � ��ار س � �م� ��وه إل� � ��ى أن وح ��دت �ن ��ا
الوطنية التي هي السياج املنيع لحفظ
أم��ن ال��وط��ن وأن م��ا يتحلى ب��ه إخوانه
وأب � �ن ��اؤه امل ��واط �ن ��ون ال� �ك ��رام م ��ن روح
وطنية سامية وم�ش�ه��ودة وب�م��ا عرف
عنهم من محبة وتفان لوطنهم ووالء
ل ��ه وال �ت �ف ��اف ح� ��ول ق �ي��ادت �ه��م س�ي�ص��د
ب� �ع ��ون ال� �ل ��ه ت �ع ��ال ��ى وي �ف �ش ��ل أه � ��داف
م�ن�ف��ذي ه ��ذا ال�ع�م��ل ال�ش�ن�ي��ع وال�ج�ب��ان
وي �ع��زز ال�ت�ك��ات��ف وال �ت�لاح��م والتمسك
ب ��روح األس ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��واح��دة بما
عرف عنها من محبة وتآلف وتآزر.

ودعا سموه إلى عدم إعطاء الفرصة
الس � �ت � �غ�ل��ال ه � � ��ذا ال � �ع � �م ��ل اإلج � ��رام � ��ي
وتداعياته لبث الفرقة وضرب الوحدة
الوطنية وت��روي��ج اإلش��اع��ات املغرضة
مشددا سموه على أن الكويت العزيزة
وأه �ل �ه ��ا األوف � �ي � ��اء س �ت �ظ��ل ب � ��إذن ال �ل��ه
تعالى عصية على كل من يتربص أو
يريد بها شرا.
وأش � � � ��ار س � �م� ��وه إل� � ��ى أن األج � �ه� ��زة
األم�ن�ي��ة ت�ت��اب��ع م�ج��ري��ات ه��ذا ال�ح��ادث
األليم ملعرفة منفذيه ومن يقف وراءهم
لتقديمهم للعدالة .وتقدم سموه حفظه
الله بخالص ال�ع��زاء وص��ادق املواساة
أله� ��ال� ��ي ال� �ض� �ح ��اي ��ا وذوي� � �ه � ��م ال ��ذي ��ن
استشهدوا بهذا الحادث سائال املولى
ت �ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��ده��م ب��واس��ع رح�م�ت��ه
وي �س �ك �ن �ه��م ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وي �ن��زل �ه��م
منازل الشهداء وأن يمن على املصابني
ب�س��رع��ة ال�ش�ف��اء وال�ع��اف�ي��ة وأن يحفظ
ال�ك��وي��ت ال�غ��ال�ي��ة وأه�ل�ه��ا األوف �ي��اء من
ك��ل س��وء وم �ك��روه وي��دي��م عليها نعمة
األم��ن واألم��ان واالزده ��ار وأن ي��رد كيد
املعتدين إلى نحورهم.
الحرس الوطني يعزي
وت�ل�ق��ى س�م��و األم �ي��ر ب��رق�ي��ة تعزية
ومواساة من أخيه سمو الشيخ سالم
العلي رئيس الحرس الوطني قال فيها

برقيات تعزية

سمو األمير تفقد موقع الحادث فور وقوعه

إن الحرس الوطني قادة وقوات قد غمر
قلوبهم األس��ى واألل��م ليرفع إل��ى مقام
سموكم الكريم خالص العزاء واملواساة
باملصاب الجلل الذي نجم عن التفجير
اإلرهابي الدنيء الذي وقع في مسجد
اإلم � � ��ام ال � �ص� ��ادق وم� ��ا أس �ف ��ر ع �ن��ه م��ن
ضحايا نحسبهم عند الله شهداء .وإذ
ن��دي��ن ونستنكر بكل ش��دة ه��ذا العمل
اإلج��رام��ي لنؤكد بكل ثقة أن م��ا قمتم
ب ��ه س �م��وك��م أول م ��ن ت �ف �ق��د ش�خ�ص�ي��ا

ولي العهد :نقف خلف األمير صفا
صلبا ضد اإلرهاب األسود
ق� ��ام س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
نواف األحمد بتفقد موقع االنفجار
الذي استهدف املصلني في مسجد
اإلم ��ام ال �ص��ادق بمنطقة الصوابر
في مدينة الكويت .كما قام سموه
ب� �ت� �ف� �ق ��د امل � �ص� ��اب�ي��ن ف � ��ي ال� �ه� �ج ��وم
اإلرهابي في املستشفى األميري.
وأع � � ��رب س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ع��ن
إدان � � �ت� � ��ه ال� � �ش � ��دي � ��دة ل � �ه� ��ذا ال �ع �م��ل
اإلرهابي داعيا الكويتيني إلى أخذ
الحيطة والحذر وأن يكونوا لحمة
واحدة وقلبا واحدا .وقال سموه إن
هذا العمل اإلرهابي جاء في ضوء
ال�ت�ه��دي��دات ال�ت��ي تعيشها املنطقة
وال � �ك ��وي ��ت ون� �ع ��د ب ��أن� �ن ��ا س�ن�ل�ق��ي

القبض على ال�ج�ن��اة ب��أس��رع وقت
م�م�ك��ن وس�ي�ت��م ت�ش��دي��د االج� ��راءات
األمنية في كل مكان.
وأك � � ��د أن دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ك�ل�ه��ا
ب�ح�ك��وم�ت�ه��ا وش �ع �ب �ه��ا األب � ��ي بكل
ط ��وائ� �ف ��ه وم ��ذاه � �ب ��ه إن� �م ��ا ي �ق �ف��ون
ج�م�ي�ع��ا خ �ل��ف س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
صفا صلبا واح ��دا للتصدي لهذا
اإلره � ��اب األس� ��ود وأن اإلره��اب �ي�ين
امل �ج��رم�ي�ن س �ي �ل �ق��ون أش� ��د ال �ع �ق��اب
جزاء وفاقا ملا اقترفت أديهم اآلثمة.
وق ��ال :وليعلم الجميع أن دول��ة
الكويت كلها بحكومتها وشعبها
األب ��ي ب�ك��ل ط��وائ�ف��ه وم��ذاه�ب��ه إنما
ي�ق�ف��ون جميعا خ�ل��ف أم �ي��ر ال�ب�لاد

املفدى صفا صلبا واحدا للتصدي
لهذا اإلره��اب األس��ود ولهذا سوف
يلقى اإلره��اب �ي��ون امل�ج��رم��ون أش��د
ال �ع �ق��اب ج � ��زاء وف ��اق ��ا مل ��ا اق �ت��رف��ت
أدي �ه ��م اآلث �ـ �م��ة ول�ي�ط�م�ئ��ن ال�ش�ع��ب
الكويتي الكريم وإخ��وان��ه املقيمني
أن ال� � �ق � ��وات امل �س �ل �ح ��ة وال� �ش ��رط ��ة
والحرس الوطني يقفون باملرصاد
ل� �ه ��ؤالء امل� �ج ��رم�ي�ن ف ��ي رب� � ��اط ل�ي��ل
ن �ه��ار ل �ل ��ذود ع ��ن ال ��وط ��ن وح�م��اي��ة
جبهته الداخلية وت��أم�ين املدنيني
وال� �ح� �ي� �ل ��ول ��ة دون ت ��روي� �ع� �ه ��م أو
االع �ت��داء عليهم حتى ي�ن��زل سيف
القانون على كل إرهابي مجرم.

موقع الحادث األليم كان له أعمق األثر
ف ��ي ج �م��ع أب �ن ��اء ال ��وط ��ن ج�م�ي�ع��ا على
قلب رج��ل واح��د .ويؤكد أبناء سموكم
وج �ن��دك��م م�ن�ت�س�ب��و ال �ح ��رس ال��وط�ن��ي
استعدادهم لتقديم أرواحهم للذود عن
أم��ن ال �ب�لاد وت��أم�ين ال�ج�ب�ه��ة ال��داخ�ل�ي��ة
تحت قيادة وتوجيهات القائد االعلى
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ذخرا للبالد.
وق� � ��د ب� �ع ��ث س� �م ��و األم � �ي� ��ر ب �ب��رق �ي��ة

ج��واب �ي��ة ض�م�ن�ه��ا ب��ال��غ ت �ق��دي��ره على
م��ا ع�ب��ر ع�ن��ه س�م��وه م��ن ط�ي��ب املشاعر
وخ ��ال ��ص ال� ��دع� ��اء م �ع��رب��ا س� �م ��وه ع��ن
ث �ق �ت��ه امل � �ع � �ه ��ودة ب ��ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي
ك �ج��زء ف��اع��ل ف��ي امل�ن�ظ��وم��ة العسكرية
واألمنية في البالد بالحفاظ على أمن
الوطن واملواطنني واملقيمني وحراسة
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة وم��راف �ق �ه��ا ال�ع��ام��ة
بالتعاون م��ع إخ��وان�ه��م ف��ي القطاعات
العسكرية واألمنية األخرى.

ت�ل�ق��ى س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د أم��س ب��رق�ي��ة تعزية
وم � ��واس � ��اة م ��ن ال ��رئ� �ي ��س ال ��روس ��ي
ف�ل�ادي �م �ي ��ر ب ��وت�ي�ن ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا ع��ن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه
بضحايا حادث االنفجار اإلرهابي
ال � � � � ��ذي وق � � � ��ع ف� � ��ي م � �س � �ج ��د اإلم � � � ��ام
ال � � �ص � ��ادق .وأك � � ��د ال ��رئ� �ي ��س ب��وت�ي�ن
استنكاره الشديد لإلرهاب بجميع
مظاهره مؤيدا جهود قيادة وشعب
دول��ة ال�ك��وي��ت ال��رام�ي��ة إل��ى مكافحة
ه ��ذا ال�ت�ه��دي��د وم �ع��رب��ا ع��ن خ��ال��ص
ت �ع��ازي��ه وص� � ��ادق م ��واس ��ات ��ه ألس��ر
الشهداء متمنيا للمصابني الشفاء
ال� �ع ��اج ��ل .وق � ��د ب �ع��ث س �م��و األم �ي��ر
ببرقية جوابية ضمنها سموه بالغ
ت�ق��دي��ره على م��ا عبر عنه م��ن طيب
امل�ش��اع��ر وع�ل��ى ه��ذه اللفتة الطيبة
م�ت�م�ن�ي��ا ل�ف�خ��ام�ت��ه م��وف��ور الصحة
ودوام العافية.
ك �م��ا ت �ل �ق��ى س �م��و األم� �ي ��ر ب��رق�ي��ة
ت � �ع � ��زي � ��ة وم � � � ��واس � � � ��اة م � � ��ن رئ � �ي ��س
ج�م�ه��وري��ة طاجيكستان ام��ام علي
رح� � �م � ��ان ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا ع � ��ن خ ��ال ��ص
تعازيه وصادق مواساته بضحايا
حادث االنفجار اإلرهابي الذي وقع
في مسجد اإلمام الصادق.

المحمد :عمل جبان غادر
يستهدف وحدة الكويتيين
أك��د سمو الشيخ ناصر املحمد
أن انفجار مسجد اإلم��ام الصادق
عمل جبان غ��ادر يستهدف وحدة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن إال أن � �ه� ��م س �ي �ق �ف��ون
م � ��ع ب� �ع� �ض� �ه ��م ج� �ن� �ب ��ا إل � � ��ى ج �ن��ب
وس � �ي � �ل � �ت � �ف� ��ون ح� � � � ��ول ق � �ي� ��ادت � �ه� ��م
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة امل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ب �ح �ض��رة
صاحب السمو أمير البالد وسمو
ولي عهده األمني.
وأع��رب سمو الشيخ ناصر في
ب �ي��ان ع ��ن ث �ق �ت��ه ال �ك �ب �ي��رة ب��رئ�ي��س
مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك وأع � �ض� ��اء ال �ح �ك ��وم ��ة ف��ي
ال �ت �ص��دي ل�ت�ب�ع��ات ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة
ال�ن�ك��راء وم�ع��ال�ج��ة آث��اره��ا ب�ك��ل ما

أوتوا من قدرة مؤكدا أن هذا العمل
ال �ج �ب��ان ال �غ��ادر ب�ل��غ م��ن ال�ب�ش��اع��ة
ح � ��دا ب ��أن ��ه ل� ��م ي� � ��راع ح ��رم ��ة ش�ه��ر
رم �ض��ان ال�ك��ري��م ول ��م ي ��راع امل�ك��ان��ة
ال�ع�ظ�ي�م��ة ل�ب�ي��وت ال �ل��ه ك�م��ا أن ��ه لم
ي��راع جاللة ي��وم الجمعة الفضيل
فاستهدف مصلني خاشعني آمنني
ومسلمني أمورهم لله عز وجل.
وأك ��د أن ه��ذه ال�ج��ري�م��ة ال�ن�ك��راء
تستهدف وحدة الكويتيني وتريد
تمزيقها ولكن من يعرف الكويت
وي �ع��رف م �ع��ادن أه�ل�ه��ا وأخ�لاق�ه��م
ي �ت �ي �ق��ن أن أه � ��ل ال� �ش ��ر واإلره � � ��اب
س� �ي� �ف� �ش� �ل ��ون ف � ��ي م� �ب� �ت� �غ ��اه ��م ألن
ال�ك��وي�ت�ي�ين س�ي�ق�ف��ون م��ع بعضهم

جنبا إل��ى جنب وسيلتفون حول
قيادتهم السياسية.
وأض ��اف أن أه��ل ال�ك��وي��ت دوم��ا
ي �ص �ب �ح��ون ك��ال �ج �س��د ال ��واح ��د في
امللمات فهم بإذن الله من املؤمنني
ال ��ذي ��ن وص �ف �ه��م رس��ول �ن��ا ال �ك��ري��م
أنهم كالجسد ال��واح��د إذا اشتكى
منه عضو تداعى له سائر الجسد
بالسهر والحمى.
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ودعت الكويت بكل طوائفها ضحايا التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق ووجهت الكويت رسالة قوية ومباشرة في وجه اإلرهاب األسود
عندما تداعت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا لتعلن الوقوف صفا واحدا في وجه المجرمين الذين أرادوها فتنة فكانت وحدة شعب خلف قيادته.

عقد بمكتب المجلس برئاسة الغانم وحضره رئيس الحكومة و 6وزراء و 33نائبا

اجتماع السلطتين :اتخاذ كل اإلجراءات
لصون أمن البالد
ع � �ق� ��د ب� �م� �ك� �ت ��ب رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م ام ��س السبت
اج�ت�م��اع��ا نيابيا حكوميا موسعا
ب � �ح � �ض� ��ور س � �م� ��و رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك تناول
ب � �ح� ��ث اخ � � � ��ر م � �س � �ت � �ج� ��دات ح� � ��ادث
التفجير االره��اب��ي ال ��ذي استهدف
احد املساجد بالعاصمة وأسفر عن
سقوط عشرات الشهداء واملصابني .
وتطرق االجتماع الذي حضره 34
ن��ائ�ب��ا وس�ب�ع��ة وزراء ال��ى تفاصيل
االج� � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �خ �ط��وات
امل� �ت� �خ ��ذة ل �ل �ت �ع��اط��ي م ��ع ت��داع �ي��ات
ال �ح��ادث االره��اب��ي حيث ق��دم نائب
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال � �ش � �ي� ��خ م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ال �ح �م��د
الصباح شرحا لكل الخطوات التي
اتخذتها االجهزة االمنية للتعامل
م ��ع م�ل�اب �س��ات االع � �ت� ��داء االره ��اب ��ي
وآث� � � � ��اره وت ��داع � �ي ��ات ��ه وال� �خ� �ط ��وات
االحترازية والوقائية لضمان منع
تكرار مثل تلك الهجمات االرهابية .
وش ��دد امل�ج�ت�م�ع��ون م��ن الجانبني
ال �ن �ي��اب��ي وال �ح �ك��وم��ي ع �ل��ى أه�م�ي��ة

النواب والوزراء
الحضور
ح� � �ض � ��ر اج � � �ت � � �م� � ��اع م �ك �ت ��ب
امل �ج �ل��س ال� �ط ��ارئ اض��اف��ة ال��ى
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال�غ��ان��م وس�م��و رئ�ي��س ال ��وزراء
الشيخ جابر املبارك  33نائبا
و 6وزراء.

الغانم واملبارك خالل اجتماع السلطتني في مكتب املجلس وبجوارهما الخرينج ومحمد الخالد والجارالله

ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت� �ح� �ص�ي�ن ال �ج �ب �ه ��ة
الداخلية وتعزيز وحدة الكويتيني
وتماسكهم مثمنني عاليا التعاطي
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ال � �ش � �ع � �ب ��ي م� � ��ع ح� � ��ادث
التفجير وامل � � �ث � ��ال ال� � � ��ذي ض��رب��ه
ال �ش �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي ف� ��ي ال �ت �ض��ام��ن
وال �ت �ع��اض��د وال �ت�لاح��م امل�ج�ت�م�ع��ي .

العبداهلل :أطلعنا النواب
على خطط الحكومة
اكد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال�ل��ه
عقب اجتماع السلطتني ف��ي مكتب
املجلس ان الحكومة اطلعت نواب
م �ج�ل��س االم � ��ة ع �ل��ى ج �ه��وده��ا وم��ا
ت� �ع� �ت ��زم ال� �ق� �ي ��ام ب� ��ه م �س �ت �ق �ب�ل�ا م��ن
إجراءات على جميع األصعدة بشأن
حادث التفجير اإلره � ��اب � ��ي ال� ��ذي
استهدف مسجد االمام الصادق .
وق� � ��ال ال �ش �ي��خ ال �ع �ب��دال �ل��ه  :ل�ق��د
اط �ل �ع �ن ��ا ال� � �ن � ��واب ع� �ل ��ى إج � � � ��راءات
الحكومة على اكثر من صعيد سواء
خططنا التشريعية او خطتنا على
ال � �ص � �ع � �ي� ��د ال � �ص � �ح� ��ي او ال� �خ� �ط ��ة
ال� �خ ��اص ��ة ف ��ي ت �ج �ه �ي��ز واس �ت �ق �ب��ال
ال �ت �ع��ازي ون �ق��ل ج �ث��ام�ين ال �ش �ه��داء
األب ��ري ��اء ونقل البعض منهم الى
مدينة النجف في العراق.
وأض ��اف ان��ه ت��م االت �ف��اق على ان
ن � �ل � �ت ��زم ج �م �ي �ع ��ا ب � �م ��ا ي � �ص� ��در م��ن
ال� �ج� �ه ��ات ال ��رس �م �ي ��ة وامل �ع �ن �ي ��ة م��ن

البيانات وامل�ع�ل��وم��ات ح��رص��ا على
س �ي��ر ال�ع�م�ل�ي��ة ب�ش�ك��ل م�ت�ق��ن ول�ك��ي
ال ن �ع �ط��ي ال� �ع ��دو م ��ا ي �ح �ت��اج��ه م��ن
ب �ي��ان��ات وم �ع �ل��وم��ات يستطيع ان
يستفيد منها.
وأف � � � � ��اد ب � � ��أن وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
س � �ت � �ص ��در ب � �ي ��ان ��ا ت �ف �ص �ي �ل �ي��ا ع��ن
الوضع الحالي للتحريات الخاصة
ب��ال �ت �ف �ج �ي��ر وم� � ��ا ي �ن �ت ��ج ع � ��ن ه ��ذه
ال� �ت� �ح ��ري ��ات م� ��ن إج � � � � ��راءات م �ع��رب��ا
ع ��ن االم � ��ل ان تفي هذه البيانات
بالغرض.
واع � � � � � � � � � � � � � ��رب ع� � � � � � ��ن ت � � �م � � �ن � � �ي � ��ات � ��ه
ل � �ل � �ج � �م � �ي� ��ع ب � �م � �ت� ��اب � �ع� ��ة وس� � ��ائ� � ��ل
االع � � � � � �ل� � � � � ��ام ال� � � ��رس � � � �م � � � �ي� � � ��ة وع� � � � � ��دم
االن� � � � �ق� � � � �ي � � � ��اد وراء ال� � � � �ش � � � ��ائ� � � � �ع � � � ��ات
ال� � � � �ت � � � ��ي ت � � �ط � � �ل� � ��ق ف� � ��ي ال� � ��وس� � ��ائ� � ��ل
االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ال � �ح� ��دي � �ث� ��ة وال � �ت� ��ي
ل�لأس��ف ت ��ؤرق وت�ج�ه��د االخ� ��وة في
وزارة الداخلية من اج��ل التأكد من
بياناتها ومن ثم نفيها.

كما اش��اد املجتمعون ب��ردة الفعل
ال �ف��وري��ة لسمو ام�ي��ر ال �ب�لاد حفظه
ال �ل��ه وت �ع��ال��ى ازاء ح ��ادث التفجير
وزي��ارت��ه امل �ب��اش��رة ال�س��ري�ع��ة ملوقع
ال�ت�ف�ج�ي��ر وب �ك��ل ال �ت��وج �ي �ه��ات ال�ت��ي
أمر بها الحقا للتعامل مع تداعيات
االع � � �ت � ��داء اإلره � ��اب � ��ي م ��ؤك ��دي ��ن أن

س �م ��وه ت �ص ��رف ك� ��أب ورج � ��ل دول ��ة
م ��ن ال � �ط� ��راز ال��رف �ي��ع ف ��ي آن واح� ��د.
ودع � � � � ��ا أع � � �ض� � ��اء م � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
ال� �ج ��ان ��ب ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب ��ات� �خ ��اذ ك��ل
اإلج � � � � ��راءات ال �ك �ف �ي �ل��ة ب� �ص ��ون أم ��ن
البالد ومن يقيم عليها من مواطنني
وم� �ق� �ي� �م�ي�ن م� ��ؤك� ��دي� ��ن أن ال� �ك ��وي ��ت

ت� �م ��ر ب � �ظ ��رف اس �ت �ث �ن ��ائ ��ي ي�ت�ط�ل��ب
ب� � ��دوره ع �م�لا وج� �ه ��دا اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ا.
وات �ف��ق امل�ج�ت�م�ع��ون ع�ل��ى أن تقوم
ال�ح�ك��وم��ة ب��إح��اط��ة م�ك�ت��ب املجلس
ب �ش �ك��ل ي ��وم ��ي بكافة ال� �خ� �ط ��وات
والتطورات واملستجدات .

الصانع :مجلس األمة مستعد لتقديم
تشريعات لمحاسبة المتعصبين
أك��د وزي��ر العدل ووزي��ر االوق��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق��وب
ال � �ص� ��ان� ��ع ع � ��ن ان م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ع� �ل ��ى ات� � ��م االس� � �ت� � �ع � ��دادت ل �ت �ق��دي��م
ال��دع��م ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ل��ازم مل��واج�ه��ة
امل� �ت� �ع ��اط� �ف�ي�ن م � ��ع ت �ن �ظ �ي��م داع � ��ش
االره��اب��ي وك��ذل��ك التكفيريني عبر
وس � ��ائ � ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
ف ��ي ح� ��ال وج � ��ود ن �ق��ص ت�ش��ري�ع��ي
مل��واج �ه �ت �ه��م الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ه �ن��اك
اج� � � ��راءات ام �ن �ي��ة ج ��دي ��دة ستتخذ
ع�ن��د دور امل�س��اج��د ودور ال�ع�ب��ادة.
وق��ال الصانع في تصريح صحفي
ع� �ق ��ب اج� �ت� �م ��اع ال �س �ل �ط �ت�ي�ن أم ��س
السبت في مكتب املجلس اننا في
حاجة الى معالجة فكرية ملواجهة
ه� � ��ذا ال� �ف� �ك ��ر امل� �ت� �ط ��رف ال �ت �ك �ف �ي��ري
الغريب على املجتمع الكويتي وقد
ب ��دأت م�ن��ذ ب��داي��ة ت�ق�ل��دي الحقيبة
ال��وزاري��ة باتخاذ ع��دة اج��راءات من
اج ��ل م �ع��ال �ج��ة م �ث��ل ه ��ذه االف� �ك ��ار .

وت��اب��ع ال�ص��ان��ع أن ه��ذه االج ��راءات
ت�م�ث�ل��ت ب��داي��ة ف��ي ت�ش�ك�ي��ل اللجنة
امل �ع �ن �ي��ة ب �خ �ط �ب��ة ال �ج �م �ع��ة م � ��رورا
باملنهج الخاص بمركز ال��دراس��ات
االس �ل��ام� � �ي � ��ة وال � �ت � �ن� �م � �ي ��ةاالس ��ري ��ة
وغ� � �ي � ��ره � ��ا م� � ��ن خ � � �ط� � ��وات ت �ع �ك��س
وس �ط �ي��ة ال ��دي ��ن االس�ل�ام ��ي وت �ع��زز
هذه الوسطية.
واك � ��د ال �ص ��ان ��ع ان ي ��د االره � ��اب
ال� �ي ��وم ت �ت �ج ��اوز ال � �ق � ��ارات وال � ��دول
ف �ف��ي ال ��وق ��ت ال� � ��ذي ت �ع��رض �ن��ا ف�ي��ه
ل�ه�ج�م��ات ت�ع��رض��ت ك��ل م��ن فرنسا
وت� � ��ون� � ��س وس� �ب� �ق� �ت� �ه� �م ��ا امل �م �ل �ك ��ة
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وس � ��وري � ��ا
م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ان ت� � �ت� � �ظ � ��ار ال � �ج � �ه� ��ود
ال � � � ��دول � � � ��ة مل � �ك � ��اف � �ح � ��ة االره � � � � � � � � ��اب .
وبسؤاله عما اذ كان هناك تقصير
ادى ال� � ��ى ت �م �ك��ن االره� ��اب � �ي�ي��ن م��ن
ارتكاب جريمتهم في مسجد االمام
الصادق قال الصانع انه بحمد الله
كان هناك كاميرات في مسجد االمام

الصادق وه��ذه الكاميرات ساعدت
االم � � ��ن ف � ��ي ك �ث �ي ��ر م � ��ن ال �ت �ح ��ري ��ات
الف �ت��ا ال ��ى ان ال �غ��در م��ن امل �م�ك��ن ان
يتم بلحظة وق��درن��ا ان نقف بوجه
ه��ذا ال�غ��در ون�ت�ص��دى ل��ه بحفاظنا
ع�ل��ى وح��دت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة ولحمتنا.
وبسؤالة عن املتعاطفني مع داعش
وم� ��ا اذ ك� ��ان ه �ن��اك م �ح��اس �ب��ة لهم
او اص� ��دار ت�ش��ري�ع��ات ملحاسبتهم
ق��ال ال�ص��ان��ع ل��ن نقبل بالتراشق
وال �ه �م��ز وال �ل �م��ز وت �ك �ف �ي��ر بعضنا
االخر خاصة في هذه الفترة ووزارة
االوق � ��اف ك��ان��ت وس �ت �ظ��ل ت�ت�ص��دى
لهذا الفكر والطرح.
وب � �س� ��ؤال� ��ه ع � ��ن ن� �ي ��ة ال �ح �ك��وم��ة
اتخاذا اج��راءات امنية جديدة امام
مساجد ال��دول��ة ودور العبادة غير
الكاميرات والدوريات قال الصانع
ب��ال�ت��أك�ي��د س�ي�ك��ون ه�ن��اك اج ��راءات
ام�ن�ي��ة ج��دي��دة ف��ي امل �س��اج��د ودور
العبادة.
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ودعت الكويت بكل طوائفها ضحايا التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق ووجهت الكويت رسالة قوية ومباشرة في وجه اإلرهاب األسود
عندما تداعت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا لتعلن الوقوف صفا واحدا في وجه المجرمين الذين أرادوها فتنة فكانت وحدة شعب خلف قيادته.

ال مجاملة بعد اليوم لكائن من كان في أي أمر يخص وحدتنا الوطنية

الغانم :اإلرهاب األسود سيتم وأده وقبره
بسواعد الكويتيين

ت��داع��ى رئ �ي��س وأع �ض��اء مجلس
األم��ة إل��ى اجتماع ط��ارئ في مكتب
املجلس عقب حادث الجمعة لبحث
تداعيات التفجير اإلرهابي الجبان
الذي وقع في مسجد اإلمام الصادق
في منطقة الصوابر ،وأعلن رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م أن
م �ك �ت��ب م �ج �ل��س األم � ��ة س �ي �ب �ق��ى ف��ي
ح��ال ان�ع�ق��اد دائ��م ملتابعة ت�ط��ورات
وتداعيات التفجير اإلره��اب��ي الذي
طال مسجد اإلمام الصادق ،مشيرا
إلى أن مكتب املجلس اتخذ ق��رارات
ع ��دة واق �ت��راح��ات س�ي�ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا،
ك�م��ا س�ت�ت��م دع ��وة رئ �ي��س الحكومة
وبعض ال��وزراء إل��ى مكتب املجلس
للوقوف على آخر التطورات.
وقال الرئيس الغانم بعد اجتماع
م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ال ��ذي ح �ض��ره اك�ث��ر
من  30نائبا إلى جانب وزير العدل
ي �ع �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس األمة د.علي العمير:
ب ��األص ��ال ��ة ع ��ن ن �ف �س��ي ون �ي��اب��ة عن
أعضاء مجلس األم��ة أق��ول لكل أهل
ال�ك��وي��ت ،ع�ظ��م ال�ل��ه أج��رك��م وأج��رن��ا
بشهداء مسجد اإلم��ام الصادق في
ال �ص��واب��ر ،م �ش �ي��را ال ��ى ان ال �ح��ادث
اإلره��اب��ي ل��م يستهدف ف�ق��ط أرواح
امل �ص �ل�ي�ن أو دم� � ��اء ال� �ش� �ه ��داء ال �ت��ي
س��ال��ت ف ��ي ه� ��ذا امل� �ك ��ان ال �ط��اه��ر أو
امل� �ص ��اب�ي�ن ب� ��ل اس� �ت� �ه ��دف ال �ك��وي��ت
وال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ب � �ك� ��اف� ��ة ط ��وائ� �ف� �ه ��م
وشرائحهم ومناطقهم.
وق� � � ��ال ن� �ح ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن أم � ��ام

خ �ي ��اري ��ن ،ف��إم��ا أن ت �ن �ج��ح ال�ف�ت�ن��ة
وم� �خ� �ط ��ط اإلره� � � � � ��اب ف � ��ي ت �ف��ري��ق
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن أو ن � ��رى ال �ك��وي �ت �ي�ين
ينتصرون بوحدتهم ومواجهتهم
اإلره � � � � ��اب ،وأن � � ��ا أالح � � ��ظ أن � ��ه م�ن��ذ
ال� ��دق� ��ائ� ��ق األول � � � ��ى ل� �ل � �ح ��ادث ع ��زم
الكويتيني على التالحم والتعاضد
في مواجهة هذا الحادث اإلرهابي
وإصرارهم على قبر هذه الفتنة.
وأض��اف الغانم ان م��ا ي��دل على
ت � ��راب � ��ط ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن أن ص��اح��ب
السمو األمير كان أول املوجودين
في منطقة الحادث وكل املسؤولني،
كما تمت الدعوة إلى اجتماع طارئ
مل �ك �ت��ب امل �ج �ل��س وح � �ض ��ره م�ع�ظ��م
النواب الذين تحدثوا بلسان رجل
واح� ��د ول �ي��س ط��ائ�ف��ة دون أخ ��رى،
وه��م جميعا على قلب رج��ل واحد
وسنواجه ه��ذه الفتنة مجتمعني،
وسننتصر بإذن الله تعالى.
ووج��ه الغانم كلمة إل��ى الشعب
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب � ��ال� � �ق � ��ول :أط� � �ل � ��ب م��ن
ال �ج �م �ي��ع ع� ��دم ت �م �ك�ين اإلره��اب �ي�ي�ن
م ��ن االن� �ت� �ص ��ار وت �ح �ق �ي��ق ه��دف�ه��م
ب�ت�ش�ت�ي��ت ال �ك��وي �ت �ي�ين وت�ف��ري�ق�ه��م،
م��ؤك��دا أن ال� ��رد ال�ح�ق�ي�ق��ي وامل��ؤل��م
ع � �ل� ��ى م� � ��ن ه� � ��و وراء م � �ث� ��ل ه� ��ذه
ال� �ح ��وادث اإلره��اب �ي��ة ه��و أن ي��روا
ال�ك��وي�ت�ي�ين أك �ث��ر ت��وح��دا وتمسكا
ب �ب �ع �ض �ه��م ال� �ب� �ع ��ض ،وأن ك� ��ل م��ن
ح��اول دق اسفني الفتنة بني أبناء
الشعب ال��واح��د سيفشل ب��إذن الله
في مخططه.

الغانم خالل زيارته جرحى الحادث اإلرهابي في املستشفى األميري مع عدد من نواب مجلس األمة

وإذ أعلن الغانم أنه على تواصل
م ��ع س �م��و رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ف��إن��ه دع��ا الحكومة
إل ��ى ات �خ��اذ ك��ل م��ا م��ن ش��أن��ه ردع
م��ن ت �س��ول ل��ه ن�ف�س��ه ال�ع�ب��ث ب��أم��ن
الكويت ،مشددا على أنه ال مجاملة
بعد ال�ي��وم لكائن م��ن ك��ان ف��ي مثل
ه ��ذه األم � ��ور ،وف ��ي أي أم ��ر يخص
وحدتنا الوطنية ،وق��ال «قد يكون
ه��ذا ه��و ال �ح��ادث األول وي�ج��ب أن
ن�ع��ي أن ��ه ق��د ت �ك��ون ه �ن��اك ح ��وادث
أخ� � � ��رى ال ق� � ��در ال � �ل� ��ه ت �س �ت �ه��دف �ن��ا
جميعا ككويتيني ،لذلك علينا أن

نواجهها ونظل متماسكني ونسأل
الله ان يقي الكويت شر الفنت.
وعن اإلعالن عن إقامة العزاء في
مسجد ال��دول��ة الكبير ق��ال الغانم
إن م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال� ��رس� ��ال� ��ة س�ت�ص��ل
وس� �ي� �ع ��رف ب ��وض ��وح م ��ن ي �ح��اول
تفريق الكويتيني بني سنة وشيعة
أنه بهذا الحادث زادهم لحمة وقوة
وت�م��اس�ك��ا ووح � ��دة ،وس�ن�ب�ق��ى ي��دا
واح ��دة .وردا على س��ؤال ف��ي شأن
وج � ��ود ال �خ�ل�اي��ا ال �ن��ائ �م��ة ل��داع��ش
ق��ال الغانم «كائنا م��ن ك��ان داع��ش
وغيره ،فنحن نتكلم عن مبدأ ،وهو

أن�ن��ا سنواجه اإلره ��اب متوحدين
من أي طرف».
وك � � � ��ان ال � �غ� ��ان� ��م ق � ��د ق � � ��ال ع �ق��ب
ال� � �ح � ��ادث مباشرة ان اإلره � � ��اب
األسود ومشروع الفتنة الذي أريد
ل��ه ان ي�ت�ح�ق��ق ف��ي ال �ك��وي��ت سيتم
وأده وق �ب��ره ب �س��واع��د ال�ك��وي�ت�ي�ين
جميعا.
واض��اف «نحن أم��ام خيارين ال
ث��ال��ث ل�ه�م��ا ..إم��ا أن تنجح الفتنة
وم �خ �ط �ط��ات اإلره� � ��اب ف ��ي ت�ف��ري��ق
الكويتيني وشق صفهم او ينتصر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ون ف � ��ي ت� �ل ��ك امل ��واج� �ه ��ة

ال �ح ��اس �م ��ة ..وه� ��ا ن �ح��ن ن� ��رى م�ن��ذ
الدقيقة األول��ى النتيجة الحتمية
ل �ه��ذه امل �ع��رك��ة ب �ت�لاح��م وت �ع��اض��د
ووحدة الكويتيني».
واس�ت��درك الغانم قائال «عندما
أش� �ي ��ر ال � ��ى ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ل� ��ن أق� ��ول
(ال�ك��وي�ت�ي��ون م��ن ك��اف��ة أط�ي��اف�ه��م)..
فاليوم ليس هناك إال طيف واحد
ول � ��ون واح � ��د وع � �ن� ��وان واح � ��د ه��و
الكويت».
وأض � � � ��اف ال � �غ ��ان ��م «ان ت ��داع ��ي
الكويتيني وع�ل��ى رأس �ه��م صاحب
ال� �س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال � ��ى م��وق��ع
التفجير وال�ت��دف��ق ال�ه��ائ��ل لجميع
الكويتيني ع�ل��ى ب�ن��ك ال ��دم للتبرع
وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن م �ظ ��اه ��ر ال �ت �ض��ام��ن
وال �ت�ل�اح ��م ال �ع �ف��وي��ة ،ه ��ي رس��ائ��ل
فورية من الشعب الكويتي لهؤالء
اإلرهابيني».
وأضاف الغانم «اليوم وكما في
محطات تاريخية سابقة ،سيعطي
الكويتيون للعالم بأسره درسا في
الثبات والوحدة والتالحم».
وق ��ال «نبتهل ال��ى امل��ول��ى جلت
ق��درت��ه ان يتغمد شهداءنا األب��رار
ب��واس��ع رحمته وان يحشرهم مع
ال �ص��دي �ق�ين واالط� �ه ��ار وان يعجل
ب � �ش � �ف� ��اء م� �ص ��اب� �ي� �ن ��ا ان� � � ��ه س �م �ي��ع
مجيب».

مكتب المجلس :اإلرهاب سيخسر معركته مع الكويت
ص��در ب�ي��ان ع��ن االج �ت �م��اع الذي
ح � � �ض � ��ره  32ن� ��ائ � �ب� ��ا ف � � ��ي م �ك �ت��ب
املجلس نصه كاالتي:
فجعت الكويت بحادث التفجير
اإلره ��اب ��ي ال �ج �ب��ان ال� ��ذي اس�ت�ه��دف
املصلني اآلمنني وهم ي��ؤدون صالة
الجمعة في مسجد (اإلمام الصادق)
بمنطقة (الصوابر) والذي اسفر عن
اس�ت�ش�ه��اد ع ��دد ك�ب�ي��ر م��ن املصلني
وإصابة عشرات آخرين.
وان � � �ن� � ��ا ف� � ��ي م � �ج � �ل ��س األم � � � � ��ة اذ
ن��ؤك��د وق��وف �ن��ا ص �ف��ا واح� � ��دا خلف

توجيهات ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
امير البالد ،فيما يتعلق بالتعاطي
م��ع ت �ط��ورات ال �ح��ادث اآلث ��م ،لنشدد
على ان اإلرهاب األعمى لم يستهدف
ط��ائ�ف��ة او ف�ئ��ة ب�ه��ذا ال�ف�ع��ل ال��دن��يء،
ب� ��ل اس� �ت� �ه ��دف ال� �ك ��وي ��ت ب ��أس ��ره ��ا،
وان ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ج �م �ي �ع��ا ه� ��م م��ن
سيتصدون ملواجهة هذا اإلرهاب.
ون �ح��ن ف��ي م�ج�ل��س األم� ��ة ،نشدد
ع �ل��ى ان ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ي��وم
يتكلمون بصوت واح��د ،هو صوت
ال� �ك ��وي ��ت ،وان اإلره� � � ��اب س�ي�خ�س��ر

م� �ع ��رك� �ت ��ه م � ��ع ال� � �ك � ��وي � ��ت ،وان ك��ل
امل � � �ح� � ��اوالت ال� �ي ��ائ� �س ��ة ل� �ش ��ق ص��ف
الكويتيني وتفريقهم ستفشل أمام
وحدة وتالحم هذا الشعب األبي.
وندعو الجميع الى ضبط النفس
وال �ح �ك �م��ة وال �ت �ح �ل��ي ب��امل �س��ؤول �ي��ة
وتفويت الفرصة على قوى اإلرهاب
الدنيئة في تحقيق أهدافها في زرع
الفتنة والفرقة بني الكويتيني.
وإزاء م��ا ح ��دث ،ن��دع��و الحكومة
ال � � � ��ى ات� � � �خ � � ��اذ ك� � ��اف� � ��ة اإلج � � � � � � � ��راءات
االح �ت��رازي��ة ع�ل��ى امل �س �ت��وى األم�ن��ي

ملنع ت�ك��رار مثل تلك ال �ح��وادث ،كما
ن��دع��وه��ا ال ��ى اط�ل��اع م�ج�ل��س األم��ة
وبشكل يومي عبر مكتب املجلس،
على كل اإلجراءات والخطوات التي
ت�ت�خ��ذه��ا ل�ح�م��اي��ة وت��أم�ي�ن امل��راف��ق
العامة وعلى رأسها املساجد.
وندعو الحكومة ايضا الى اتخاذ
ك��اف��ة اإلج � ��راءات ض��د م��ن يستخدم
لغة التحريض والتأجيج الدخيلة
على مجتمعنا املتسامح املتعايش
م �ن ��ذ ق � � ��رون ،ك �م ��ا ن ��دع ��و ال � ��ى ع ��دم
التسامح وال�ت�ه��اون م��ع م��ن يتبنى

ال�خ�ط��اب امل�ث�ي��ر للكراهية وال�ف��رق��ة،
ف�ن�ح��ن ع�ل��ى م�ف�ت��رق ط��ري��ق يتطلب
منا اظهار معدن الكويتيني األصيل
ال ��ذي ت��وارث��وه ج�ي�لا ب�ع��د ج�ي��ل في
ال�ت�ع��اض��د وال �ت�لاح��م وال�ت�ك��اف��ل في
أوقات الشدة والرخاء.
ان ع��دت�ن��ا ف��ي م�ث��ل ت�ل��ك امل��واق��ف
ال�ع�ص�ي�ب��ة ه��ي وح��دت �ن��ا ال��وط�ن�ي��ة،
وت�ل�اح� �م� �ن ��ا ال � � ��ذي رس � �خ � �ن ��اه ع�ب��ر
السنني ،وان معركتنا م��ع اإلره��اب
سنخرج منها منتصرين بإذن الله
كما انتصرنا م��ن قبل ف��ي محطات

تاريخية مختلفة.
ونعلن ان مكتب املجلس سيكون
في حالة انعقاد دائ��م بشكل يومي
مل �ت��اب �ع��ة ال � �ت � �ط� ��ورات واإلج� � � � ��راءات
املتخذة مع الجانب الحكومي.
رح� ��م ال �ل��ه ش �ه ��داء ن ��ا وت�غ�م��ده��م
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه واس �ك �ن �ه��م فسيح
ج �ن��ات��ه ،وع �ج��ل ال �ل��ه ت�ع��ال��ى بشفاء
امل � �ص� ��اب �ي�ن ،وح � �ف ��ظ ال � �ل ��ه ال �ك��وي��ت
وشعبها الوفي من كل شر ومكروه.
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أعلن الحداد على أرواح الشهداء

مجلس الوزراء يعلن المواجهة الشاملة
بال هوادة مع اإلرهابيين

المبارك :لن ينال من وحدتنا
أك ��د س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن ح ��ادث
ال�ت�ف�ج�ي��ر اإلره ��اب ��ي ال ��ذي اس�ت�ه��دف
مسجد اإلم ��ام ال �ص��ادق ل��ن ي�ن��ال من
وح ��دت� �ن ��ا ال ��وط �ن �ي ��ة م �ض �ي �ف��ا خ�ل�ال
تفقده موقع االعتداء أن هذا الحادث
اآلث� ��م ي�س�ت�ه��دف ج�ب�ه�ت�ن��ا ال��داخ�ل�ي��ة
ووح��دت �ن��ا ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ه ��ي خط
أحمر لكنه يستعصى عليهم تجاوزه
وسنبقى أقوى من ذلك بكثير.

املبارك مترئسا االجتماع الطارئ ملجلس الوزراء

ع� �ق ��د م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء اج �ت �م��اع��ا
استثنائيا برئاسة سمو الشيخ جابر
امل � �ب� ��ارك اس �ت �ع ��رض خ�ل�ال ��ه ت�ف��اص�ي��ل
ح��ادث التفجير اإلره��اب��ي ال�غ��ادر على
مسجد األمام الصادق مؤكدا أن وجود
س �م��و األم �ي ��ر وس �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د في
موقع الحادث فور حدوثه لهو رسالة
بليغة إل��ى رف��ض أه��ل الكويت جميعا
لهذا العمل اإلجرامي وال��ذي استهدف
الكويت بأكملها.
وأوض� � � � � ��ح س � �م� ��و رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� � � � � ��وزراء أن م � ��ا ح� � ��دث خ �ل ��ال ت ��أدي ��ة
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين ل�ف��ري�ض��ة ص�لاة
الجمعة في الشهر الكريم وف��ي أج��واء
مفعمة بمشاعره اإليمانية التي جبلوا
ع�ل�ي�ه��ا أب� ��ت ق �ل��ة ش � ��اذة م �م��ن ام �ت�ل�أت
ق�ل��وب�ه��م ب��ال�ح�ق��د وال�ب�غ�ض��اء وان �ع��دام

ال��رح �م��ة وخ �ل��ت ن�ف��وس�ه��م م��ن م �ب��ادئ
إسالمنا الحنيف وتعاليمه السمحاء
إال أن تعكر صفو هذه األج��واء الطيبة
وتنفذ أبشع جريمة وهي قتل النفس
ال�ت��ي ح��رم ال�ل��ه إال بالحق وتستهدف
ال ��دم ��ار وال �ت �خ��ري��ب وت ��روي ��ع اآلم �ن�ين
والعبث بأمن الوطن واستقراره.
وق � � ��د ق � � ��دم ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال��وزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد تقريرا ع��ن ال�ح��ادث استعرض
ف �ي��ه ت �ف��اص �ي��ل االن� �ف� �ج ��ار وم �ج��ري��ات��ه
واإلج � � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا األج �ه��زة
األم �ن �ي��ة ل �ك �ش��ف مل��اب �س��ات��ه وت �ح��دي��د
مرتكبيه وامل�ش��ارك�ين فيه واملحرضني
عليه.
ك �م ��ا ب �ي�ن أن ج �م �ي��ع رج� � ��ال وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وك � � ��ل األج � � �ه� � ��زة األم� �ن� �ي ��ة

مستنفرة للذود عن أمن البالد وتأمني
ج �ب �ه �ت �ه��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة وح �م ��اي ��ة أرواح
جميع من يعيشون فوق ثراها .وعرض
اإلج� � ��راءات االح �ت��رازي��ة ال �ف��وري��ة ال�ت��ي
اتخذتها وزارة الداخلية بالتنسيق مع
الجهات املعنية لحماية دور العبادة
واملساجد.
وم �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وه � ��و ي ��ؤك ��د أن
اإلره� � � ��اب األس � � ��ود ال� � ��ذي ال وط � ��ن وال
دي� ��ن ل ��ه ل ��ن ي �ن ��ال م ��ن وح � ��دة ال�ش�ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي وع��زي�م�ت��ه ول��ن ي�م��س ث��واب��ت
ه � ��ذا امل �ج �ت �م��ع أو وح� ��دت� ��ه ال��وط �ن �ي��ة
وس �ت �ظ��ل ال �ك ��وي ��ت واح � ��ة أم� ��ن وأم� ��ان
لجميع امل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى أرض �ه��ا وعليه
فقد أك��د مجلس ال ��وزراء ات�خ��اذ ك��ل ما
م��ن ش��أن��ه اج�ت�ث��اث ه��ذه اآلف ��ة وإع�ل�ان
املواجهة الشاملة بال هوادة مع هؤالء

وزير الداخلية :لن يرتاح بالنا
حتى نتوصل إلى الجناة
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
أن ال��وزارة بكافة أجهزتها لن يرتاح
لها بال ولن تألو جهدا حتى تتوصل
إلى الجناة في حادث انفجار مسجد
اإلم� ��ام ال �ص��ادق وم ��ن ي�ق��ف وراء ه ��م
وم�لاح�ق�ت�ه��م وض�ب�ط�ه��م وت�ق��دي�م�ه��م

للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع جراء
م��ا ارت�ك�ب�ت��ه أي��دي�ه��م اآلث �م��ة م��ن عمل
إرهابي خسيس وجبان.
وق� � � � ��ال ال� � �خ � ��ال � ��د خ� �ل� ��ال زي � ��ارت � ��ه
ل�ل�م�س�ت�ش�ف��ى األم � �ي� ��ري ل�لاط �م �ئ �ن��ان
على صحة املصابني إن زي��ارة سمو
األم�ي��ر ف��ي وق��ت مبكر مل��وق��ع الحدث

ما هي إال دليل واضح على لحمتنا
ال��وط�ن�ي��ة وأن �ن��ا بلحمتنا ال��وط�ن�ي��ة
وبتكاتفنا سنفوت الفرص ملن يريد
العبث بأمننا مضيفا أن رجال األمن
يعملون على م��دار الساعة للحفاظ
على أمن الوطن وسالمة مواطنيه.

الصانع :عمل إرهابي وإجرامي
اعتبر وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق��اف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
إن االنفجار الذي وقع بمسجد اإلمام
ال �ص��ادق أث �ن��اء ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة عمل
إرهابي وإجرامي يهدد أمننا ويعمل

على تمزيق الوحدة الوطنية مضيفا
أن الكويت كانت وستظل واح��ة أمن
وأم � � ��ان ل �ج �م �ي��ع م �ك ��ون ��ات امل�ج�ت�م��ع
الكويتي وجميع الطوائف.
وأك��د أن الحكومة اتخذت العديد

م��ن اإلج ��راءات لحماية دور العبادة
وامل � �س� ��اج� ��د وس� �ت� �ت� �خ ��ذ امل � ��زي � ��د م��ن
االجراءات االحترازية التي تستهدف
حماية دور العبادة وأمنها.

اإلره ��اب �ي�ي�ن دع� ��اة ال�ت�ك�ف�ي��ر وال �ض�ل�ال
وأن��ه لن يقبل أب��دا تهديد أم��ن الكويت
وإره � � ��اب أه �ل �ه��ا وت �ع �ط �ي��ل م�س�ي��رت�ه��ا
وأن��ه لن يسمح لبذور الفتنة أن تنمو
في أرضنا الطيبة أو بتضليل الشباب
امل �خ �ل �ص�ي�ن ب � ��األوه � ��ام واالف � � �ت � � ��راءات
ول��ن ي�ت�ه��اون إزاء االن �ح��راف��ات املهلكة
والتجاوزات املدمرة تحت أي مبرر.
كما وج��ه مجلس ال� ��وزراء األج�ه��زة
األمنية بالضرب بكل ق��وة وح��زم على
م��ن ت�س��ول ل��ه ن�ف�س��ه م�ح��اول��ة امل�س��اس
ب� ��أم� ��ن ال � ��وط � ��ن وس �ل��ام � ��ة امل ��واط � �ن �ي�ن
واملقيمني.
وإزاء ه��ذا العمل اإلج��رام��ي فقد أمر
حضرة صاحب السمو األمير بإعالن
ال �ح ��داد ال��رس �م��ي ال�س�ب��ت ح� ��دادا على
شهداء هذا الحادث االليم.

وش��دد امل�ب��ارك على الثقة الكاملة
ف��ي الشعب الكويتي ووع�ي��ه وحسه
ال��وط �ن��ي ل�ت�ف��وي��ت ال �ف��رص��ة ع�ل��ى كل
م��ن ي �ح��اول ش��ق ص�ف��وف��ه أو إش�ع��ال
الفتنة فضال عن كامل الثقة في رجال
األمن ودورهم في التصدي ملثل هذه
األحداث.
وق� � ��د ق� � ��ام امل � � �ب � ��ارك ب � ��زي � ��ارة إل ��ى
املستشفى األميري لالطمئنان على
صحة الجرحى.

العمير :سنخرج من هذه
المحنة أقوى
وص��ف وزي��ر النفط وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس األمة د .علي العمير
االن �ف �ج ��ار ال � ��ذي ح� ��دث ف ��ي مسجد
اإلم��ام ال�ص��ادق بأنه جريمة بشعة
وجدت تجاوبا سريعا بتفقد سمو
أمير البالد ملوقع الحادث.
وق � � � ��ال ال� �ع� �م� �ي ��ر إن اج �ت �م ��اع ��ي

م� �ك� �ت ��ب م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وم �ج �ل ��س
ال� � � ��وزراء ال �ط ��ارئ�ي�ن ي � ��دالن ع �ل��ى أن
ك��ل مؤسسات ال��دول��ة تتعاطف مع
أهالي الضحايا.
وش� � � � � ��دد ع� � �ل � ��ى أن م �ج �ت �م �ع �ن��ا
سيخرج من هذه املحنة وهو أقوى
وسيكون متراص الصفوف أكثر.

الحمود :الكويت
أقوى من هؤالء الجبناء

العيسى:
تحصين الشباب
من األفكار
المتطرفة

ق��ال وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ سلمان
الحمود إن م��ا حصل ف��ي مسجد
اإلمام الصادق يعد عمال إرهابيا
ج �ب��ان��ا ي �س �ت �ه��دف أم � ��ن ال �ك��وي��ت
واس � �ت � �ق� ��راره� ��ا م � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى أن
الكويت أق��وى م��ن ه��ؤالء الجبناء

ش � � � ��دد وزي � � � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة
وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي د.
ب� ��در ال �ع �ي �س��ى ع �ل��ى أه�م�ي��ة
تحصني الشباب من األفكار
امل �ت �ط��رف��ة وال� �ه ��دام ��ة ألن�ه��م
م �س �ت �ق �ب��ل ال � �ب �ل�اد وأم �ل �ه ��ا.
وق � � ��ال ال �ع �ي �س��ى إن وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
ال � �ع� ��ال� ��ي س� �ت� �ق ��وم ب� �ك ��ل م��ا
م� ��ن ش� ��أن� ��ه امل� �س ��اه� �م ��ة ف��ي
ال �ت �ص��دي ل�ل�ف�ك��ر اإلره ��اب ��ي
امل � �ت � �ط ��رف وت ��رس � �ي ��خ روح
االنتماء والوالء للوطن.

العبيدي 27 :شهيدا
و 227مصابا
أع� �ل ��ن وزي� � ��ر ال �ص �ح ��ة د .ع�ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ارت � �ف� ��اع ع� ��دد ض�ح��اي��ا
ت�ف�ج�ي��ر م �س �ج��د اإلم� � ��ام ال �ص��ادق
إل � ��ى  27ق �ت �ي�ل�ا وامل � �ص ��اب �ي�ن إل ��ى
 227م��ؤك��دا أن ال ��وزارة استنفرت
وأعلنت حالة الطوارئ الستقبال
ج�م�ي��ع امل �ص��اب�ي�ن داع� �ي ��ا ال �ل��ه عز
وجل لهم بالشفاء العاجل.

وم �ع��رب��ا ع��ن ت �ع��ازي��ه وم��واس��ات��ه
ألس��ر ال�ش�ه��داء وال�ض�ح��اي��ا الذين
س �ق �ط��وا ف��ي ه ��ذا ال� �ح ��ادث بشهر
رمضان املبارك.
وأك � � � ��د اس � �ت � �م � ��رار االج� � � � � ��راءات
األم�ن�ي��ة وت�ك��ات��ف جميع الجهات
وتعاونها.

وأوض � � � � ��ح ال � �ع � �ب � �ي� ��دي أن أول
سيارة اسعاف وصلت ال��ى مكان
ال � �ح� ��ادث خ�ل��ال  15دق �ي �ق��ة ح�ي��ث
ب � �ل ��غ ع � � ��دد س � � �ي� � ��ارات االس � �ع � ��اف
امل �ش��ارك��ة  35س �ي��ارة ق��ام��ت بنقل
امل �ص��اب�ين وال �ش �ه��داء م�ش�ي��را ال��ى
أنه تم احتواء األزم��ة خالل ساعة
ونصف الساعة.
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الجموع الغفيرة ودعت

وس � ��ط ح �ش��د ج �م��اه �ي��ري غ�ف�ي��ر
ودعت الكويت أمس شهداءها الذين
راحوا ضحية لإلرهاب األعمى الذي

اس �ت �ه��دف م�س�ج��د اإلم � ��ام ال �ص��ادق
يوم الجمعة املاضي.
وح�ض��ر م��راس��م تشييع جثامني

الشهداء في املقبرة الجعفرية رئيس
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م
ووزي � � ��ر ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري

ناصر صباح األحمد ووزير الدولة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه ال �ص �ب��اح ون��ائ��ب

رئ �ي��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة أن��س
ال �ص��ال��ح ووزي � ��ر ال� �ع ��دل واألوق � ��اف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب

ال� �ص ��ان ��ع ووزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د.ع� �ل ��ي
العبيدي وعدد من املسؤولني.
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أكدوا أنه لن ينجح في تفكيك وحدة الكويتيين وزرع الفتنة بين طوائفهم

نواب األمة :اإلرهاب األسود خسر
اإلرهاب األسود خسر
رهانه في الكويت
هذا ما أكده نواب
األمة في تصريحات
متفرقة لهم
مشددين على التفاف
أهل الكويت بجميع
أطيافها حول القيادة
السياسية لعبور تلك
المحنة.
وأكد النواب في
تصريحاتهم ان هذا
العمل الجبان البعيد
كل البعد عن تعاليم
اإلسالم وجميع
األديان السماوية
لن ينال من عزيمة
الكويتيين ولن ينجح
في تفريقهم بل على
عكس ما يريد هؤالء
سيزيد الكويتيين
تكاتفا ولحمة
ووحدة مشيرين إلى
إدانة المجتمع بكل
شرائحه لهذا العمل
اإلرهابي الخسيس.
وفي تفاصيل تصريحات
النواب:

د .يوسف الزلزلة

مبارك الخرينج

عسكر العنزي

د .محمد الحويلة

الخرينج :حادث
جبان سيزيدنا
تكاتفا ولحمة

عسكر  :توحيد
الجبهة الداخلية

الحويلة :اإلرهاب ال الزلزلة :الفكر
دين له وال وطن
التكفيري استمرأ
القتل والتدمير

أدان نائب رئيس مجلس األمة
مبارك الخرينج الحادث اإلرهابي
ال �ج �ب��ان ال� ��ذي ت �ع��رض ل��ه مسجد
اإلم��ام ال�ص��ادق بمنطقة الصوابر
والذي راح ضحيته األبرياء.
وأك��د الخرينج ان ه��ذا ال�ح��ادث
ال �ج �ب��ان ل ��ن ي ��زي ��د ال �ك��وي �ت �ي�ين إال
ت �ك��ات �ف��ا ول �ح �م��ة وزي� � ��ادة ف ��ي دع��م
ال � � ��وح � � ��دة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ل �ل �م �ج �ت �م��ع
ال �ك��وي �ت��ي م� �ش ��ددا ع �ل��ى إدان� � ��ة كل
ال �ك��وي �ت �ي�ين ب �ك��ل ش��رائ �ح �ه��م ل�ه��ذا
العمل اإلره��اب��ي ال�ج�ب��ان ال��ذي لن
يحقق أهدافه بإذن الله تعالى.
واعتبر الخرينج ان الكويتيني
ق ��وت� �ه ��م ف� ��ي وح ��دت� �ه ��م ال��وط �ن �ي��ة
وتفاعلهم املشترك فيما بينهم في
كل حدث يتعرضون له.
م��ن ج��ان�ب��ه أدان ال�ن��ائ��ب عسكر
العنزي واستنكر بشدة التفجير
اآلث��م ال��ذي وق��ع ف��ي مسجد اإلم��ام
ال� � �ص � ��ادق وه � � ��ذا ال� �ع� �م ��ل ال �ج �ب��ان
س� �ي ��زي ��دن ��ا وح � � ��دة وت�ل�اح� �م ��ا ف��ي
مجابهة املعتدين وعلينا الوقوف
خلف القيادة السياسية وتوحيد
ج �ب �ه �ت �ن��ا ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال ن �ع �ط��ي
ال �ف ��رص ��ة ألع � � ��داء ال ��وط ��ن وال ��دي ��ن
لتنفيذ مخططهم ال �ق��ذر بإشعال
الفتنة بني أبناء الوطن.
ب� � ��دوره أدان ال �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
الحويلة التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي
اس�ت�ه��دف مسجد اإلم ��ام ال�ص��ادق
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ص��واب��ر وأس �ف��ر عن
وق� ��وع ق�ت�ل��ى وج��رح��ى ألش �خ��اص

أب � ��ري � ��اء ي� � � ��ؤدون ص� �ل��اة ال �ج �م �ع��ة
م ��ؤك ��دا إدان � �ت� ��ه ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل ب�ك��ل
أش �ك��ال��ه ف ��اإلره ��اب ال دي ��ن ل��ه وال
وطن.
وأك� ��د ال �ح��وي �ل��ة ان ه ��ذا ال�ع�م��ل
اإلره� ��اب� ��ي ي �ت �ن��اف��ى م ��ع ك ��ل ال�ق�ي��م
األخالقية واإلنسانية ويتناقض
مع كل األدي��ان السماوية وتعاليم

أرض طاهرة
وقال النائب د.يوسف الزلزلة إن
هذا اإلره��اب الخطير ال��ذي وصلت
أياديه لبلدنا الحبيب يلزم جميع
ال �ك��وي �ت �ي�ين ان ي �ق �ف��وا ص �ف��ا واح ��د

ك ��ال �ب �ن �ي ��ان امل � ��رص � ��وص ض� ��د ه ��ذا
اإلج��رام وليضع الجميع خالفاتهم
ج��ان �ب��ا ول� �ي� �ت� �ح ��دوا ل �ي �ك��ون��وا ي��دا
واح��دة ضد من يريد الشر للكويت
وأه �ل �ه��ا رح ��م ال �ل��ه ش �ه��داء مسجد
اإلمام الصادق عليه السالم ونسأل
ال �ل��ه ال �ش �ف��اء ل�ل�ج��رح��ى ك�م��ا نسأله
تعالى ان يحفظ الكويت وأهلها من

خليل عبدالله

حمدان العازمي

عدنان عبدالصمد

عبداهلل :من قام
بالتفجير زنديق
يستهدف النظام
بأكمله

العازمي :عمل
اجرامي يتنافى مع
القيم اإلنسانية

عبدالصمد :لن
يزيدنا إال قوة
وصالبة والتزاما
بمبادئنا

ديننا اإلسالمي الحنيف ومبادئه
السمحة.

أحمد مطيع

مطيع :ندعو اهلل
أن يطهر البالد من
شرورهم
كل مكروه انه سميع مجيب.
وب � � � ��دوره ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د.أح� �م ��د
م�ط�ي��ع ال �ع��ازم��ي إن ش�ع��ب ال�ك��وي��ت
األبي يصطف خلف صاحب السمو
ويلفظ اإلره��اب وأع��وان��ه لن تثنيه
ت�ل��ك ال�ج��رائ��م ال��دن�ي�ئ��ة ب�ه��ذا الشهر
الفضيل عن مواجهة املارقني.
وأك ��د ان ح��رص ص��اح��ب السمو
على الوجود بمكان التفجير دليل
ع� �ل ��ى ع� �م ��ق امل � �س ��ؤول � �ي ��ة وح � ��رص
القائد على جمع الشمل والقضاء
على املجرمني.
وقال النائب فارس العتيبي  :إن
ما حصل ما هي إال جريمة ونحن
ك �ش �ع��ب ك��وي �ت��ي ن �س �ت �ن �ك��ره ون �ق��ف
ص�ف��ا واح� ��دا ب�ك��ل أط �ي��اف املجتمع
أم ��ام ال�ع�م��ل اإلج��رام��ي ال ��ذي يعمل
على ضرب الوحدة الوطنية.
أم � � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب م� � ��اج� � ��د م ��وس ��ى
ف �ق��ال :س�ن�ق��ف ك��ل أط �ي��اف املجتمع
س ��واء س�ن��ة وش�ي�ع��ة وح�ض��ر وب��دو
ون � �ت � �ص� ��دى ل � �ه� ��ذا ال� �ع� �م ��ل امل �ش�ي�ن
ال��دم��وي واإلره��اب��ي وخ��اص��ة نحن
اآلن في شهر رمضان الفضيل وفي
جمعة مباركة معتقدا ان م��ن وراء
ه ��ذا ال�ع�م��ل اإلره ��اب ��ي ال ي�م��ت ب��أي
صلة لإلسالم.
ب� � � � � ��دوره ق� � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ع ��ود
ال� �ح ��ري� �ج ��ي :ال ش ��ك ان ه � ��ذا األم ��ر
مستنكر من كل الكويتيني جميعا
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رهانه في الكويت

فارس العتيبي

ماجد موسى

سعود الحريجي

عبدالله املعيوف

نبيل الفضل

جمال العمر

العتيبي :عمل
إجرامي لن ينال
من وحدتنا

موسى :سنتصدى
لهذا العمل
اإلجرامي بجميع
أطيافنا

الحريجي :فاجعة
بكل ما تعنيه
الكلمة

المعيوف
للحكومة :الضرب
بيد من حديد

الفضل :ال يجب
السكوت على
الخطاب التكفيري

العمر  :توحيد
الصفوف أبلغ رد
على أعداء الدين

الصادق في منطقة الصوابر مبينا
ان ��ه أج�ب�ن ع �م��ل ي�م�ك��ن أن ي �ق��وم به
ش� �خ ��ص أث� � �ن � ��اء ت � ��أدي � ��ة امل ��ؤم� �ن�ي�ن
ل� �ص�ل�ات� �ه ��م وم � � ��ؤك � � ��دا ان ال � �ه� ��دف
الرئيسي وال��وح�ي��د م��ن ه��ذا العمل
ال�ج�ب��ان م��ا ه��و إال زرع الفتنة بني
أط �ي��اف ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي امل�ت��آل�ف��ة
ال � �ت� ��ي ل � ��ن ت� �س� �م ��ح ل � �ه� ��ذا امل �خ �ط��ط

اإلره� � � ��اب� � � ��ي ب � � ��امل � � ��رور ب �ت�ل�اح �م �ه��ا
وتكاتفها.
من جانبه استنكر النائب فيصل
ال�ك�ن��دري التفجير اإلره��اب��ي .وق��ال
ان العمل اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف
ب�ي��ت م��ن ب �ي��وت ال �ل��ه ه��دف��ه إش�ع��ال
الكويت لكن الكويت ستثبت انها
أقوى من اإلرهاب.

ب� � � � � ��دوره ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب م ��اض ��ي
ال�ه��اج��ري إن ه��ذا اإلره� ��اب األع�م��ى
ال ��ذي يستهدف ال�ن�ي��ل م��ن ال��وح��دة
ال��وط�ن�ي��ة للمجتمع ال�ك��وي�ت��ي التي
يتميز بها لن يستطيع هذا اإلرهاب
أن يفرق الشعب الكويتي الذي جبل
على التماسك والتالحم منذ القدم
ولن تنال من لحمته ووحدته مؤكدا

وع� � ��ي ال� �ش� �ع ��ب ب �ج �م �ي��ع ش��رائ �ح��ه
وأط �ي��اف��ه ب� ��أن اإلره � � ��اب ال دي� ��ن له
وال وط ��ن ل ��ه وإن �م ��ا ي��ري��د ال�ت�ف��رق��ة
وال � �خ� ��راب وال� ��دم� ��ار ل�ل�م�ج�ت�م�ع��ات
ب��اس��م ال��دي��ن م�ط��ال�ب��ا ال�ش�ع��ب بكل
أطيافه ال��وق��وف صفا واح��دا خلف
ق�ي��ادت�ن��ا الحكيمة ص��اح��ب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد وخلف
األج �ه��زة األم�ن�ي��ة إلح �ب��اط املخطط
اإلره��اب��ي الجبان ال��ذي ي�ه��دف إلى
إثارة الفتنة وخلق الفوضى.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.
عبدالحميد دشتي إن كل ذي نعمة
محسود ونحن جميعا مسؤولون
عما ح��دث حكومة ون��واب��ا وشعبا
داع � �ي� ��ا أه � ��ل ال �ض �ح ��اي ��ا ب��ال �ت �ح �ل��ي
بالصبر.
وأك� � ��د دش� �ت ��ي أن م� ��ا ح � ��دث ه��و
اره� � � � � ��اب ع � �ل� ��ى ال � �ك � ��وي � ��ت واه� �ل� �ه ��ا
وط ��وائ� �ف� �ه ��ا» ك ��اش �ف ��ًا ع� ��ن ان �ع �ق��اد
جلسة طارئة ملجلس االمة ملواجهة
االرهاب الغاشم.

عبدالله التميمي

كامل العوضي

فيصل الكندري

التميمي :عمل
وحشي ال يمت
لإلسالم بصلة

العوضي :لن
يفلحوا في زرع
الفتنة بيننا

الكندري:
المسؤولية
الوطنية توجب
وحدة الصف

الحافظ ويلتف ح��ول أميره حفظه
ال�ل��ه وشعبه وي�ف��وت ال�ف��رص��ة على
م��ن يريد الفتنة بهذا البلد الطيب
املتعايش.
ب� � � � ��دوره دع � � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ل �ط��ان
ال�ل�غ�ي�ص��م ال ��ى ال �ت �م �س��ك ب��ال��وح��دة
ال��وط�ن�ي��ة وع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ال�ض��رب
ب �ي��د م ��ن ح��دي��د ت �ج��اه م ��ن ال ي��ري��د
لكويتنا خيرا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ذك� ��ر ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل
الصالح ان تفجير املصلني اآلمنني
بمسجد اإلمام الصادق في رمضان
ع�م��ل خ�س�ي��س ي�ن��م ع��ن ف�ك��ر مختل
مريض وهو محل إدان��ة واستنكار
من كل أبناء املجتمع.
وب � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ص��ال��ح
ع��اش��ور ان ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن ضبط
ال �ن �ف��س واالل� �ت� �ف ��اف ح� ��ول ال �ق �ي��ادة
السياسية فكلنا وح��دة وطنية في
مقابل اإلرهاب والتكفيريني.
وق��ال النائب عبدالله العدواني
إن ه��ذه الجريمة اإلرهابية النكراء
ال �ت��ي اس�ت�ه��دف��ت م�ص�ل�ين صائمني
ف ��ي ي� ��وم ج �م �ع��ة ت �ت �ط �ل��ب ال ��وق ��وف
صفا واح��دا لوأد الفتنة ومنعها ال
سيما أننا جميعا مستهدفون من
قوى اإلرهاب التي تريد نشر ثقافة
القتل والدمار.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ط � �ل ��ال ال � �ج �ل�ال
ان اإلره � � � ��اب ال دي � ��ن ل� ��ه وان ه ��ذا

تتمة المنشور ص08
وهي فاجعة بكل ما تعنيه من كلمة
وال ي�م�ك��ن ق �ب��ول��ه وي �ج��ب ع �ل��ى كل
ال�ش�ع��ب ال��وق��وف ص�ف��ا واح ��دا أم��ام
مثيري الفتنة واألع�م��ال اإلجرامية
وه ��ي ب �ع �ي��دة ك��ل ال �ب �ع��د ع��ن دي�ن�ن��ا
اإلسالمي.
من ناحيته أدان النائب عبدالله
امل �ع �ي ��وف ال �ع �م��ل اإلج� ��رام� ��ي ال ��ذي
اس �ت �ه��دف م�س�ج��د اإلم � ��ام ال �ص��ادق
وق� � ��ال امل� �ع� �ي ��وف :ع �ل �ي �ن��ا ان ن �ك��ون
ي� ��دا واح� � ��دا ض ��د ال �ع �م��ل اإلره ��اب ��ي
اإلج��رام��ي وعلى الحكومة الضرب
ب �ي��د م��ن ح��دي��د مل��ن ي��ري��د ال��زع��زع��ة
لكويتنا الغالية وكلنا ثقة بوزير
ال��داخ�ل�ي��ة ورج��ال��ه ب�س��رع��ة القبض
على الجبناء اإلره��اب�ي�ين رح��م الله
شهداءنا األبرار وحفظ الله الكويت
من كل مكروه.
وت �م �ن��ى ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
ان تعي الحكومة ان ه��ذا التفجير
اإلره� � ��اب� � ��ي م �غ �ب ��ة ال � �س � �ك ��وت ع �ل��ى
الخطاب التكفيري والتحريضي.
وقال النائب جمال العمر :ينبغي
االل�ت�ف��اف ح��ول ال�ق�ي��ادة السياسية
وت��وح �ي��د ج�ب�ه�ت�ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة وه��و
الرد ملواجهة أعداء الوطن والدين.
عمل جبان
ب � � � � � ��دوره أدان ال� � �ن � ��ائ � ��ب ك ��ام ��ل
ال�ع��وض��ي التفجير اإلره��اب��ي ال��ذي
قام به إرهابيون في مسجد اإلمام

انفجار غادر
وت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
ب� �خ ��ال ��ص ال � � �ع� � ��زاء ل� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وذوي ضحايا
االن �ف �ج ��ار ال� �غ ��ادر ال � ��ذي وق� ��ع بعد
صالة الجمعة في مسجد الصادق
في منطقة الصوابر سائال الله أن
يرحم املتوفني ويشفي املصابني.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى ان ع� �ل ��ى ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي األب ��ي أن ي�س�ت�ع�ين بالله
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أعضاء مجلس األمة يدعون المواطنين

د .عبدالحميد دشتي

ماضي الهاجري

دشتي :منظومة
أمنية متكاملة
لمساجد السنة
والشيعة

الهاجري :اإلرهاب الحمدان :نعزي
ال دين له وال وطن سمو األمير وكل
الشعب الكويتي

تتمة المنشور ص09
ال � �ح � ��ادث ال� �ج� �ب ��ان ل� ��ن ي ��ؤث ��ر ع�ل��ى
وح��دة املجتمع الكويتي ول��ن يشق
صفه فالكويتيون بكل شرائحهم
يدينون مثل هذه األعمال اإلرهابية
ال�ت��ي ي�ت�ب��رأ منها اإلس�ل�ام وجميع
األدي��ان السماوية وان هذا الحادث
ال� �ج� �ب ��ان ل ��ن ي ��زي ��د ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن إال
تكاتفا ووحدة.
واستنكر النائب فيصل الشايع
وبشدة العمل الخسيس الذي طال
م�س�ج��د اإلم� ��ام ال �ص��ادق وأدى ال��ى
استشهاد وج��رح ع��دد من املصلني
م��ؤك��دا ان تلك األع�م��ال الجبانة لن
ت��ؤث��ر ف��ي وح ��دة وت �م��اس��ك شعبنا
الكويتي العظيم داعيا الجميع الى
تفويت الفرصة على من يستهدف
أمن واستقرار البالد .
واعتبر الشايع ان من يراهن على
نقل ال�ص��راع الطائفي ال��ى الكويت
واه��م فالشعب الكويتي كالنسيج
ال��واح��د ال يمكن فصله والحقائق
وال� �ش ��واه ��د ال �ت��اري �خ �ي��ة ج�م�ي�ع�ه��ا
ت��ؤك��د على ذل��ك م��ؤك��دا ان امل�ش��روع
التكفيري اإلره��اب��ي ال��دم��وي ال��ذي
يسوق له خفافيش الظالم لن ينال
م ��ن ل�ح�م�ت�ن��ا ال��وط �ن �ي��ة م �ع��رب��ا عن
خالص مواساته وع��زائ��ه للشهداء
وامل � �ص� ��اب�ي��ن ح� �ف ��ظ ال � �ل� ��ه ال �ك ��وي ��ت
وشعبها من كل مكروه وسوء.
استئصال التكفيريين
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب فيصل
ال��دوي �س��ان :ال�ح�م��د ل�ل��ه ال ��ذي جعل
أع ��داء ن ��ا م��ن ال�ح�م�ق��ى ح�ي��ث قتلوا

ال � � �ش � � �ه� � ��داء ف � � ��ي امل � �س � �ج� ��د وي� �ج ��ب
اس� �ت� �ئ� �ص ��ال ال �ت �ك �ف �ي��ري�ي�ن ق� �ب ��ل أن
يستأصلوا الكويت ومتأكد أن أهل
ال�ك��وي��ت س�ي�ض��رب��ون أروع األمثلة
في اللحمة الوطنية.
واستنكر النائب خليل عبدالله
اس� �ت� �ه ��داف امل �ص �ل�ي�ن األب � ��ري � ��اء ف��ي

حمود الحمدان

م �س �ج��د اإلم� � � ��ام ال � �ص � ��ادق واص �ف ��ا
إياه بالعمل اإلرهابي الجبان ومن
ق ��ام ب��ه زن��دي��ق ي�س�ت�ه��دف املجتمع
وال�ن�ظ��ام بأكمله اال اننا سنتحمل
مسؤولياتنا تجاه وطننا بالحفاظ
على أمنه واستقراره.
وط��ال��ب ع�ب��دال�ل��ه ب�م�ح��اس�ب��ة كل

مبارك اللغيصم

د.عبدالرحمن الجيران

اللغيصم :التمسك
بالوحدة الوطنية

الجيران :رسالة غدر الصالح :عمل
وعدوان تؤكد
خسيس وفكر
للعالم قبحها
مريض

من قام بتهيئة هكذا اجواء طائفية
مقيتة وبث الكراهية طوال سنوات
حسابا عسيرا ويجب أال يترك يبث
سمومه دون حساب مشيرا الى ان
ه��ذه االعمال تهدف ال��ى مخططات
كبيرة يسعون اليها لذلك علينا ان
نكون حذرين ويقظني تجاه أي أمر

يحدث من الفئة الضالة والوقوف
صفا واح ��دا ملواجهة ه��ذه األع�م��ال
واألفعال التي تحاول تأجيج البلد
طائفيا.
وق��ال النائب عدنان عبدالصمد
إن ه��ذا العمل اإلج��رام��ي لن يزيدنا
إال قوة وصالبة والتزاما بمبادئنا

تقدم ألسر الشهداء وعموم الكويتيين بأحر التعازي وصادق المواساة

الكندري :عدم منح فرصة ألعداء الوطن
والدين بإشعال الفتنة
ت �ل �ق��ى األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل�ج�ل��س
األمة عالم الكندري خبر الحادث
اإلرهابي املفجع وهو متجه ألداء
ال�ع�م��رة وف��ور ن��زول��ه م��ن الطائرة
دان واستنكر بشدة التفجير اآلثم
الذي استهدف أماكن العبادة من
ج��ان��ب ال ��ذي ��ن ال ي �ع��رف��ون ح��رم��ة
ل��دور ال�ع�ب��ادة وال لحرمة ال��دم��اء
البريئة واملعصومة.
وأشاد الكندري بجهود رئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة ودع ��وت ��ه ل �ل �ن��واب
الج�ت�م��اع ط ��ارئ ومستمر ملكتب
امل�ج�ل��س وزي��ارت��ه للمصابني في
الحادث اإلجرامي.
وق � � � ��ال ه � � ��ذا ال � �ع � �م ��ل ال� �ج� �ب ��ان
س �ي��زي��دن��ا وح� � ��دة وت�ل�اح �م ��ا ف��ي

م� �ج ��اب� �ه ��ة امل � �ع � �ت� ��دي� ��ن ،م �ط��ال �ب��ا
الجميع ب��ال��وق��وف خلف القيادة
ال �س �ي ��اس �ي ��ة وت ��وح� �ي ��د ال �ج �ب �ه��ة
الداخلية وعدم منح فرصة ألعداء
الوطن والدين لتنفيذ مخططهم
القذر بإشعال الفتنمة بني ابناء
ال �ك��وي��ت م��وض �ح��ا ب� ��أن «ح ��رص
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م ��و األم � � �ي � ��ر ع �ل��ى
ال �ت��واج��د ب �م �ك��ان ال�ت�ف�ج�ي��ر دل�ي��ل
ع �ل��ى ع �م��ق امل �س��ؤول �ي��ة وح ��رص
القائد على جمع الشمل والقضاء
على املجرمني».
وأك � � � ��د ال� � �ك� � �ن � ��دري ان ال � �ه ��دف
الرئيس والوحيد من ه��ذا العمل
الجبان ما هو إال زرع الفتنة بني
أط�ي��اف الشعب الكويتي املتآلفة

عالم الكندري
ال� �ت ��ي ل ��ن ت �س �م��ح ل� �ه ��ذا امل �خ �ط��ط
اإلره� � ��اب� � ��ي ب � ��امل � ��رور ب �ت�لاح �م �ه��ا
وتكاتفها مثلما فعلت في أحلك

ال � �ظ� ��روف وأق � ��واه � ��ا إب � ��ان ال �غ��زو
ال �ع��راق��ي ال�غ��اش��م ل�ل�ب�لاد وض��رب
في سبيل ذلك أروع األمثلة ،قائال:
إن إراق ��ة ال��دم��اء وإزه ��اق األرواح
البريئة أمور محرمة شرعا.
وت� �ق ��دم األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل�ج�ل��س
األم� � � ��ة ألس� � ��ر ال � �ش � �ه� ��داء وع� �م ��وم
الكويتيني بأحر التعازي وصادق
امل��واس��اة س��ائ�لا امل��ول��ى أن يعجل
شفاء املصابني ويدحر الضالني
امل�ن�ح��رف�ين ف��ي ال�ت�ف�ج�ي��ر الشنيع
الذي اختار له االرهابيون توقيتا
مقدسا لكل املسلمني حول العالم
وه � � ��و ي � � ��وم ال� �ج� �م� �ع ��ة م � ��ن ش �ه��ر
رمضان الفضيل.

خليل الصالح

ب� ��ل وس� �ي� �ع ��زز وح ��دت� �ن ��ا وت �م��اس��ك
لحمتنا .ودم ��اء ال�ش�ه��داء الطاهرة
ف ��ي ي � ��وم ج �م �ع��ة م� �ب ��ارك ف ��ي ش�ه��ر
رمضان كريم ستكون سيفا مصلتا
يقتلع ج��ذور اإلره��اب�ي�ين املجرمني
بإذن الله وسيعلم الذين ظلموا أي
منقلب ينقلبون.
عمل وحشي
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ن��ائ��ب عبدالله
التميمي :إن ه��ذا العمل الوحشي
اإلره ��اب ��ي ال ي�م��ت ل�ل�إس�ل�ام بصلة
واض� � � � � � � ��اف ان ي� � � ��د اإلره� � ��اب � � �ي �ي ��ن
الطائفيني وي��د التكفيريني امتدت
الى أرض الكويت وفي يوم الجمعة
وش� �ه ��ر رم � �ض� ��ان اس �ت �ه ��دف ��ت أم ��ن
امل�ص�ل�ين ف��ي ج��ام��ع ال �ص ��ادق ه��ذه
ال� �ي ��د اآلث � �م ��ة ال� �ي ��د ال � �ق� ��ذرة وال �ت��ي
قامت بهذا العمل الوحشي والعمل
ال� �ج� �ب ��ان ال � � ��ذي ال ي� �م ��ت ل�ل�إس�ل�ام
بصلة فسقط ال�ش�ه��داء وال�ج��رح��ى
وان ه��ذا ه��و ن�ت��اج ال�ف�ك��ر املتطرف
والفكر اإلره��اب��ي ان ه��ذا الفكر هو
فكر الجبناء وليس الرجال فالرجل
تواجهه وال يأتي بالغدر والخيانة.
واخ� �ت� �ت ��م ب ��دع ��ائ ��ه ان ي �ح �ف��ظ ال �ل��ه
ال �ك��وي��ت وي ��رح ��م ال �ش �ه��داء س��ائ�لا
امل��ول��ى ع��ز وج��ل ان يشفي املرضى
من ج��راء ه��ذا العمل اإلره��اب��ي وان
يصبر ذوي ال�ش�ه��داء وأن يلهمهم
الصبر والسلوان.
كما أصدر النائب د.عبدالرحمن
الجيران بيانا ج��اء فيه :حفظ الله
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ودعت الكويت بكل طوائفها ضحايا التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق ووجهت الكويت رسالة قوية ومباشرة في وجه اإلرهاب األسود
عندما تداعت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا لتعلن الوقوف صفا واحدا في وجه المجرمين الذين أرادوها فتنة فكانت وحدة شعب خلف قيادته.

لاللتفاف حول قيادتهم السياسية

صالح عاشور

عبدالله العدواني

طالل الجالل

فيصل الشايع

أحمد الري

عبدالله الطريجي

عاشور :ادعو
المواطنين لضبط
النفس

العدواني :قوى
اإلرهاب ال تحمل
غير ثقافة القتل
والدمار

الجالل :جميع
األديان السماوية
بريئة من الفكر
المتطرف

الشايع :الشعب
الكويتي نسيج
واحد ال يمكن
فصله

الري :الكويت
ستخرج من تلك
األزمة أكثر قوة

الطريجي :سنقف
صفا واحدا ضد
الفتن

م��ن ورائ� �ه ��ا بث ال�ف�ت�ن��ة ب�ي�ن اب �ن��اء
الشعب الواحد و زعزعة أمن البالد
واستقراره .
واض� ��اف ال �ع��ازم��ي  :م��ا الي�ع��رف��ه
ه ��ؤالء ال�ج�ب�ن��اء ال��دواع��ش ان�ن��ا فى
ه��ذا البلد الطيب اه�ل��ه ق��د نختلف
سياسيا حبا في هذا الوطن وطمعا
في رفعته والعمل على نهضته اال
ان�ن��ا كنا وم��ا زل�ن��ا ج�س��دا واح ��دا ال
يمكن لكائن م��ن ك��ان ان يفرقنا او
يحاول تمزيق نسيجنا الوطني.

وقدم العازمي التعازي الهالي
وأسر شهداء هذا التفجير اإلرهابي
س ��ائ�ل�ا امل� ��ول� ��ى ال �ع �ل ��ي ال� �ق ��دي ��ر أن
يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم
أه�ل�ه��م وذوي �ه��م ال�ص�ب��ر وال�س�ل��وان
وأن يحفظ الله الكويت وأهلها من
كل شر وأن يجعلها دار أمن وأمان.
أبلغ رد
وقال مراقب مجلس االمة النائب
أحمد الري ان اق��ام��ة م��راس��م العزاء

ل� �ل� �ش� �ه ��داء ال� ��ذي� ��ن ق � �ض ��وا ن�ح�ب�ه��م
ن �ت �ي �ج ��ة ال � � �ح� � ��ادث االره � � ��اب � � ��ي ف��ي
مسجد ال��دول��ة الكبير لهو ابلغ رد
على وح��دة الصف ومتانة الوحدة
ال ��وط �ن �ي ��ة ب �ي�ن م �خ �ت �ل��ف م �ك��ون��ات
وطوائف املجتمع الكويتي.
واض��اف الري عقب تفقده موقع
االن �ف �ج��ار ان ال�ك��وي��ت س�ت�خ��رج من
ه ��ذا ال� �ح ��ادث االره ��اب ��ي اك �ث��ر ق��وة
ووحدة والتحاما ضد هذه االعمال
الجبانة.

واعتبر النائب عبدالله الطريجي
ان م��ا تعرض ل��ه املصلون اآلمنون
في مسجد الصادق في نهار جمعة
رمضان عمل إجرامي إرهابي جبان
و غ��ادر و سيقف الشعب الكويتي
صفا واحدا ضد هذه الفنت.
وم��ن ناحيته ق��ال النائب محمد
ال �ب��راك ان��ه ع�ل��ى ال�ج�م�ي��ع االل�ت�ف��اف
ح��ول ال�ق�ي��ادة السياسية وتوحيد
ال �ج �ب �ه��ة ال��داخ �ل �ي��ة ل �ن �ب��ذ ال �ت �ط��رف
واالره� � � � � ��اب وال� �ت� �م� �س ��ك ب��وح��دت �ن��ا

فيصل الدويسان

محمد البراك

منصور الظفيري

محمد الهدية

الدويسان :يجب
استئصال الفكر
التكفيري

البراك :التمسك
بالوحدة الوطنية
إلفشال مخطط
الفتنة

الظفيري :اعتداء
آثم لم يراع حرمة
دماء المسلمين

الهدية :الشعب
الكويتي سيظل
عصيا على الحاقدين

الوطنية الف�ش��ال مخطط م��ن يريد
اش�ع��ال الفتنة الطائفية ب�ين ابناء
امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي داع � �ي� ��ا وزارة
الداخلية الى سرعة كشف مالبسات
الحادث.
وب� � � ��دوره ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م �ن �ص��ور
ال �ظ �ف �ي��رى ان االع � �ت� ��داء اآلث � ��م على
م �س �ج��د االم� � � ��ام ال� � �ص � ��ادق م �ص��اب
ج �ل��ل ال ي �م��ت ال� ��ى االس �ل ��ام ب�ص�ل��ة
ب��ل ل��م ي��راع حرمة املسجد والشهر
ال �ف �ض �ي��ل و ل ��م ي� � ��راع ح ��رم ��ة دم ��اء
املسلمني.
واس�ت�ن�ك��ر ب ��دوره ال�ن��ائ��ب محمد
ال �ه��دي��ة ال �ج��ري �م��ة اإلره ��اب �ي ��ة ال�ت��ي
ت �ع ��رض ل �ه��ا امل �ص �ل�ي�ن ف ��ي م�س�ج��د
اإلمام الصادق في منطقة الصوابر
الف� �ت ��ا إل � ��ى ان م �ث ��ل ه � ��ذه االع� �م ��ال
االج� ��رام � �ي� ��ة أي� �م ��ا ك ��ان ��ت أه ��داف �ه ��ا
وم��ن يقف وراء ه��ا فانها لن تنجح
ف��ي اس �ت �ه��داف االم ��ن ف��ي ال �ب�لاد او
احداث فجوة في املجتمع الكويتي
امل � �ت � �م� ��اس� ��ك ب � ��وح � ��دت � ��ه ال ��وط� �ن� �ي ��ة
وال � �ق � �ي ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة ل �س �م��و ام �ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد وولي
عهده األمني.
وب �ي ��ن ال � �ه� ��دي� ��ة أن ه � � ��ذا ال �ع �م��ل
اإلج � ��رام � ��ي ال ��دخ� �ي ��ل ع� �ل ��ى ب�ل�ادن ��ا
ي�س�ت�ه��دف ال �ن �ي��ل م��ن أم ��ن ال�ك��وي��ت
ووح ��دت� �ه ��ا وال� �ت ��أث� �ي ��ر ع �ل��ى ت��آل��ف
شعبها الذي كان عصيا دوما على
الحاقدين.

تتمة المنشور ص10
ال �ك��وي��ت وش �ع�ب �ه��ا م ��ن ك ��ل م �ك��روه
ق ��ال ت �ع��ال��ى( :ال��ذي��ن إذا أص��اب�ت�ه��م
م�ص�ي�ب��ة ق ��ال ��وا إن� ��ا ل �ل��ه وإن � ��ا إل�ي��ه
راجعون أولئك عليهم صلوات من
ربهم ورحمة وأولئك هم املهتدون)
رس� ��ال� ��ة ال � �غ� ��در وال � � �ع � ��دوان ج� ��اءت
لتؤكد للعالم قبحها وتعريها عن
م�ب��ادئ االس�ل�ام الحنيف وم��ا وقع
في مسجد االم��ام ال�ص��ادق في بلد
االن�س��ان�ي��ة وال �س�لام وامل�ح�ب��ة دليل
على مدى التخبط في إدارة االجرام
ح �ي��ث اخ� �ط ��أت ف ��ي امل ��راه� �ن ��ة ع�ل��ى
ال �ك��وي��ت ام� �ي ��را وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا
ف �ك �ل �ن��ا ن� �ق ��ف ص� �ف ��ا واح � � � ��دا خ�ل��ف
قيادتنا ام��ام الظلم والعدوان على
بلدنا وابناء شعبنا املسالم.
وأخ � �ط ��أت ألن �ه ��ا س �ت �ج��د ح��زم��ا
في التعامل الجاد والسريع ونحن
على ثقة بقدرات رجال االمن الذين
ب ��ذل ��وا ال �ج �ه��ود وم� ��ازال� ��وا لكشف
ال �ج �ن ��اة وت �ق��دي �م �ه��م ل �ي��د ال �ع��دال��ة
وأخ� �ط ��أت ب �ج��ر ال �ك��وي��ت ف ��ي ات ��ون
ال� �ص ��راع ��ات امل��ذه �ب �ي��ة ال �ت ��ي اك �ل��ت
االخضر واليابس فالكويت باقية
ب�ف�ض��ل ال �ل��ه ستمضي بمسيرتها
املتوازنة.
القيم اإلنسانية
وقال النائب حمدان العازمي إن
هذا التفجير هو عمل ارهابي جبان
ومرفوض من كافة أطياف املجتمع
ال�ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ع ��اش ط� ��وال ع�م��ره
ي�ن�ب��ذ ال�ط��ائ�ف�ي��ه وال� ُ�غ �ل��و ف��ي ال��دي��ن
مشيرا إل��ى أن ما حصل فتنه يراد
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ودعت الكويت بكل طوائفها ضحايا التفجير اإلرهابي الذي استهدف مسجد اإلمام الصادق ووجهت الكويت رسالة قوية ومباشرة في وجه اإلرهاب األسود
عندما تداعت أميرا وحكومة وبرلمانا وشعبا لتعلن الوقوف صفا واحدا في وجه المجرمين الذين أرادوها فتنة فكانت وحدة شعب خلف قيادته.

غرفة التجارة :لن ينال من شرعيتنا من ال شرع لهم وال شريعة

القوى السياسية ودواوين الكويت:
الحادث اإلرهابي سيزيدنا تماسكا ولحمة
أص ��درت غ��رف��ة ت�ج��ارة وصناعة
الكويت بيانا أكدت فيه أن الكويت
كلها تبكي ابناءها ضحايا الغدر
واالث� ��م وان ش �ه��داء م�س�ج��د االم ��ام
ال � �ص� ��ادق س �ي �ث �ب �ت��ون ل �ل �ع��ال��م م��رة
اخرى انهم اقوى من ان ينال منها
دع��اة ال�ت�ط��رف وث�ق��اف��ة امل��وت او ان
ينال من شرعيتها من ال شرع لهم
وال شريعة.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا اس �ت �ن �ك��رت ال �ق��وى
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ط� ��ارئ
عقدته مساء أمس في مقر التحالف
ال ��وط� �ن ��ي ال ��دي �م �ق ��راط ��ي ال�ت�ف�ج�ي��ر
االره ��اب ��ي ال ��ذي اس �ت �ه��دف مسجد
االم � � ��ام ال � �ص� ��ادق ،م ��ؤك ��دة أن ه��ذا
ال�ع�م��ل س�ي��زي��د امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي
تماسكا ولحمه.
بيان مشترك للقوى السياسية
وأص� � � � ��درت ال � �ق� ��وى ال �س �ي��اس �ي��ة
بيانا جاء فيه:
وتؤكد القوى ملن أراد باملجتمع
ال �ك��وي �ت ��ي ال � �س� ��وء أن ه � ��ذا ال �ع �م��ل
س �ي��زي��دن��ا ت �م��اس �ك��ا ول �ح �م��ة وم��ا
وق��وف صاحب السمو أمير البالد
ف� � ��ي م � ��وق � ��ع ال� � � �ح � � ��ادث اإلره� � ��اب� � ��ي
إال ت��أك �ي��دا ع �ل��ى وق � ��وف امل�ج�ت�م��ع
ال�ك��وي�ت��ي ب��أك�م�ل��ه ض��د ه ��ذا العمل
ال �ج �ب��ان ،ك�م��ا ت�ب�ين ه��ذه ال �ق��وى أن
اجتماعها هو بحد ذاته دليل على
ه ��ذا ال �ت�لاح��م ال��وط �ن��ي ال� ��ذي جبل
عليه الشعب الكويتي منذ نشأته،
كما أن توافد اآلالف من املواطنني

ع�ل��ى ب�ن��ك ال ��دم ي�م�ث��ل أك �ب��ر صفعة
ل�ه��ؤالء التكفيريني ومخططاتهم،
ف �ق��د وق� ��ف ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي بكل
طوائفه وأطيافه وفئاته وقفة رجل
واحد ضد هذا العمل اإلرهابي.
وت� � ��دع� � ��و ال � � �ق� � ��وى ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
الحكومة ال��ى تحمل مسؤولياتها
واتخاذ كافة التدابير لحفظ األمن
وم �ت��اب �ع��ة ه ��ذه ال �ق ��وى ال�ت�ك�ف�ي��ري��ة
وتشديد رقابتها عليهم والتصدي
ل� � �ه � ��ا ،ك � �م� ��ا ت � ��ؤك � ��د ض � � � � ��رورة ع� ��دم
االك� �ت� �ف ��اء ب ��ال� �ع�ل�اج األم � �ن ��ي ف �ه��ذه
األزم � � ��ة أك� �ب ��ر ب �ك �ث �ي��ر م ��ن ذل� � ��ك ،م��ا
يستدعي لعالجها استنفار كافة
م��ؤس �س��ات ال ��دول ��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا
وزارات الداخلية واإلعالم والتربية،
ووض ��ع اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ش��ام�ل��ة ضد
ه ��ذه ال �ح��رب امل�ع�ل�ن��ة ع �ل��ى وط�ن�ن��ا
بكافة أطيافه ومكوناته.
وف��ي ال�خ�ت��ام ت��دع��و ه��ذه ال�ق��وى
ج �م �ي��ع أب � �ن� ��اء ه� � ��ذا ال� ��وط� ��ن ألخ ��ذ
ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح� ��ذر م ��ن م�خ�ط�ط��ات
اإلره � ��اب� � �ي �ي��ن وت � �ف� ��وي� ��ت ال� �ف ��رص ��ة
عليهم بالتماسك والتعاضد وعدم
االن � �ج � ��راف وراء امل �ن ��زل �ق ��ات ال �ت��ي
يرغب أنصار ه��ذا الفكر التكفيري
بدفعنا لها.
وت� ��دع� ��و ج �م �ي��ع أب � �ن� ��اء ال ��وط ��ن
ال��ى تسجيل م��وق��ف وط�ن��ي جامع
وواض � � ��ح م ��ن خ�ل��ال امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
التشييع وال�ع��زاء أله��ال��ي الشهداء
وال� �ج ��رح ��ى وك ��ذل ��ك امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال��وق �ف��ة ال�ت�ض��ام�ن�ي��ة ال �ت��ي سيعلن

اسعاف الجرحى من مسجد اإلمام الصادق عقب االنفجار

عنه الحقًا.
ووق� � � ��ع ع� �ل ��ى ال � �ب � �ي� ��ان ال �ت �ج �م��ع
اإلسالمي السلفي وتجمع العدالة
وال� � �س �ل��ام وال� �ت� �ح ��ال ��ف اإلس�ل�ام ��ي
ال� ��وط � �ن � ��ي وال � �ت � �ح� ��ال� ��ف ال ��وط� �ن ��ي
ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي وال� �ت� �ي ��ار ال �ت �ق��دم��ي
ال �ك��وي �ت��ي وال� �ح ��رك ��ة ال��دس �ت��وري��ة
اإلسالمية وحزب املحافظني املدني
واملنبر الديمقراطي الكويتي.
دواوين الكويت :إجرام
ك� �م ��ا أص� � � ��در «ت� �ج� �م ��ع دواوي� � � ��ن
الكويت» بيانا ح��ول ال�ح��ادث جاء
فيه:
ل� �ق ��د ص ��دم� �ن ��ا ك� �م ��ا ص� � ��دم أه ��ل
ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع��ا ق� �ي ��ادة وش �ع �ب��ا،،

بالتفجير اإلره��اب��ي امل�ج��رم واآلث��م
ال � ��ذي ن� ��ال أح� ��د م �س��اج��د ال �ك��وي��ت
وال � � � ��ذي ذه� � ��ب ض �ح �ي �ت��ه ع� � ��دد م��ن
املصلني اآلمنني في مسجد اإلم��ام
الصادق في منطقة الصوابر.
وإن ت �ج �م��ع دواوي� � � � ��ن ال �ك��وي��ت
إذ ي � �ع� ��رب ع � ��ن ص ��دم� �ت ��ه وح ��زن ��ه
ل �ل �ح��ادث األل �ي��م واألرواح ال�ب��ري�ئ��ة
التي أزه�ق��ت ،ليؤكد أن ه��ذا العمل
مستهجن وم��رف��وض وه��و دخيل
على الكويت ،،ومثل هذا العمل لن
يؤثر في وحدة املجتمع الكويتي.
كما يؤكد التجمع أن من ارتكبه
ال يهدف بجريمته البشعة تفجير
مسجد ،،إنما هدفه األك�ب��ر تفجير
الجبهة الداخلية ،وبث روح الفرقة

والشحناء الطائفي البغيض بني
أفراد املجتمع الكويتي.
ول� �ي� �ع� �ل ��م م � ��ن ي� �ق ��ف وراء ت �ل��ك
الفعلة ال�ن�ك��راء أن��ه بعمله الجبان
إن� �م ��ا س� �ي ��دف ��ع أه � ��ل ال� �ك ��وي ��ت ال ��ى
ال�ت��وح��د واالل �ت �ف��اف ح��ول بعضهم
ب� �ع� �ض ��ا وخ � �ل� ��ف ق � �ي� ��ادت � �ه� ��م ،،وأن
ش �ع ��ب ال� �ك ��وي ��ت ال� � ��ذي ج �ب ��ل ع�ل��ى
روح امل�ح�ب��ة وال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ات��ف
ف��ي األزم� ��ات ل �ي��درك ان ه��ذا العمل
الجبان إن�م��ا ه��و ج��زء م��ن مشروع
شيطاني ملعون يستهدف املنطقة
برمتها ،،من خ�لال ض��رب مكونات
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي ع� �ب ��ر ال �ف �ك��ر
ال�ت�ك�ف�ي��ري امل �ت �ط��رف ال� ��ذي ال يمت
ل�لإس�لام وال��دي��ن االس�لام��ي بصلة
وي �ت �ط �ل ��ب وق � � ��وف ال� �ك ��وي ��ت ك�ل�ه��ا
حكاما وحكومة ومحكومني صفا
واحدا ويدا واحدة بوجه ذلك الفكر
ال �ت �ك �ف �ي��ري وم� ��ن ي��ري��د ش� ��را ب�ه��ذه
االرض واهلها.
وإن�ن��ا ب��دورن��ا ن��دع��و ك��ل اطياف
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� � � ��ذي ع ��رف
بمساملته الى أخذ الحيطة والتروي
وال� ��وح� ��دة وع � ��دم االن� �س� �ي ��اق وراء
اإلشاعات والعواطف من أجل منع
أي فرصة امام أي جهة إرهابية أو
أش�خ��اص الستغالل ه��ذه الحادثة
وبث الفنت والفرقة بني املواطنني.

محافظ حولي:
توفير جميع
امكانيات المحافظة
لخدمة الجهات
المعنية بالحادث
اس�ت�ن�ك��ر م�ح��اف��ظ ح��ول��ي ال�ف��ري��ق
أول م �ت �ق��اع��د ال �ش �ي��خ أح �م��د ن ��واف
األح�م��د الصباح ال�ح��ادث اإلره��اب��ي
الذي راح ضحيته عدد من الشهداء
خالل صالة الجمعة بمسجد اإلمام
الصادق بمنطقة الصوابر.
وقال الشيخ أحمد في بيان له إن
مثل هذه الحوادث االرهابية الدنيئة
ل� ��ن ت ��ؤث ��ر ف� ��ي امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي
ب � ��ل ب ��ال� �ع� �ك ��س س � �ت ��زي ��ده ت �م��اس �ك��ا
وال �ت �ح��ام��ا ب�ي�ن م �ك��ون��ات��ه ،وه ��و ما
رأي�ن��اه وملسناه منذ وق��وع الحادث
ح�ي��ث ت�ع��اض��د ال�ك��وي�ت�ي��ون جميعا
مل��واج�ه��ة االره ��اب وش�ك�ل��وا نسيجا
م � ��ن ال� �ل� �ح� �م ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ت �ج �س��دت
ب � �ح � �ض� ��ور ال � � �ق � � �ي � ��ادة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
ال �ح �ك �ي �م��ة مل��وق��ع ال� �ح ��ادث وت �ط��وع
ج �م��ع غ�ف�ي��ر م��ن امل��واط �ن�ي�ن لتقديم
امل� �س ��اع ��دة ل �ل �ج��رح��ى و امل �ص��اب�ي�ن
و ل �ل �ت �ب��رع ب� ��ال� ��دم ،وه � ��و ام � ��ر غ�ي��ر
مستغرب م��ن ش�ع��ب عجنته املحن
وخ �ل �ق��ت م �ن��ه م�ج�ت�م�ع��ا م�ت�م��اس�ك��ا
ملتفا حول وطنه وقيادته.

جامع اإلمام الصادق في بيان :حضور سمو األمير خفف اللوعة واألسى
أص� � � ��در ج� ��ام� ��ع االم� � � � ��ام ال � �ص� ��ادق
ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ب�ي��ان��ًا ح ��ول ال �ح��ادث
اإلرهابي الذي استهدف املسجد ندد
ف�ي��ه بالعمل اإلره��اب��ي األس ��ود ال��ذي
اس�ت�ه��دف امل�ص�ل�ين ال�ص��ائ�م�ين وج��اء
في نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
{ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه
ْ ْ
ُ
فيها وغض َب الله ُ
عليه
خالدًا
جهنم ِ
ِ
َّ ُ
عظيمًا} النساء
ولع َنه
وأعد له عذابًا ِ
َ
َّ
آية .93
في يوم هو من أفضل األي��ام وفي
شهر الله وهو أفضل الشهور وأثناء
ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة ال �ج��ام �ع��ة ف��ي ج��ام��ع

اإلم��ام الصادق عليه السالم والجمع
ال�غ�ف�ي��ر م��ن امل�ص�ل�ين ي ��ؤدون شعيرة
الصالة مؤتمرين بأمر الله صائمني
قائمني آمنني مساملني وإذا بمجرم
ت�ج��رد م��ن ك��ل ق�ي��م اإلن�س��ان�ي��ة بائعا
نفسه للشيطان ؛ ق��د تسلل للجامع
وامل��ؤم�ن�ين س��اج��دي��ن ل�ج�لال ال�ل��ه وإذ
ب��ه ُيفجر نفسه ب�ين ج�م��وع املؤمنني
فاستشهد م��ن استشهد وج��رح من
ج��رح ؛ ف��ي ي��وم ل�ي��س كمثله ي��وم مر
ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ف��ال�ح�م��د ل �ل��ه ال� ��ذي ال
ُيحمد على مكروه سواه.
َّ
أال وأن م ��ن ح� � ��اول ب� �ه ��ذا ال �ع �م��ل
الدنيء أن ي��زرع الفتنة والشقاق بني

أب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت ف��إن �م��ا خ �س��ر آخ��رت��ه
ودن �ي��اه كما ق��د خ��اب ظنه ومسعاه
فشعب الكويت ق��د ُج� ِ�ب� َ�ل على املحبة
واإلخاء سجية منه ال ّ
تطبعا.
خفف اللوعة واألسى هو
كما أن ما ّ
ق��دوم وال��د الجميع حضرة صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح إل ��ى م��وق��ع
ال �ح��دث وه ��و ح��زي��ن ال�ق�ل��ب م��واس�ي��ا
ألبنائه.
إن ج��ام��ع اإلم � ��ام ال� �ص ��ادق (ع�ل�ي��ه
ال � �س �ل�ام) إذ ي�س�ت�ن�ك��ر ه� ��ذا ال �ح ��ادث
اإلج��رام��ي ال��ذي م� َّ�س بيتا م��ن بيوت
ال �ل ��ه وأس� �ف ��ر ع ��ن اس �ت �ش �ه��اد ك��وك�ب��ة

م��ن امل��ؤم�ن�ين وس�ق��وط ع��دد كبير من
ال�ج��رح��ى َليتقدم إل��ى امل�ق��ام السامي
لحضرة صاحب السمو وول��ي عهده
األم �ي��ن وإل � ��ى أس� ��ر ال �ش �ه ��داء األب � ��رار
وذوي�ه��م ؛ بخالص ال�ع��زاء وامل��واس��اة
ع �ل��ى ه� ��ذا امل� �ص ��اب ال �ج �ل��ل س��ائ�ل�ين
امل ��ول ��ى ج � ّ�ل ��ت ق ��درت ��ه أن ي�ت�غ�م��ده��م
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه ُ
وي �س �ك �ن �ه��م ف�س�ي��ح
ج �ن ��ات ��ه م� ��ع ال �ص ��دي �ق�ي�ن وال� �ش� �ه ��داء
َّ
وح� ُ�س��ن أول�ئ��ك رفيقا وأن ي� ُ�م��ن على
َ
الجرحى بالشفاء العاجل.
ان ه��ذا الحادث اإلج��رام��ي لن يفت
ف��ي ع�ض��د الكويتيني أو يوهنهم أو
ي ��زرع ال�ش�ق��اق بينهم ب��ل سيزيدهم

إي �م��ان��ا ب��أه�م�ي��ة وح��دت �ه��م ال��وط�ن�ي��ة
وي� � �ق � ��وي إص � � ��راره � � ��م ع� �ل ��ى ال �س �ع��ي
ال ��دؤوب للمحافظة على ه��ذا الوطن
الغالي وتفويت الفرصة على كل من
ِّ
نفسه أن يذكي ن��ار الفتنة
ت�س��و ُل ل��ه ُ
ب�ي��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن أو ي� �م ��زق ت��آل �ف �ه��م
ومودتهم.
ُّ
ويعلن جامع اإلمام الصادق (عليه
ال� �س�ل�ام) أن ��ه س�ي�ت��م ت�ش�ي�ي��ع ش �ه��داء
الكويت األب��رار الذين استشهدوا في
محرابه وهم ساجدون ؛ اليوم السبت
 10رمضان  1436هـ املوافق  27يونيو
 2015م ف ��ي ال �س��اع��ة ال��راب �ع��ة م�س��اء
بمقبرة الصليبيخات الجعفرية.

كما سوف يتم تقبل العزاء للرجال
في مسجد الدولة الكبير وللنساء في
ص��ال��ة اليوسفي بمنطقة ش��رق قرب
جمعية املهندسني وذل��ك بعد صالة
العشاء أيام السبت األحد واإلثنني.
ون� �س ��أل ال �ل��ه ع ��ز وج� ��ل أن يسكن
الشهداء السعداء أعلى جنانه ُ
ويكرم
ن��زل �ه��م وأن ي �ع �ظ��م األج � ��ر وال� �ث ��واب
أله �ل �ه��م وذوي� �ه ��م ُ
وي �ل �ه �م �ه��م ال�ص�ب��ر
َّ
يمن بالشفاء العاجل
والسلوان وأن ُ
على املصابني.
ح � �ف ��ط ال � �ل � ��ه ال � �ك� ��وي� ��ت وأم � �ي ��ره ��ا
وشعبها من كل مكروه ووقى شعبها
شر الفنت.
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 3رسائل من اللجان
في جلسة الثالثاء

الشباب والرياضة ترفض
مشروعا حكوميا بفصل الهيئة

الكندري مترئسا اجتماع اللجنة االسكانية وبجواره الجبري والنصف

املعيوف مترئسا اجتماع لجنة الشباب والرياضة وبجواره الرويعي وحمدان العازمي

يدرج على جدول أعمال جلسة
م �ج �ل��س االم� � ��ة امل �ق �ب �ل��ة ع � ��دد م��ن
االوراق والرسائل الواردة ملجلس
االم � ��ة اول� �ه ��ا رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة االس �ك��ان �ي��ة ي�ط�ل��ب فيها
احالة بعض االقتراحات بقوانني
امل� ��رف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة الب ��داء
ال � ��رأي ف��ي ال �ص �ي��اغ��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
واعادتها الى اللجنة طبقا لنص
امل��ادة  101من الالئحة الداخلية،
ح� �ي ��ث ت � �ق� ��دم ال� � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة 24
اقتراحا بقانون في هذا الشأن.
ام��ا ال��رس��ال��ة ال�ث��ان�ي��ة ف�ه��ي من
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال�ث�ق��اف��ة واالرش� ��اد يطلب فيها
اع� � � ��ادة ادراج ال �ت �ق ��ري ��ر ال �ث��ان��ي

ل �ل �ج �ن��ة ع� ��ن االق � � �ت� � ��راح ب �ق��ان��ون
امل �ق��دم م��ن ال�س�ي��د ال�ع�ض��و نبيل
ن��وري الفضل على ج��دول اعمال
املجلس وتعليق االق�ت��راح بشأن
ت� �ع ��دي�ل�ات ع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون امل ��رئ ��ي
واملسموع.
ك �م��ا ي �ن��اق��ش امل �ج �ل��س رس��ال��ة
م��ن رئ�ي��س لجنة حماية االم��وال
ال � �ع� ��ام� ��ة ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا ت �ع��دي��ل
ال �ت��وص �ي��ة ال �ت��ي س �ب��ق ان واف ��ق
ع�ل�ي�ه��ا م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسة
يوم االربعاء املوافقة 2015/4/8
ل � �ت � �ك� ��ون ك� � ��اآلت� � ��ي :اي � � �ق � ��اف ب �ي��ع
الشركات التي تملك فيها الهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ومساهمات
ال تقل ع��ن  50ف��ي امل�ئ��ة م��ن رأس
م ��ال �ه ��ا س� � ��واء ك ��ان ��ت امل �س��اه �م��ة

م� �ب ��اش ��رة او غ �ي��ر م� �ب ��اش ��رة ع��ن
ط ��ري ��ق ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت�س��اه��م
فيها بنسبة ما.
وي� �ن ��اق ��ش رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي��س
لجنة العرائض والشكاوى يطلب
فيها إحالة الشكوى رقم  207الى
لجنة املرافق العامة عمال بحكم
امل��ادة  156من الالئحة الداخلية
خ� ��اص� ��ة وان ال� �ش� �ك ��وى ت�ت�ع�ل��ق
ب��ال��دوائ��ر االن�ت�خ��اب�ي��ة وامل�ن��اط��ق
التابعة لها.

رفضت لجنة الشباب والرياضة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م� �ش ��روع ��ي ال� �ق ��ان ��ون
امل �ق��دم�ي�ن م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ش��أن
ف� �ص ��ل ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة وإن�ش��اء هيئة مستقلة
م � ��ن أح ��ده � �م ��ا ل� �ل� �ش� �ب ��اب وأخ� � ��رى
للرياضة.
وذك � ��رت ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ت�ق��ري��ري�ه��ا
ال �ث��ان��ي وال �ث��ال��ث أن ��ه ب�ع��د ت ��دارس
أعضائها امل�ش��روع�ين الحكوميني
ج� � ��رى ال� �ت� �ص ��وي ��ت وان � �ت � �ه ��ت ال ��ى
ع ��دم امل��واف �ق��ة ب��أغ�ل�ب�ي��ة اع�ض��ائ�ه��ا
الحاضرين ( 2عدم موافقة) الى (1
م��واف�ق��ة) ع�ل��ى م�ش��روع��ي ال�ق��ان��ون،
واس�ت�ن��د رأي االق�ل�ي��ة ال��ى ض��رورة
وج� � � � ��ود ه� �ي� �ئ ��ة م� �س� �ت� �ق� �ل ��ة ت �ع �ن��ى
ب� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب واخ� � ��رى ت�ع�ن��ى

بشؤون الرياضة.
وك��ان رأي االغلبية م��ن اعضاء
ال �ل �ج �ن ��ة ان م� ��ا ورد م� ��ن غ ��اي ��ات
واه � ��داف س�ع��ى ال ��ى تحقيقها قد
ت� ��واف� ��رت ب��ال �ف �ع��ل ،وم �ت �ح �ق �ق��ة ف��ي
م�ج�م��ل اخ �ت �ص��اص��ات ون �ش��اط��ات
الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وف� � � ��ي اح � � �ك� � ��ام ن� �ظ ��ام� �ه ��ا امل � �ح� ��دد
ب � ��امل � ��رس � ��وم ب � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م ()43
ل�س�ن��ة 1992بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة.
اض ��اف ��ة ال� ��ى ت� �ع ��ارض امل �ش��روع
م��ع ال �س �ي��اس��ة ال �ع��ام��ة امل�ع�ل�ن��ة من
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي اك �ث ��ر م ��ن م�ن��اس�ب��ة
وال �ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ي ،ال ��داع ��م ال��ى
وق � � ��ف ظ � ��اه � ��رة ان� � �ش � ��اء ال �ه �ي �ئ��ات
واملؤسسات العامة في ظل وجود

ت �ش ��اب ��ه ف� ��ي ذات امل � �ج� ��ال ،وان ال
ح��اج��ة إلن�ش��اء هيئات ج��دي��دة ،ملا
ترتب عليه من اثار سلبية بزيادة
ال �ك��وادر الوظيفية على الوظائف
القيادية وغيرها من الوظائف ذات
امل �س��ؤول �ي��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة م�م��ا يكبد
ميزانية الدولة زي��ادة في النفقات
وه � � ��و م � ��ا ي � �ت � �ع� ��ارض امل �خ �ص��ص
ل� �ل� �م ��رت� �ب ��ات ف � ��ي اس� � �ع � ��ار ال �ن �ف��ط
ب��اع�ت�ب��اره امل ��ورد االس��اس��ي اذا لم
يكن الوحيد للدخل ال�ق��وم��ي ،كما
ان ال�ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ي ال�ث��اب��ت في
اكثر من مناسبة مالئة عدم تبني
ط� ��رح ان� �ش ��اء امل ��زي ��د م ��ن ال�ه�ي�ئ��ات
العامة او اجهزة حكومية جديدة.

دليل جديد خاص باجراءات التعيين وااللتزام باإلعالم عن الوظائف في الصحف

الحكومة :أسواق المال تعالج تجاوزاتها وتنفذ
توصيات مجلس األمة
أدرج على ج��دول أعمال جلسة
ال� � �ث �ل��اث � ��اء رد ال � �ح � �ك ��وم ��ة ب� �ش ��أن
ت � �ق� ��ري� ��ري ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
تجاوزات هيئة اسواق املال رقمي
 2 ، 1بعد ان وافق املجلس بتاريخ
 2015 / 2 / 10ع �ل��ى االق � �ت� ��راح
املقدم من بعض االعضاء باحالة
ال�ت�ق��ري��ري��ن ال��ى ال�ح�ك��وم��ة الت�خ��اذ
االج ��راءات املناسبة بشأنها على
ان تقدم خ�لال  3اشهر م��ن تاريخ
ال�ق��رار ال��ى املجلس تقريرا بما تم
في هذا الشأن.
وج ��اء ف��ي ن��ص ال ��رد الحكومي
امل� ��ذي� ��ل ب �ت��وق �ي��ع رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
م �ف��وض��ي ه �ي �ئ��ة اس � � ��واق امل � ��ال د.
ن ��اي ��ف ال� �ح� �ج ��رف :ال � ��ى ان ه �ن��اك
ال � �ع� ��دي� ��د م � ��ن االج � � � � � � � ��راءات ال� �ت ��ي
ت �م��ت ب �ش��أن ال �ت��وص �ي��ات ال � ��واردة

ب��ال �ت �ق��ري��ر  ،وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن��وض��ح
ل �ك��م رد م�خ�ت�ص��ر ع ��ن االج� � ��راءات
التي تمت في كل توصية من تلك
التوصيات.
التوصيات:
 ت�ع��دي��ل ال �ل��وائ��ح االداري � ��ة بمايكفل ض ��رورة ق�ي��ام هيئة اس��واق
املال باالعالن الرسمي بالصحف
املحلية اليومية ووس��ائ��ل االع�لام
االخ � � � � � ��رى ع� � ��ن ك � ��اف � ��ة ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال �ش��اغ��رة الع �ل�ام ك��اف��ة امل��واط �ن�ين
بها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ
الفرص التي كفلها الدستور.
رد الهيئة:
قامت الهيئة باتخاذ االجراءات
االزم� � � ��ة واالل � � �ت� � ��زام ب � ��االع �ل��ان ع��ن
الوظائف الشاغرة لديها من خالل

الصحف املحلية.
 تعديل الئحة امل��وارد البشريةودل � � �ي� � ��ل س � �ي� ��اس� ��ات واج � � � � � ��راءات
وق��واع��د امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة بحيث
ت� �ت� �ض� �م ��ن اش � � �ت� � ��راط� � ��ات ت �ت �ع �ل��ق
ب� �م� �ع ��ادل ��ة ال � �ش � �ه� ��ادة م � ��ن وزارة
التعليم الحالي للحاصلني عليها
م��ن غير دول��ة ال�ك��وي��ت ،واملعايير
ال � �خ� ��اص� ��ة ب� �ت ��رت� �ي ��ب االف� �ض� �ل� �ي ��ة
ل �ل �م �ت �ق��دم�ي�ن ف� ��ي ح� ��ال� ��ة ت� �س ��اوي
ن �ت��ائ��ج امل ��رش� �ح�ي�ن ف ��ي ال �ت �ق��دري
العام بما يكفل تكافؤ الفرص.
رد الهيئة:
قامت هيئة اسواق املال بوضع
دل� �ي ��ل ج ��دي ��د خ � ��اص ب � ��اج � ��راءات
ال �ت �ع �ي�ين وت� ��م اع� �ت� �م ��اده م ��ن ق�ب��ل
م �ج �ل��س م �ف��وض��ي ه �ي �ئ��ة اس� ��واق
امل � ��ال وت� ��م م �ع��ال �ج��ة ال �ق �ص��ور في

الالئحة السابقة.
 معالجة ضعف نظم الرقابةالداخلية بهيئة اس��واق امل��ال بما
يكفل التحقق م��ن صحة وسالمة
اج � � ��راءات ال�ت�ع�ي�ين وف ��ق ال �ل��وائ��ح
وال � �ق� ��وان �ي�ن امل �ن �ظ �م��ة وي �م �ن ��ع اي
ح � � � ��االت ت � ��زوي � ��د او ت� � �ج � ��اوز ف��ي
االجراءات .
رد الهيئة:
ت � ��م ت �ك �ل �ي��ف م� �ك� �ت ��ب ال �ت��دق �ي ��ق
ال� � ��داخ � � �ل� � ��ي ب� ��ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� � ��دراس� � ��ة
وال� �ت� �ح� �ق ��ق م � ��ن ص� �ح ��ة وس�ل�ام ��ة
اج� � � � ��راءات امل � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة ف��ي
عملية التعيني.
 ت �ح��دي��د امل ��ؤه�ل�ات ال��دراس �ي��ةوال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة ص� ��راح� ��ة
وب ��وض ��وح ت ��ام ل�ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف
امل � � �ح� � ��ددة ب� ��ال� ��وص� ��ف ال ��وظ �ي �ف ��ي

بالهيكل التنظيمي لهيئة اسواق
امل � � ��ال ب �ح �ي��ث ت �ت �ف��ق م��ؤه�ل�ات �ه��م
ال ��دراس� �ي ��ة وال �ع �ل �م �ي��ة م ��ع امل �ه��ام
واملسؤوليات املتعلقة بالوظائف
التي يتم شغلها لالرتقاء بهيئة
اسواق املال.
رد الهيئة:
ت��م ت�ح��دي��د امل��ؤه�ل�ات املطلوبة
ل � �ش � �غ� ��ل ال � � ��وظ � � ��ائ � � ��ف ال� � �ش � ��اغ � ��رة
واالف �ص ��اح ع�ن�ه��ا وذل ��ك ب��االع�لان
عن الشواغر في الصحف اليومية.
 م ��راج� �ع ��ة ك ��اف ��ة ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات(امل � � ��وظ� � � �ف� �ي ��ن) وت� �س� �ك� �ي� �ن� �ه ��م ف��ي
درج ��ات� �ه ��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال �ت �ح �ق��ق
م��ن س�لام��ة م��ؤه�لات�ه��م ال��دراس �ي��ة
وش � � � �ه� � � ��ادات ال � �خ � �ب � ��رة ال� �س ��اب� �ق ��ة
وال � �ت � �ق � �ي � �ي ��م امل� � ��ال� � ��ي ل ��درج ��ات� �ه ��م
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ف ��ي ض� ��وء امل �خ��ال �ف��ات

ال �ت��ي ت��م ال�ك�ش��ف ع�ن�ه��ا وم��ن اج��ل
االلتزام بالقوانني الوائح االدارية
امل �ن �ظ �م��ة ع� �م ��ل ال �ه �ي �ئ��ة وات � �خ ��اذ
االجراءات التصحيحية.
رد الهيئة:
ت � ��م ت �ك �ل �ي��ف م� �ك� �ت ��ب ال �ت��دق �ي��ق
ال� ��داخ � �ل� ��ي ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب� ��ال� ��دراس� ��ة
وال �ت �ح �ق��ق م ��ن ك ��اف ��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
وال � �ت� ��أك� ��د م � ��ن س �ل�ام� ��ة ال �ت �س �ك�ين
الوظيفي للموظفني.
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الحادي عشر)

 27سيدة تنافسن على مقاعد البرلمان وحل دستوري و 3سوابق برلمانية

الفصل التشريعي الحادي عشر :مشاركة المرأة
في االنتخابات ألول مرة في تاريخ الحياة النيابية

إعداد سامح محمد وأيمن عبد اهلل وعبده إبراهيم:

 249مرشحا
تنافسوا على
مقاعد الحادي عشر
من بينهم 27
مرشحة

تنشر جريدة الدستور على حلقات ( بالتعاون مع إدارة
التوثيق والمعلومات في األمانة العامة لمجلس
األمة) أحداث الفصول التشريعية لمجلس األمة
الكويتي بدءا من الفصل األول إلى الفصل الثالث عشر
 ،وتتناول فيها أهم أحداث الفصل من أنشطة نيابية
رقابية وتشريعية لنواب الفصول ،ونستكمل في هذا
العدد هذه الفصول ونتناول فيه الفصل التشريعي
الحادي عشر الذي استمر  612يوما.
سمو األمير مفتتحا دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وبجواره ولي العهد فيما الراحل جاسم الخرافي يلقي كلمة

اج��ري��ت ان�ت�خ��اب��ات مجلس االم��ة
في فصله التشريعي الحادي عشر
بمشاركة املرأة وألول مرة في تاريخ
ان �ت �خ��اب��ات م �ج �ل��س االم � ��ة ب �ت��اري��خ
 29م��ن ي��ون �ي��و ع ��ام  2006م و بلغ
ع��دد امل��رش�ح�ين  249م��رش�ح��ا وبلغ
ع��دد امل��رش�ح��ات  27م��رش�ح��ة وع��دد
ال�ن��اخ�ب�ين  327287ن��اخ�ب��ا وش ��ارك
ف��ي عملية االق�ت��راع  217060ناخبا
بنسبة  ٪ 66.3وش�ك�ل��ت الحكومة
بتاريخ  10من يوليو عام  2006م .
النطق السامي
افتتح سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال� �ح ��ادي عشر
ف ��ي  12ي��ول �ي��و  2006وق� ��ال س�م��وه
في النطق السامي :إن الكويت هي
األم وه� ��ي امل� �ه ��د وه� ��ي ال �ل �ح��د ه��ي
األرض ال�ت��ي نعيش عليها ونعمل
م��ن أج�ل�ه��ا ون��دف��ن ف��ي ث��راه��ا ليس
لنا وج��ود إال بوجودها وال ع��ز إال
بعزها هي اإلرث الذي انحدر إلينا
من اآلباء واألج��داد والذي علينا أن

ن �ح��اف��ظ ع �ل �ي��ه ون �ض �ح��ي م ��ن أج�ل��ه
ب��أرواح�ن��ا وأوص�ي�ك��م ب��أن تتذكروا
دوم��ا ب��أن الكويت إرادة شعب آمن
ب��رب��ه وق ��اس ��ى ش ��رف ال �ح �ي��اة على
رم��ال ال�ص�ح��راء وب�ين أم��واج البحر
ش�ع��ب ش��ري��ف ال�ن�ف��س ك��ري��م الخلق
ن�ظ�ي��ف ال �ي��د ع��ف ال �ل �س��ان واذك � ��روا
أن ال� �ك ��وي ��ت ب �س �م��ةس ع �ل��ى ش �ف��اه
األب�ن��اء وأملهم ف��ي ص��دور الشباب
ودعاء خالص تلهج به قلوب اآلباء
واألمهات فاحفظوا البسمة واألمل
بالحكمة والعمل ال�ج��اد والتعاون
ال�ص��ادق م��ن أج��ل مصلحة الكويت
لتستمر مسيرة الخير لشعب أحب
الخير وعاش به ربنا عليك توكلنا
وإليك أنبنا وإليك املصير.
الخطاب األميري
وق ��ام ب �ت�لاوة ال�خ�ط��اب األم�ي��ري
سمو الشيخ ناصر املحمد رئيس
ال � ��وزراء وق ��ال س �م��وه :ل�ق��د تفضل
ع �ل �ي �ن��ا امل � ��ول � ��ى ال � �ك� ��ري� ��م ب ��امل ��زي ��د
م � ��ن ن� �ع� �م ��ه ول � �ع� ��ل أث� �م� �ن� �ه ��ا روح
األس ��رة ال��واح��دة ال�ت��ي أف ��اءت على

م �ج �ت �م �ع �ن��ا م� �ن ��ذ ن� �ش ��أت ��ه ج��ام �ع��ة
أه ��ل ال �ك��وي��ت ع �ل��ى امل �ح �ب��ة وال�ث�ق��ة
والتواصل غامرة نفوسهم باملودة
وال �ت��راح��م وال �ت��آخ��ي م��وح��دة بني
أبناء هذه األرض الطيبة استلهاما
م��ن عبق امل��اض��ي العطر بمواريثه
واستشراقا ألقصى آفاق املستقبل
امل��أم��ول ستبقى ه ��ذه ال� ��روح على
قدسيتها ب ��إذن ال�ل��ه ق�ل��ب الكويت
ال�ن��اب��ض وم��رس��اة أم�ن�ه��ا وأم��ان�ه��ا
ودع��ائ��م عزها وسيادتها وسبيل
رخ ��ائ� �ه ��ا وازده � � ��اره � � ��ا وس �ت �ب �ق��ى
ال� �ك ��وي ��ت ب � �ع� ��ون ال � �ل� ��ه وم �ش �ي �ئ �ت��ه
وج� � � ��ودن� � � ��ا ال � � �ث� � ��اب� � ��ت ب� ��وح ��دت � �ن ��ا
ال��وط �ن �ي��ة ب �ط �ي��ب ك�لام �ن��ا ون��زاه��ة
قصدنا وم�خ��زون قيمنا الفاضلة
وت�ل�اح �م �ن��ا ال � �ص� ��ادق ف ��ي ال� �س ��راء
وال �ض��راء وال�ع�م��ل امل�ت�ج��دد بالعلم

انتخاب الرئيس
وت��رش��ح مل�ن�ص��ب رئ �ي��س مجلس
األم� � ��ة ال� �ن ��ائ� �ب ��ان ج ��اس ��م ال �خ��راف��ي
وأح � � � �م� � � ��د ال� � � �س� � � �ع � � ��دون وأج � � ��ري � � ��ت
االنتخابات وحصل النائب جاسم
ال�خ��راف��ي على  36ص��وت��ا مقابل 28
صوتا ملنافسه أحمد السعدون وفاز
الخرافي بمنصب رئيس املجلس.
انتخاب نائب الرئيس
وت� ��رش� ��ح مل �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
امل�ج�ل��س ال�ن��ائ�ب��ان ص��ال��ح الفضالة

مضابط الجلسات واألدوار المنعقدة للفصل الحادي عشر
الفصل

بداية الفصل

نهاية الفصل

عدد املضابط

الحادي عشر

2006/7/12

2008/3/19

67

انشطة الفصل التشريعي الحادي عشر
األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

تقارير
اللجان

االستجوابات

القوانني
املنجزة

471

1227

868

7

84

28

أمين السر
وت� � ��رش� � ��ح مل� �ن� �ص ��ب أم � �ي ��ن ال� �س ��ر
ال �ن��ائ �ب��ان أح �م ��د امل �ل �ي �ف��ي وم� �ب ��ارك
الخرينج وج��رت االنتخابات وف��از
املليفي باملنصب بحصوله على 35
صوتا مقابل  30صوتا للخرينج.
مراقب المجلس
ت��رش��ح مل�ن�ص��ب م ��راق ��ب امل�ج�ل��س
ال �ن��ائ �ب��ان ع �ل��ي ال��دق �ب��اس��ي وأح �م��د
الري وج��رت االنتخابات وف��از علي
الدقباسي بمنصب مراقب املجلس
صوتا مقابل 32
بحصوله على 33
َ
صوتا ألحمد الري.
واستقالت الحكومة بتاريخ  4من
م ��ارس ع��ام  2007م وأع �ي��د تشكيل
ال �ح �ك��وم��ة ب �ت ��اري ��خ  25م ��ن م ��ارس
ع ��ام  2007م واس �ت �ق��ال��ت ال�ح�ك��وم��ة
مرة اخرى بتاريخ  19من مايو عام
 2008م و ح��ل امل�ج�ل��س ب�ت��اري��خ 19
مارس  2008م حال دستوريا .

الدوائر الخمس
والمرئي
والمسموع
والمستودعات
الحدودية أهم
القوانين
وزير اإلعالم قدم
استقالته قبل
مناقشة استجواب
فيصل المسلم

تقارير اللجان موزعة على أدوار االنعقاد

يتكون الفصل من ثالثة أدوار هي :
رفع الحصانة

العدد 1421 2020

وال �ع��زي �م��ة وال � � ��رؤى ال� �س ��دي ��دة أن
حقوق الكويت علينا أمانة كبرى
وم � �س ��ؤول � �ي ��ة ت ��اري� �خ� �ي ��ة ن �ت �ح �م��ل
تبعاتها أم��ام ال�ل��ه وأم ��ام أجيالنا
القادمة.

ومحمد البصيري وف��از باملنصب
النائب د .محمد البصيري.

 ٪ 66نسبة
اقتراع 217060
ناخبا في انتخابات
2006

الدور

بداية الدور

نهاية الدور

عدد املضابط

الدور األول

2006/7/12

2006/7/18

5

الدور الثاني

2006/10/30

2007/7/11

42

الدور الثالث

2007/10/30

2008/3/19

20

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد

117

595

154

1

868

املعدل

% 13.5

% 68.6

% 17.7

%2

٪ 100

aldostoor

ملف

األحد  11رمضان  28 . 1436يونيو 2015

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

15

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الحادي عشر)

المسلم والطبطبائي والبراك أكثر النواب توجيها لألسئلة

 2020سؤاال قدمها  51نائبا في  612يوما
ومعدل اإلجابة ٪ 70.3
ب �ل��غ إج �م��ال��ي األس �ئ �ل��ة ف ��ي ال�ف�ص��ل
التشريعي ال�ح��ادي عشر ملجلس األم��ة
 2020س� � ��ؤاال ،رد ال� � � ��وزراء ع �ل��ى 1421
س��ؤاال منها م�ع��دل  ،70.3٪وش��ارك في
ت�ق��دي��م األس �ئ�ل��ة  51ن��ائ �ب��ا ،وق ��د ت�ص��در
قائمة النواب من حيث األسئلة النائب
د.فيصل املسلم ب  258أسئلة ،فالنائب
د .وليد الطبطبائي ب  172سؤاال ،وعادل
الصرعاوي ب  108سؤاال ،ومسلم البراك
ب  94س��ؤاال ،وك��ان أق��ل ال�ن��واب تقديما
لألسئلة عبدالله النيباري وغانم امليع
ومريخان صقر بسؤال واحد لكل منهم،
ث��م ال�ن��ائ�ب��ان ع�ب��دال�ل��ه ال�ه��اج��ري وول�ي��د
ال �ع �ص �ي �م��ي ب �س ��ؤال�ي�ن ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا ث��م
ال �ن��واب ع�ب��دال��واح��د ال�ع��وض��ي ومحمد
ب � ��راك امل �ط �ي��ر وم ��زع ��ل ال �ن �م ��ران ب�ث�لاث��ة
أسئلة لكل منهم.
وأك � �ث� ��ر ال� � � � � ��وزارات ت �ل �ق �ي��ا ل�لأس �ئ �ل��ة
ه��ي ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب  325س ��ؤاال،
والصحة ب  194سؤاال ،واملالية ب ،185

معدل الرد على األسئلة

والداخلية ب  143سؤاال.
وأق ��ل ال� � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا ل�لأس�ئ�ل��ة هي
وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة ب 7
أسئلة فمنصب رئىس الوزراء بعدد 15
سؤاال فالدفاع ب  21سؤاال.
أم��ا م�ع��دل اإلج��اب��ة ع��ن األس�ئ�ل��ة فقد
ت�ص��درت�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب 86.7٪
ف � � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ب ،85.7٪
ف��اإلع�لام ب  ،83.1٪وت��وض��ح ال�ج��داول
وال��رس��وم البيانية ع��دد أسئلة ال�ن��واب
في الفصل الحادي عشر وعدد األسئلة
التي تلقتها ك��ل وزارة ونسبة اإلجابة
وتصنيف اإلجابات.
 املدة الفعلية للفصل الحادي عشر: 612يوما
 إجمالي األسئلة 2020 :سؤاال إجمالي األجوبة 1421 :جوابا معدل الرد٪ 70.3 : متوسط توجيه األسئلة 3.3 :أسئلةيوميا

1%

0.05%

الثالث
24.5%

الجواب
70٫3٪
الثاني
46.2%
األسئلة

الجواب

العدد

1421

599

2020

العدد

589

933

495

1

2

املعدل

٪ 70٫3

٪ 29٫7

٪ 100

املعدل

٪ 29٫2

٪ 46٫2

٪ 24٫5

٪ 0٫05

٪1

٪ 100

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

1

أحمد الري

43

18

سعدون حماد

47

35

غانم امليع

1

2

أحمد الشحومي

83

19

صالح عاشور

58

36

فيصل املسلم

258

3

أحمد السعدون

21

20

صالح الفضالة

4

37

فيصل الشايع

19

4

أحمد املليفي

25

 21ضيف الله بورمية

80

38

مبارك الخرينج

8

5

أحمد باقر

52

22

19

39

محمد املطير

3

6

جابر العازمي

13

 23عادل الصرعاوي

108

40

محمد الصقر

18

7

جمال الكندري

17

 24عبدالله الهاجري

2

41

محمد الخليفة

30

8

جمال العمر

8

 25عبدالله العبدلي

74

 42محمد البصيري

80

9

جمعان الحربش

62

26

10

43

10

حسن جوهر

45

 27عبدالله النيباري

1

 44مرزوق الحبيني

مرزوق الغانم

19
22

11

حسني مزيد

23

 28عبدالله العجمي

6

45

مريخان صقر

1

12

حسني الحريتي

32

29

عبدالله الرومي

10

46

مزعل النمران

3

13

خالد العدوة

35

 30عبدالواحد العوضي

3

47

مسلم البراك

94

14

خضير العنزي

79

31

عدنان عبدالصمد

37

 48مشاري العنجري

15

خالف دميثير

4

32

علي الدقباسي

87

49

16

دعيج الشمري

43

33

علي العمير

49

 50وليد الطبطبائي

17

سعد الشريع

27

37

علي الراشد

52

وليد العصيمي

51

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس اإلجمالي
2020

عدد
األسئلة

عبدالله راعي

األول
29.2%

لم يتم الرد
29٫7٪

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الحادي عشر

طالل العيار

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

ناصر الصانع

االجمالي

18
13
172
2
2020

 7استجوابات و 3طلبات طرح الثقة
تقدم  13نائبا من الفصل التشريعي
ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر ب �س �ع ��ة اس� �ت� �ج ��واب ��ات
ج ��اءت اآلت ��ي :االس �ت �ج��واب األول مقدم
م��ن ال�ن��ائ��ب د.ف�ي�ص��ل امل�س�ل��م إل ��ى وزي��ر
اإلع �ل ��ام م �ح �م��د ال �س �ن �ع��وس��ي ب �ت��اري��خ
 2006/12/3حول تعدي وتطاول السيد
وزير اإلعالم علي الحريات التي كفلتها
ال�ن�ص��وص ال��دس�ت��وري��ة ،إخ�ل�ال ال��وزي��ر
ب�م�ب��دأ ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين ،وق��دم
ال��وزي��ر استقالته ب�ت��اري��خ / 12 / 17
 2006وص ��در م��رس��وم بقبولها وب��ذل��ك
يكون االس�ت�ج��واب ق��د سقط وي��رف��ع من
جدول األعمال
االستجواب الثاني مقدم ن النواب
د .ول�ي��د الطبطبائي أح�م��د الشحومي
د.ج�م�ع��ان ال�ح��رب��ش إل��ى وزي ��ر الصحة
ال� �ش� �ي ��خ أح � �م� ��د ال� �ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ب �ت ��اري ��خ
 2007/1/17ح��ول ال�ت�ج��اوزات االداري��ة
وال�ف�ن�ي��ة  -م �ح��ارب��ة ال �ك �ف��اءات وه�ج��ره
االط �ب��اء؟ ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج؟ التدهور
ال �ع��ام ل�ل�خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ه وق ��دم طلب
بطرح الثقة في الوزير وحددت جلسة 5
 2007 / 3 /لنظر الطلب إال أن الحكومة
قدمت استقالتها يوم  2007 / 3 / 4أي
قبل نظر الطلب بيوم واحد.
االستجواب الثالث مقدم من النواب
ع ��ادل ال �ص��رع��اوي ،ع�ب��د ال �ل��ه ال��روم��ي،
مسلم ال �ب��راك إل��ى وزي��ر ال�ن�ف��ط الشيخ
على الجراح بتاريخ  2007/6/10يتعلق

بلقائه مع القبس الذي قال فيه ان املتهم
ال �خ��ام��س ف��ي ق�ض�ي��ة اخ �ت�ل�اس ن��اق�لات
ال �ن �ف��ط ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال�خ�ل�ي�ف��ة اس �ت��اذه
وم�س�ت�ش��اره ،يتعلق ب �ت �ج��اوزات مالية
واداري � � ��ة ف��ي وزارة ال �ن �ف��ط وق� ��دم طلب
بطرح الثقة بالوزير وح��ددت جلسة 9
 2007 / 6 /ملناقشة الطلب إال أن الوزير
اس �ت �ق ��ال ف ��ي  2007 / 5 / 22وص ��در
مرسوم بقبول استقالته في / 6 / 30
2007
االستجواب الرابع مقدم من النائبني
د.ول� �ي ��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي د.ف �ي �ص��ل امل�س�ل��م
إلى وزي��ر الصحة د .معصومة املبارك
ب �ت��اري��خ  2007/8/25ح ��ول ت �ج��اوزات
وزي � � ��رة ال �ص �ح��ة ف ��ي م �ل��ف ال� �ع�ل�اج ف��ي
ال� � � �خ � � ��ارج ،ح� ��ري� ��ق م �س �ت �ش �ف ��ي وق � ��دم
االستجواب في نفس اليوم الذ ي قدمت
فيه الوزيرة استقالتها بتاريخ 8 / 25
 2007 /وقبلت استقالتها وكلف وزير
االعالم عبد الله املحيلبي بالوكالة
االس � � � �ت � � � �ج� � � ��واب ال � � �خ� � ��ام� � ��س م � �ق� ��دم
م � ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ض� � �ي � ��ف ال � �ل� ��ه ب ��ورم �ي ��ة
إل � ��ى وزي � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ب � ��در ال �ح �م �ي �ض��ي
ب �ت��اري��خ  2007/10/+22ح ��ول ج��رائ��م
ال�ب�ن��ك امل ��رك ��زي ،ج��رائ��م ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ح��ق امل ��ال ال �ع��ام ،تحويل
م�ب��ال��غ ك�ب�ي��رة ل �ش��رك��ات وه�م�ي��ة ب�ه��دف
ال �س��رق��ة وال �ت �ن �ف �ي��ع ،ول ��م ت �ت��م م�ن��اق�ش��ة
االس �ت �ج��واب وص ��در م��رس��وم رق ��م 330

لسنة  2007بتعديل وزاري وت��م تدوير
الوزير الحميضي للنفط بدال من املالية
وبعد ذلك قدم استقالته من وزارة النفط
بتاريخ 2007 / 11 / 16
االس � �ت � �ج� ��واب ال� � �س � ��ادس م � �ق ��دم م��ن
ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن د.ع � �ل� ��ي ال �ع �م �ي ��ر ،د .ول �ي��د
الطبطبائي إلى وزير العدل واألوقاف د.
عبد الله املعتوق بتاريخ 2007/10/22
ح ��ول امل�خ��ال�ف��ات ال��دس �ت��وري��ة ،ال�ت�ن��ازل
ع��ن اراض � ��ي ال��وق��ف ب �ش��روط م�ج�ح�ف��ة،
التجاوزات في مصروف املساجد ،ولم
ت �ت��م م�ن��اق�ش��ة االس �ت �ج ��واب وت ��م إع �ف��اء
ال��وزي��ر ع��ن منصبه ب�م��رس��وم رق��م 329
لسنة  2007الصادر في 2007 / 10 / 28
وهي املرة األولى في تاريخ الحكومات
بالكويت.
االستجواب السابع مقد من النائب
د.س � �ع� ��د ال� �ش ��ري ��ع إل � ��ى وزي � � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم نورية الصبيح ح��ول التهكم
ع �ل��ى امل��ؤس �س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ه وت�ض�ل�ي��ل
ن ��واب االم ��ة واه� ��دار م�ب��دأ ال�ت�ع��اون بني
السلطتني ،وتم تقديم طلب بطرح الثقة
في الوزيرة وفي جلسة 2008 / 1 / 22
جدد املجلس ثقته في الوزيرة بأغلبية
 27ص ��وت ��ا م �ق��اب��ل  19ن��ائ �ب��ا رف �ض��وا
تجديد الثقة في الوزيرة وامتنع نائبان
عن التصويت
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الحادي عشر)

 471اقتراحا  46منها لقوانين الرعاية
االجتماعية
االقتراحات بقوانين خالل الفصل الحادي عشر
 471اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ق��دم�ه��ا
 48ن��ائ�ب��ا ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
ال �ح��ادي عشر منها  233اقتراحا
م�ن�ف��ردا و  238اق�ت��راح��ا مشتركا،
وت � �ص� ��در ق ��ائ� �م ��ة ال � �ن � ��واب االك� �ث ��ر
ت �ق��دي �م��ا ل �ل�اق � �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن
ال �ن��ائ��ب د .ف �ي �ص��ل امل �س �ل��م ب 81
اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون وج��اء ف��ي املركز
ال�ث��ان��ي ال�ن��ائ��ب ع��ادل ال�ص��رع��اوي
ب  66اقتراحا بقانون وحل ثالثا
النائب د .وليد الطبطبائي ب53
اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون وح��ل ف��ي امل��رك��ز
ال��راب��ع النائب علي ال��راش��د ب 51
اقتراحا بقانون ،ثم تقاسم املركز
الخامس النائبان د .حسن جوهر
ومحمد براك املطير ب  45اقتراحا
بقانون.
وك � � � ��ان ال� �ن� �ص� �ي ��ب األك � � �ب� � ��ر م��ن
االق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن مل��واض �ي��ع
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ح �ي��ث ق��دم
النواب بشأنها  46اقتراحا بقانون

ثم القضاء ب  45اقتراحا بقانون
فالتعليم ب 39اقتراحا بقانون ثم
موضوع الجنسية ب  35اقتراحا
بقانون ،ثم الرعاية السكنية ب 31
اقتراحا بقانون.
وقدم في دور االنعقاد االول من
الفصل التشريعي ال �ح��ادي عشر
 174اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون و  194في
الدور الثاني و  103اقتراحات في
الدور الثالث.

فردي
49٫5٪

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد
الثالث
21٫9٪

األول
36٫9٪

مشترك
50٫5٪

الثاني
41٫2٪

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

العدد

233

238

471

املعدل

% 42.6

57.4%

100٪

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

اإلجمالي

العدد

174

194

103

471

املعدل

٪ 36٫9

٪ 41٫2

٪ 21٫9

٪ 100

الحل الخامس دستوري في 2008
ب ��رزت ع��دة م�ل�ف��ات قبيل ح��ل مجلس
األمة في فصله التشريعي الحادي عشر
أدت إلى حل املجلس في  19مارس ،2008
م�ن�ه��ا ان �ت �ق ��ادات ال �ن��ائ��ب أح �م��د امل�ل�ي�ف��ي
لحكومة سمو الشيخ ناصر املحمد على
خلفية ملف التجنيس وملف مصروفات
ديوان سمو رئيس الوزراء وشارك املليفي
ف ��ي إث � ��ارة ه ��ذا امل �ل��ف ال �ن��ائ��ب د .فيصل
املسلم ،إذ سبق للمليفي أن أشار إلى ما
أسماه بالتجنيس العشوائي في نهاية
العام  ،2007أعقبها بدعوة وزير الداخلية
لالستقالة في  6يناير من  ،2008وجرت
م �س��اع الح� �ت ��واء امل ��وض ��وع وس ��ط تعهد
حكومي بمعالجته.
ملفات تسمم الساحة البرلمانية
وف��ي غ�ض��ون ذل��ك ب ��رزت إل��ى الساحة
ال�ن�ي��اب�ي��ة أج� ��واء ال�ش�ح��ن ال�ط��ائ�ف��ي ج��راء
ملف قضية التأبني ،ب��دأت ملفات أخرى
بالتصعيد ك��إزال��ة ال��دي��وان �ي��ات وزي ��ادة
روات ��ب امل��واط �ن�ين ،إذ واص �ل��ت الحكومة
إزال �ت �ه��ا ل �ل��دواوي��ن امل �خ��ال �ف��ة وامل�ت�ع��دي��ة
على أم�ل�اك ال��دول��ة ،فيما واج�ه��ت زي��ادة
ال ��روات ��ب ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��واق��ع  120دي �ن��ارا
معارضة نيابية طالبت بزيادة  50دينارا
إض��اف �ي��ة ،ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ب� ��دأ ال�ن��ائ��ب
جمعان الحربش تصعيده على قضايا
ت�خ��ص وزارة ال��دف��اع وت��وج�ي�ه��ه العديد

من األسئلة حولها ،وفيما واص��ل بعض
ال �ن ��واب ط ��رح م�س��أل��ة إس �ق��اط ال �ق��روض،
ط��رح��ت ال�ح�ك��وم��ة ب��دي�ل�ه��ا ف��ي ص�ن��دوق
املعسرين ورفضه كثر من النواب.
رسالة من الوزراء بعدم التعاون
وكانت السلطتان في جلسة  4مارس
 2008ع �ل��ى م ��وع ��د م ��ع امل ��واج� �ه ��ة ف�ي�م��ا
يخص زي ��ادة الخمسني دي �ن��ارا ،وعندما
شرع املجلس في التصويت على مناقشة
م��وض��وع زي� ��ادة الخمسني دي �ن��ارا بعدم
االستجابة لحق الحكومة في طلب تأجيل
ب �ح��ث امل� ��وض� ��وع مل � ��دة أس �ب ��وع�ي�ن ق��وب��ل
بانسحاب الحكومة من الجلسة في إشارة
ل�ل�أج ��واء امل �ت��وت��رة ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين ،وف��ي
الجلسة التالية ،اعترف الخرافي بخطئه
ال�لائ�ح��ي وأج��ل النظر ف��ي امل��وض��وع إلى
جلسة  18مارس ،في الوقت الذي بدأ فيه
امللف الرياضي بالتسخني مع املطالبات
النيابية بتطبيق القوانني الرياضية التي
أقرها املجلس ،وعزز أجواء التوتر النيابي
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق ��ده ال �ن ��ائ ��ب أح �م��د
املليفي دع��ا إل��ى إق��ال��ة الحكومة وتعيني
رئ�ي��س وزراء ج��دي��د وح��ل مجلس األم��ة،
فيما واجهت الحكومة هجوما نيابيا من
طرف آخر عندما أعلنت نيتها التراجع عن
إزالة الدواوين مما أدى إلى تقديم الوزراء
اس �ت �ق��االت �ه��م ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي 17

مارس بسبب عدم التعاون بني السلطتني
في قضايا زي��ادة الخمسني واإلزال��ة و ما
أسموه اإلساءة إلى رئيس ال��وزراء .وجاء
في البيان الذي وقعه النائب األول لرئيس
ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ جابر املبارك
الصباح أن االستقالة ج��اءت بعد تدخل
بعض ال �ن��واب ف��ي اخ�ت�ص��اص��ات ال ��وزراء
وإمعانهم في تجاوز الحدود الدستورية،
ح�س��ب ب �ي��ان االس �ت �ق��ال��ة ،والح� �ق ��ا أص��در
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د م��رس��وم��ا أم �ي��ري��ا ب �ح��ل مجلس
األمة.
كلمة األمير بمبررات حل 2008
وألقى سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد كلمة بمناسبة حل مجلس األمة
في  19مارس  2008جاء نصها كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا
ق��وال س��دي��دا يصلح لكم اعمالكم ويغفر
لكم ذنوبكم وم��ن يطع الله ورس��ول��ه فقد
فاز فوزا عظيما» صدق الله العظيم
ال �ح �م ��د ل �ل ��ه ال � � ��ذي ال ي �ح �م��د غ� �ي ��ره .
وال �ص�ل�اة وال �س�ل�ام ع�ل��ى س�ي��دن��ا محمد
الذي ال نبي بعده.
أسباب الحل
إخ ��وان ��ي وأخ� ��وات� ��ي وأب� �ن ��اء وط �ن��ي :

أت� �ح ��دث إل �ي �ك��م ال� �ي ��وم ح ��دي ��ث األب إل��ى
أبنائه ،والقائد إل��ى شعبه ،حديث ينبع
من قلب محب يمتزج برغبته الصادقة،
وثقته العالية بضرورة تحقيق تطلعات
أبناء هذا الوطن في العيش بأمن وأمان
ورخ ��اء وازده � ��ار ،ف��ي رح ��اب وط��ن عزيز
الجانب ،مرفوع الهامة ،مصان االستقالل،
يعتز أبناؤه بوحدتهم الوطنية التي هي
السياج الحامي ألمنه واستقراره.
إن م� ��ن ح� ��ق ك� ��ل م� ��واط� ��ن أن ي�ت�م�ت��ع
باألمن واألمان ،والحرية واالستقرار ،وأن
يستفيد م��ن خ�ي��رات وطنه وم��ن الواجب
عليه أن يحفظ ه��ذا ال��وط��ن ويبنيه كما
ب� �ن ��اه وح �ف �ظ ��ه اآلب� � � ��اء واألج� � � � � ��داد ،وم ��ن
ح��ق ه ��ذا ال��وط��ن علينا أن ي �ك��ون ال �ت��آزر
والتعاون رائدنا ،وأن نمارس أعمالنا في
إط��ار م��ن ال��دس�ت��ور وق��وان�ين ال��دول��ة ،وأن
ت�ق��وم السلطات ال��دس�ت��وري��ة بواجباتها
ض �م��ن اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا وص�لاح �ي��ات �ه��ا
لتحقق ألب�ن��اء ال��وط��ن امل��زي��د م��ن التنمية
وال �ن �ه��وض ب �ق �ط��اع��ات األم � ��ن وال�ت�ع�ل�ي��م
والصحة واإلسكان والخدمات األخرى.
لقد كانت توجيهاتنا دوم��ا  -لالخوة
ف��ي ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة والتنفيذية
وب �ك��ل امل �ن��اس �ب��ات ال �ت��ي ت�ج�م�ع�ن��ا معهم
تنصب نحو التعاون املثمر ،واالرت�ق��اءب��ال �ح��وار ،وال �ع �م��ل م�ع��ا م��ن أج ��ل ال��وط��ن
وأم �ن��ه واس �ت �ق��راره ،وال�ت�ق�ي��د ب��ال��دس�ت��ور

والقانون ،واحترام أحكامهما وتطبيقها
ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ،وال �ت �م �س��ك ب �ح��ب ال��وط��ن
واإلخ�ل��اص وال��وف��اء ل��ه ب��اع�ت�ب��اره وطنا
للجميع وليس لفئة دون أخرى.
وكنا ندعو ملعالجة األخطاء بالتحاور
وااللتزام بمكارم األخ�لاق التي تخلو من
التجريح ،وال�ت��رف��ع ع��ن أس�ل��وب التهديد
وال�ت�ط��اول على اآلخ��ري��ن ،واالب�ت�ع��اد عن
م �ظ��اه��ر ال� �ت� �ج ��اذب وال� � �ت � ��أزم ،وامل �س ��اس
بالذمم دون دليل ،ألن مثل هذه املمارسات
ال�خ��اط�ئ��ة تتنافى م��ع تعاليم شريعتنا
اإلسالمية السمحاء ،وقيمنا االجتماعية،
ونظامنا القانوني ،ولم يكن لها وجود في
ي��وم من األي��ام ضمن سلوكيات حياتنا،
ف��ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ت��ي ن��دع��و ل �ه��ا تعني
الحكمة ف��ي ال �ح��وار دون االن��دف��اع نحو
ال�ت�ع�س��ف ب��ات�خ��اذ ال �ق ��رار ،وع ��دم ت�ج��اوز
األصول البرملانية التي رسمها وحددها
الدستور ،والحفاظ على مبدأ الفصل بني
السلطات ..لقد دعانا الله إلى حفظ كرامة
اإلن�س��ان ،واح�ت��رام الكلمة ،وح��ب الوطن،
فقال جل وع�لا ( :ولقد كرمنا بني آدم )،
وك��ان حريا بنا في خطاباتنا البرملانية
واإلعالمية أن تكون لجمع الصف ووحدة
الكلمة ،والحفاظ على وحدتنا الوطنية
ال �ت��ي ه��ي ال �س �ي��اج ال ��واق ��ي ألم ��ن ال��وط��ن
ورفعته وعزته ،وإبراز الجانب اإليجابي
في ممارستنا اليومية ،وانتهاج أسلوب

النقد البناء ألخطائنا واجتهاداتنا .
فللصحافة ووس��ائ��ل اإلع�ل�ام األخ��رى
دوره� � � ��ا االي� �ج ��اب ��ي ف� ��ي خ �ل ��ق رأي ع ��ام
م �س �ت �ن �ي��ر ،ي �س �ه��م ف� ��ي ج� �ه ��ود ال�ت�ن�م�ي��ة
الشاملة ،وي�ع��زز ال ��والء للوطن ،ويرسخ
الوحدة الوطنية ،وينمي القيم الفاضلة
مل�ج�ت�م�ع�ن��ا ،دون ال �ل �ج��وء إل ��ى ال�ص�خ��ب
وتأجيج املشاعر بهدف اإلثارة ،والخروج
عن الحرية املسؤولة ،والتعرض باإلساءة
إل��ى املؤسسات واألش�خ��اص ،األم��ر الذي
ي �س �ت �ل��زم وق �ف��ة ت��أم��ل وت �ق �ي �ي��م ل�لارت �ق��اء
ب��امل �م��ارس��ة اإلع�ل�ام� �ي ��ة ،ل �ت �ق��وم ب��دوره��ا
الفاعل في بناء الوطن.
تصرفات غير مسؤولة
وإزاء ذل��ك  ...وم��ن منطلق املسؤولية
املنوطة بنا ،وحماية لوطننا ومواطنينا
م ��ن ت �ص��رف��ات غ �ي��ر م �س��ؤول��ة ت �ج ��اوزت
ح��دوده��ا ،وبلغت م��داه��ا ،ول��م ت��أخ��ذ في
الحسبان تجارب املاضي ،ولم تعد العدة
ألح� ��داث املستقبل وح�ف��اظ��ا ع�ل��ى وح��دة
الوطن ،وتماسك بنيانه ،وبناء على املادة
 107من الدستور ،فقد قررت حل مجلس
األمة ودعوة الشعب الكويتي الكريم إلى
اختيار مجلس نيابي ،ي�ق��وم ب ��دوره في
الحفاظ على وطنه وتنميته« .ربنا عليك
توكلنا واليك أنبنا واليك املصير».
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(الفصل الحادي عشر)

 1227اقتراحا برغبة
منها  199بشأن الرعاية الصحية
الرغبات خالل الفصل الحادي عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي الحادي عشر

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

مشترك
4.1%

الثالث
21٫2٪

األول
37.8%
فردي
95.9%

الثاني
41%

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

اإلجمالي

العدد

1177

50
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العدد

464

503

260
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املعدل
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% 4.1
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% 37.8

% 41

% 21.2
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 1227رغ�ب��ة قدمها  48نائبا في
ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال� �ح ��ادي عشر
وتناولت الرغبات الرعاية الصحية
واالجتماعية والسكنية والقروض
وامل� � ��رور وال �ت �ج �ن �ي��س واالت� �ص ��االت
وامل� � � � � � � � ��واص� � � � �ل� � � ��ات وال� � � �ت � � ��وظ� � � �ي � � ��ف
وامل �ت �ق��اع��دي��ن وامل� �ع ��اق�ي�ن وش� ��ؤون

األسرة والنفط وغيرها.
وك � ��ان ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال�خ�ل�ي�ف��ة
م��ن أك �ث��ر ال �ن��واب ت�ق��دي�م��ا للرغبات
ب  142رغ �ب��ة ت�ل�اه ال �ن��ائ��ب فيصل
املسلم ب 130رغبة تاله النائب علي
الدقباسي ب  126رغ�ب��ة ث��م النائب
حسني مزيد املطيري ب  101رغبة.

وكانت الرعاية الصحية من أكثر
املواضيع التي قدمت فيها رغبات
حيث قدم النواب بشأنها  199رغبة
تلتها ال��رع��اي��ة االق�ت�ص��ادي��ة ب 119
رغ �ب��ة ث��م ال�ت�ع�ل�ي��م ب  115رغ �ب��ة ثم
املرافق والخدمات ب  102رغبة.
وق ��دم ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي

األول م��ن ال�ف�ص��ل التشريعي األول
 464رغ�ب��ة وف��ي ال ��دور ال�ث��ان��ي 503
رغبات وفي الدور الثالث  260رغبة.

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

الرعاية
الصحية

199

شؤون األسرة

11

االقتصاد

119

التوظيف

9

التعليم

115

املتقاعدون

7

مرافق
وخدمات

102

الشباب
والرياضة

7

تسمية شوارع

85

النفط

6

الرعاية
السكنية

81

القضاء

5

املعاقون

3

العمل األهلي

66

الزراعة

2

إتصاالت

35

القروض

32

أمة وبلدي

2

الخدمة املدنية

22

الظواهر
السلبية

2

اإلعالم

18

التأمينات

1

العسكريون

18

املعاشات

16

حماية
املستهلك

1

التجنيس

15

أخرى

235

املرور

13

املجموع
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أسماء أعضاء مجلس االمة للفصل التشريعي الحادي عشر عام ()2008/2006
م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

1

جاسم الخرافي

الرئيس

14

حسني الحريتي

2

محمد البصيري

نائب الرئيس

أمني السر  -الدور
الثاني

27

عبدالله راعي الفحماء

40

3

أحمد حاجي الري

15

خالد سالم العدوه

28

عبدالله العجمي

41

محمد الصقر

4

احمد الشحومي

16

خضير العنزي

29

عبدالله الرومي

42

محمد الخليفة

5

31

عدنان عبدالصمد

43

مرزوق الغانم

أحمد السعدون

17

خلف العنزي

30

عبدالواحد العوضي

6

أحمد املليفي

18

دعيج الشمري

32

علي الدقباسي

44

مرزوق الحبيني

7

أحمد باقر

19

سعد الشريع

33

علي العمير

45

مزعل النمران

20

سعدون العتيبي

34

علي الراشد

46

مسلم البراك

8

جابر العازمي

21

صالح عاشور

35

غانم فالح امليع

47

مشاري العنجري

9

جمال الكندري

22

صالح الفضالة

36

فالح الهاجري

48

ناصر الصانع

10

جمال العمر

23

ضيف الله ابو رمية

49

وليد الطبطبائي

11

جمعان الحربش

24

طالل العيار

37

فيصل املسلم

50

وليد العصيمي

12

حسن جوهر

25

عادل الصرعاوي

38

فيصل الشايع

13

حسني املطيري

26

عبدالله عكاش

39

مبارك الخرينج

امني السر  -الدور
األول

أمني السر  -الدور
الثالث

مالحظات

املراقب  -الدور األول

وزير التجارة
والصناعة

املراقب (الدور األول -
الدور الثاني

م

اسم العضو
محمد املطير

مالحظات

18

ملف

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

aldostoor

األحد  11رمضان  28 . 1436يونيو 2015

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الحادي عشر)

 84تشريعا منها الدوائر الخمس والمرئي
والمسموع والمستودعات الحدودية
التشريعات الصادرة في الفصل الحادي عشر
ص ��در ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال� � �ح � ��ادي ع� �ش ��ر وال � � � ��ذي اس �ت �ه��ل
اع � �م� ��ال� ��ه ف � ��ي  12ي ��ول � �ي ��و 2006
واس �ت �م ��ر ع ��ام ��ا وث �م��ان �ي��ة أش �ه��ر
 84ت �ش��ري �ع��ا م �ن �ه��ا  46ق��ان��ون��ا
و 14ق ��ان ��ون ��ا ب� �ش ��أن امل �ي��زان �ي��ات
و 24ات�ف��اق�ي��ة وت �ن��وع��ت ال�ق��وان�ين
ال� � �ص � ��ادرة ع� ��ن ال �ف �ص ��ل ال� �ح ��ادي
عشر مابني  19قانونا جديدا أو
 17تعديال علي قوانني قائمة و10
مراسيم بقوانني منها  8مراسيم
ب �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق ��وان�ي�ن ق��ائ �م��ة
وم��رس��وم��ان استحدثا تشريعني
جديدين.
وتنوعت القوانني الصادرة عن
الفصل التشريعي ال�ح��ادي عشر
مابني قانون الرعاية السكنية و3
ق��وان�ين ب �ش��أن ال��رع��اي��ة الصحية
وقانونان بشأن التعليم وقانون
ل �ل �ت �ج �ن �ي��س و 4ق � ��وان �ي��ن ب �ش ��أن
ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة و 3ق��وان�ين
ب� �ش ��أن ال� �ق� �ض ��اء وامل � �ح ��اك ��م و15
ق ��ان ��ون ��ا اق� �ت� �ص ��ادي ��ا و 5ق ��وان�ي�ن
ب � �ش ��أن م �ج �ل��س االم � � ��ة وال� �ب� �ل ��دي
وق��ان��ون�ين ب�ش��أن ال�خ��دم��ة املدنية
وقانون لحماية املال العام ومثله
ل �ل �ج �ي��ش وال� �ش ��رط ��ة و 5ق ��وان�ي�ن
بشأن الرياضة.
وج��اء ت القوانني الصادرة عن
ال�ف�ص��ل ال �ح��ادي ع�ش��ر باستثناء
ق��وان�ي�ن االت �ف��اق �ي��ات وامل �ي��زان �ي��ات
على النحو التالي :
 مرسوم بصرف منحة اميريةلسنة .2006
 قانون اع��ادة تحديد الدوائراالن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ل �ع �ض��وي��ة م�ج�ل��س
االمة لسنة .2006
 تعديل بعض احكام القانونرقم  30لسنة  2005بتعديل بعض
احكام قانون التأمينات الصادر
ب ��االم ��ر االم � �ي� ��ري رق � ��م  61ل�س�ن��ة

.1976
 ق��ان��ون ب�ت�ع�ي�ين مخصصاترئيس الدولة لسنة .2006
 ف��ي ش ��أن ال ��زك ��اة وم�س��اه�م��ةال� � �ش � ��رك � ��ات امل � �س� ��اه � �م� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
واملقفلة في ميزانية الدولة لسنة
.2006
 ال �غ��اء ج ��داول االق �س��اط م��دىال �ح �ي��اة امل �ع �م��ول ب �ه��ا ف ��ي ن �ظ��ام
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ل�س�ن��ة
.2007
 تعديل بعض احكام القانونرق� ��م  26ل �س �ن��ة  1996ب�ت��أس�ي��س
ش� ��رك� ��ات ل� �خ ��دم ��ات االت � �ص� ��االت
الالسلكية.
 تعديل بعض احكام املرسومبالقانون رقم  42لسنة  1978في
شأن الهيئات الرياضية.
 تنظيم بعض أوجه العمل فيكل من اللجنة االوملبية الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية .
 استكمال املنشآت الرياضيةلسنة .2007
 دع��م االندية الرياضية لسنة2007
 تعديل بعض احكام القانونرق� � ��م  12ل �س �ن��ة  1963ف� ��ي ش ��أن
الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
 م� �ك ��اف ��آت ال �ط �ل �ب ��ة ب �ج��ام �ع��ةالكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب لسنة .2007
 ح� �م ��اي ��ة امل� �ن ��اف� �س ��ة وت �ن �ظ �ي��ماالحتكار لسنة .2007
 الرعاية االجتماعية للمسننيلسنة .2007
 تعديل بعض احكام القانونرق� � ��م  74ل �س �ن��ة  1983ف� ��ي ش ��أن
م� �ك ��اف� �ح ��ة امل � � � �خ � � ��درات وت �ن �ظ �ي ��م
استعمالها واالتجار فيها.
 تعديل امل��ادة  39من املرسومبالقانون رقم  48لسنة  1987في

االتفاقيات
28.6%
القوانني
54.8%
امليزانيات
16.7%

التشريعات
الصادرة

القوانني

امليزانيات

االتفاقيات

االجمالي

العدد

46

14

24

84

املعدل

% 54.8

% 16.7

% 28.6

٪ 100

ش ��أن م�ك��اف�ح��ة امل ��ؤث ��رات العقلية
وت �ن �ظ �ي��م اس �ت �ع �م��ال �ه��ا واالت� �ج ��ار
فيها.
 ت� �ع ��دي ��ل ن � ��ص امل� � � � ��ادة  8م��نالقانون رق��م  1لسنة  1993بشأن
حماية االموال العامة.
 تعديل املادة ( )198من اقانونرق� � ��م  16ل �س �ن ��ة  1960ب� ��اص� ��دار
قانون الجزاء.
 ت �ح��دي��د ال� �ع ��دد ال � ��ذي ي �ج��وزم�ن�ح��ة ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة سنة
.2007
 تعديل الفقرة االولى من املادة( )199من قانون املرافعات املدنية
وال� �ت� �ج ��اري ��ة ال � �ص� ��ادر ب��امل��رس��وم
بالقانون رقم  38لسنة .1980
 ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ونال� � �ت� � �ج � ��ارة ال � � �ص� � ��ادر ب� ��امل� ��رس� ��وم
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 تعديل بعض احكام القانونرق��م  9ل�س�ن��ة  2001ب �ش��أن اس��اء ة

اس� �ت� �ع� �م ��ال اج� � �ه � ��زة االت� � �ص � ��االت
الهاتفية واجهزة التنصت.
 تعديل امل��ادة  14من املرسومبالقانون رقم  25لسنة  1981في
شأن مزاولة مهنة الطب البشري
وط ��ب االس� �ن ��ان وامل �ه ��ن امل �ع��اون��ة
لهما.
 بشأن محفظة مالية لدى بنكال�ك��وي��ت ال�ص�ن��اع��ي ل��دع��م تمويل
الصناعة لسنة .2007
 تعديل بعض احكام القانونرق � � � ��م  7ل � �س � �ن� ��ة  2001ب � � � ��االذن
ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي ت��وف �ي��ر ت�س�ه�ي�لات
ائ�ت�م��ان�ي��ة م �ت �ك��ررة ل�ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
الصناعي.
 تعديل بعض احكام القانونرق� � ��م  47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
ال��رع��اي��ة السكنية وال �ق��ان��ون رق��م
 27ل�س�ن��ة  1995ف��ي ش ��أن اس�ه��ام
نشاط القطاع الخاص في تعمير
االراضي الفضاء اململوكة للدولة

الغراض الرعاية السكنية.
 تعديل البند  2م��ن امل��ادة 37م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 تعديل بعض احكام القانون 38لسنة  1964في شأن العمل في
القطاع االهلي.
 تعديل الفقرة االولى من املادةاالول ��ى م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة
 2007ف� ��ي ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م ب �ع��ض
اوج ��ه ال �ع �م��ل ف��ي ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة
االومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت �ح ��ادات
واالندية الرياضية.
 بشأن االعالم املرئي املسموعلسنة .2007
 ق� �م ��ع ال� �غ ��ش ف� ��ي امل� �ع ��ام�ل�اتالتجارية لسنة .2007
 بتعديل بعض م��واد القانونرق� � ��م  12ل �س �ن��ة  1963ف� ��ي ش ��أن
الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
 في شأن النقد وبنك الكويتامل��رك��زي وتنظيم املهن املصرفية
لسنة .2007
 اض� ��اف� ��ة م � � ��ادة ج� ��دي� ��دة رق ��مخ��ام�س��ة م �ك��ررا ال��ى ال �ق��ان��ون رق��م
 10بشأن مكافآت الطلبة بجامعة
الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي.
 اض� ��اف� ��ة م � � ��واد ج� ��دي� ��دة ال ��ىال �ق��ان��ون رق��م  51ل�س�ن��ة  1984في
شأن االحوال الشخصية.
 ت ��أس� �ي ��س ش� ��رك� ��ة م �س��اه �م��ةتزاول املهن املصرفية وفق احكام
الشريعة االسالمية لسنة .2008
 تعديل بعض احكام مرسومتزاول املهن املصرفية وفق احكام
الشريعة االسالمية لسنة .2008
 تعديل بعض احكام مرسومض��ري�ب��ة ال��دخ��ل ال�ك��وي�ت�ي��ة رق ��م 3
لسنة . 1955
 -اض� ��اف� ��ة م� ��ادت�ي��ن ج ��دي ��دت�ي�ن

ب��رق�م��ي  31م �ك��ررا 31 ،م �ك��ررا ال��ى
ال �ق��ان��ون رق��م  35ل�س�ن��ة  1962في
ش ��أن ان �ت �خ��اب��ات اع �ض��اء مجلس
االمة.
 ت ��أس� �ي ��س ش � ��رك � ��ات ت �ط��وي��روت �ن �ف �ي ��ذ امل � �س � �ت� ��ودع� ��ات ال �ع��ام��ة
واملنافذ الحدودية لسنة .2008
 ف ��ي ش � ��أن ت �ح��وي��ل م��ؤس �س��ةال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��ى
شركة مساهمة لسنة .2008
 ت � �ن � �ظ � �ي� ��م ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال � �ب � �ن � ��اءوالتشغيل وال�ت�ح��وي��ل واالن�ظ�م��ة
املشابهة وت�ع��دي��ل بعض اح�ك��اام
املرسوم بالقانون رقم  105لسنة
 1980في شأن نظام أمالك الدولة
.bot
 ت�ع��دي��ل ع �ن��وان ب�ع��ض اح�ك��امال �ق��ان��ون رق��م  50ل�س�ن��ة  1994في
ش� ��ان ت �ن �ظ �ي��م اس� �ت� �غ�ل�ال اراض� ��ي
الفضاء.
 ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ونالشركات التجارية رقم  15لسنة
.1960
 مرسوم بقانون رقم  11لسنة 2008ب �ح �ك��م وق �ت��ي م ��ن امل��ادت�ي�ن
 32/27من القانون رق��م  35لسنة
 1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس االمة.
 مرسوم بقانون رقم  12لسنة 2008تعديل بعض احكام قانون
الجزاء الصادر بالقانون رقم 16
لسنة .1960

 28طلبا برفع الحصانة عن  26نائبا
ب� �ل ��غ إج � �م� ��ال� ��ي ط� �ل� �ب ��ات رف ��ع
ال �ح �ص��ان��ة ف��ي ال �ف �ص��ل ال �ح��ادي
عشر  28طلبا ل  26نائبا رفض
امل� �ج� �ل ��س رف� �ع� �ه ��ا ف� ��ي  20ط�ل�ب��ا
ول��م يبت في  8طلبات وتنوعت
القضايا املرفوعة ما بني قضايا
ج�ن��ح ص�ح��اف��ة وف��رع �ي��ات وأم��ن

دول � ��ة وت � �ص� ��درت ق �ض��اي��ا ج�ن��ح
ص �ح��اف��ة ال �ت��رت �ي��ب األول ب 14
طلبا ثم قضايا «فرعيات» ب 9
طلبات ثم قضايا حصر قضائي
وأم��ن دول��ة وج�ن��ح بطلب واح��د
ف �ق��ط ل �ك��ل م�ن�ه��م وأك� �ث ��ر ال �ن��واب
ال��ذي��ن ق��دم��ت ف��ي ح�ق�ه��م طلبات

رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة ال �ن��ائ��ب خضير
العنزي ب  5طلبات منها  3جنح
ص� �ح ��اف ��ة وق� �ض� �ي ��ة «ف ��رع� �ي ��ات»
وم �ث �ل �ه��ا ح �ص��ر ق �ض��ائ��ي ،ي�ل�ي��ه
النائب مسلم البراك ب  3طلبات
جميعها قضايا جنح صحافة
ث��م النائب ن��اص��ر الصانع فقدم

في حقه طلبان.
ف �ي �م��ا ق� ��دم ط �ل��ب واح � ��د ب��رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة ع��ن ال �ن ��واب ع�ب��دال�ل��ه
ال �ع �ج �م��ي وم� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج و
خ��ال��د ال �ع��دوة وف�ل�اح ال�ه��اج��ري
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ع � �ك� ��اش وس � �ع� ��دون
ح �م��اد وض �ي��ف ال �ل��ه ب��ورم �ي��ة و

فيصل املسلم ومحمد البصيري
و د.ول �ي��د الطبطبائي و محمد
ب ��راك امل�ط�ي��ر و خ�ل��ف دم�ي�ث�ي��ر و
د.حسن جوهر و مزعل النمران
و ع � �ل� ��ي ال� ��دق � �ب� ��اس� ��ي و ج ��اب ��ر
العازمي و غانم امليع و د.جمعان
ال �ح��رب��ش و خ�ض�ي��ر ال �ع �ن��زي و

مرزوق الحبيني وعبدالله راعي
الفحماء و عدنان عبدالصمد و
احمد الري.
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الثاني عشر)

الفصل التشريعي الثاني عشر:
أول انتخابات وفق الدوائر الخمس
إعداد سامح محمد وأيمن عبد اهلل وعبده إبراهيم:

 275مرشحا
تنافسوا على
مقاعد المجلس
في الفصل الثاني
عشر

تنشر جريدة الدستور على حلقات ( بالتعاون مع إدارة
التوثيق والمعلومات في األمانة العامة لمجلس
األمة) أحداث الفصول التشريعية لمجلس األمة
الكويتي بدءا من الفصل األول إلى الفصل الثالث عشر
 ،وتتناول فيها أهم أحداث الفصل من أنشطة نيابية
رقابية وتشريعية لنواب الفصول  ،ونستكمل في هذا
العدد هذه الفصول ونتناول فيه الفصل التشريعي
الثاني عشر الذي استمر  295يوما.

 45نائبا قدموا
 1186سؤاال في
الفصل الثاني عشر

لقطة من افتتاح الدور األول من الفصل التشريعي الثاني عشر

ج��رت االن�ت�خ��اب��ات الخ�ت�ي��ار أع�ض��اء
مجلس األمة لفصله التشريعي الثاني
عشر بتاريخ  17مايو 2008م وفق نظام
ال��دوائ��ر الخمس ،حيث يمثل ك��ل دائ��رة
ع�ش��رة أع �ض��اء وي�ح��ق للناخب اإلدالء
بصوته ألربعة مرشحني ،وهي التجربة
االن �ت �خ��اب �ي��ة األول � � ��ى ل �ن �ظ��ام ال ��دوائ ��ر
ال �خ �م ��س ،وب �ل��غ ع� ��دد امل��رش �ح�ي�ن 275
وكان عدد الناخبني  361684وشارك في
عملية االق�ت��راع  249200ناخبا بنسبة
 ،% 68.9وش�ك�ل��ت ال� � ��وزارة ب �ت��اري��خ 28
م��اي��و 2008م ،وع �ق��د امل �ج �ل��س جلسته
االفتتاحية بتاريخ  1يونيو . 2008

انتخاب رئيس المجلس
ت��رش��ح ملنصب رئ�ي��س مجلس االم��ة
ال �ن��ائ �ب��ان ج��اس��م ال �خ��راف��ي وع �ب��د ال�ل��ه
ال��روم��ي وف��از باملنصب ال�ن��ائ��ب جاسم
الخرافي.

األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

الرغبات

تقارير
اللجان

العدد 1186

االستجوابات

أمين السر
ترشح للمنصب النائبان علي حمود

انشطة الفصل التشريعي الثاني عشر
القوانني
املنجزة

انتخاب نائب الرئيس
ترشح ملنصب نائب الرئيس النواب
خالد السلطان وعلي الراشد وفهد امليع
وحصل امليع على  21صوتا والسلطان
على  22صوتا والراشد على  19صوتا
وت �م��ت إع� ��ادة االن �ت �خ��اب��ات ل �ع��دم ب�ل��وغ
ال�ن�ص��اب ال�ق��ان��ون��ي  ،وف��از ال�ن��ائ��ب فهد
امل �ي��ع ب��امل�ن�ص��ب ب�ع��د ح�ص��ول��ه ع�ل��ى 35
صوتا مقابل  27صوتا لخالد السلطان.
َ

مراقب المجلس
وت��رش��ح للمنصب ال�ن��ائ�ب��ان صالح
ع��اش��ور ود .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة وأج��ري��ت
االن �ت �خ��اب��ات وف� ��از ال �ح��وي �ل��ة بمنصب
املراقب بحصوله على  36صوتا مقابل
 24صوتا للنائب صالح عاشور.
وان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س ال�ن��ائ��ب ف�ه��د امليع
ن ��ائ� �ب ��ا ل� �ل ��رئ� �ي ��س .وق� ��دم� ��ت ال �ح �ك��وم��ة
استقالتها بتاريخ  14ديسمبر ،2008
وأعيد تشكيل الوزارة بتاريخ  12يناير
 . 2009وتكررت استقالة الوزارة بتاريخ
 16م��ارس 2009م ،ولكن صاحبها هذه
املرة حل املجلس حال دستوريا بتاريخ
 18مارس 2009م.
وباختصار ،الحصاد البرملاني خالل
الفصل التشريعي الثاني عشر بعد حل
م�ج�ل��س األم ��ة إل ��ى اآلن  4اس�ت�ج��واب��ات
لسمو رئىس الوزراء من  7نواب و1186
س ��ؤاال و 403اق �ت��راح��ات ب�ق��ان��ون و663
رغبة نيابية و 88اقتراحا أثناء الجلسة
و 8طلبات مناقشة بشأن غالء األسعار.

رفع الحصانة

النطق السامي
اف �ت �ت��ح س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
ص�ب��اح األح�م��د الجابر الصباح حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي الثاني
عشر في  1يونيو  2008وقال سموه في
النطق السامي :إزاء مظاهر االن�ح��راف
والتجاوزات التي باتت تهدد مصلحة
ال��وط��ن فقد ك��ان ل��زام��ا علي ات�خ��اذ ق��رار
ح� ��ل م �ج �ل��س األم � � ��ة ال� �س ��اب ��ق ب� �ع ��د أن
اس �ت �ن �ف��دت ك��اف��ة ال �س �ب��ل وال�ت�ض�ح�ي��ات
والدعوات التي لم تجد نفعا  ،وإن أمانة
املسؤولية في هذه املرحلة الدقيقة وفي
ظ��ل املعطيات وال�ظ��روف التي نمر بها
وبعد أن تعثرت عجلة التنمية تفرض
علي التدخل دوم��ا لئال ت�ك��ون مصالح
ال � �ب �ل�اد م �ط �ي��ة األه � � � ��واء وال� �ت� �ج ��اذب ��ات
وامل � � �م � � ��ارس � � ��ات ال� �ع� �ب� �ث� �ي ��ة وامل � �ص� ��ال� ��ح
ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ض �ي �ق��ة ب �م��ا ي �ض��ع ح��دا
مانعا لها يضمن أن تكون ممارساتنا
دائ � �م ��ا ف ��ي م� �س ��اره ��ا ال �ص �ح �ي��ح ال ��ذي
يكفل حماية بلدنا وعزته ودف��ع عجلة
ال�ت�ن�م�ي��ة وال �ت �ق��دم واالن� �ج ��از وت�ح�ق�ي��ق
املزيد من الرفاه ألهل ديرتنا الحبيبة.

الخطاب األميري
وق��ام بتالوة الخطاب األميري سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ ن��اص��ر
املحمد وقال سموه في الخطاب األميري
 :أعاهدكم ي��ا صاحب السمو على بذل
قصارى الجهد من أجل تحقيق الغاية
ال��وط �ن �ي��ة امل� �ن� �ش ��ودة وت ��أك� �ي ��د امل �ك��ان��ة
امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ك��وي�ت�ن��ا ال �ع��زي��زة  ،م��ؤك��دا
الخ ��وان ��ي أع �ض ��اء امل �ج �ل��س امل�ح�ت��رم�ين
بكل قلوبنا املفتوحة وأيادينا املمدودة
ل �ت �ع��اون ج ��اد ص� ��ادق ف �ع��ال  ،ي�ت�ج��اوز
كافة العقبات واملثالب التي اعترضت
في سبيل االنجاز خالل الفترة السابقة،
م ��رح �ب�ي�ن ب �ك ��ل ن �ق ��د م ��وض ��وع ��ي ب �ن��اء
يسهم ف��ي معالجة أي ق �ص��ور يشوب
األداء في العمل الحكومي وص��وال إلى
تلبية اآلم��ال والتطلعات التي يتمناها
املواطنون.

ال�ه��اج��ري وروض ��ان ال��روض��ان وتعادال
بحصولهما على  32صوتا لكل منهما
وأج��ري��ت ال�ق��رع��ة بينهما ف�ف��از ال�ن��ائ��ب
روضان الروضان بمنصب أمني السر.

وش �ه��د ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال�ث��ان��ي
عشر دور انعقاد أول اكتمل ودورا ثانيا
لم يكتمل ودور انعقاد استثنائيا خالل
ال�ع�ط�ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة وع �ق��د خ�ل�ال أدوار
االن �ع �ق��اد ال�ث�لاث��ة  32ج�ل�س��ة ع��ادي��ة و6
سرية وواحدة طارئة خالل  42يوم عمل
ملجلس األم��ة حيث انطلقت أعماله في
أول يونيو  2008وملدة  26يوما عمر دور
االنعقاد األول عقدت خاللها 10جلسات
منها جلسة افتتاحية وأخ��رى ختامية
ف ��ي  26ي��ون �ي��و وت �خ �ل �ل �ت �ه��ا ج�ل �س�ت��ان
س ��ري � �ت ��ان واح � � � ��دة مل �ن ��اق �ش ��ة ض ��واب ��ط
ال�ح��دي��ث ل�ل�ن��واب وف ��ق أح �ك��ام ال�لائ�ح��ة
الداخلية والثانية ملناقشة الحالة املالية
وبدأ املجلس عطلته البرملانية من اليوم
التالي لفض دور االنعقاد األول حتى 21
أكتوبر تخللها دور انعقاد استثنائي
في  10سبتمبر ملناقشة أوضاع العمالة
ال��واف��دة وت�ج��ار اإلق��ام��ات،واس�ت�م��ر دور
االنعقاد الثاني حتى جلسة  25نوفمبر
املاضي  35يوما عقد خاللها  7جلسات
منها واحدة افتتاحية وأخرى لم تكتمل
حيث رفعت بعد رب��ع ساعة م��ن بدئها
النسحاب الحكومة،إضافة إل��ى جلسة
سرية هي الثالثة في الفصل التشريعي
ال � �ح ��ال ��ي وت �ع �ل �ق ��ت ب �ت ��رش �ي ��ح رئ �ي��س

727

403

663

278

4
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مجلس األم��ة رئيسا لديوان املحاسبة،
ثم عادت جلسات املجلس في  31يناير
 2009واستمرت حتى  5مارس املنصرم.
وتخللها  4جلسات سرية واحدة عن
الحالة املالية و 3بشأن ترشيح رئيس
ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة وان �ت �ه��ت ب��اخ�ت�ي��ار
عبدالعزيز العدساني ليخلف ال��راح��ل
براك املرزوق.
وي �ب �ق��ى ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ث��ان��ي
ع �ش��ر األك� �ث ��ر ج � ��دال م �ن��ذ ب� ��دء ال �ح �ي��اة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ي�ن��اي��ر  ،1963ف�ل��م يمض
 9أش �ه ��ر و 81ي ��وم ��ا م �ن �ه��ا  113ي��وم��ا
ع �ط �ل��ة ب��رمل��ان �ي��ة ع �ل��ى ان �ط�ل�اق �ت��ه ح�ت��ى
توقفت أع�م��ال��ه وتعطلت جلساته ملدة
 50ي��وم��ا ج� ��راء ت �ب��اي��ن وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر
بني السلطتني فالحكومة ترى في بيان
أص ��درت ��ه أن ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي ال��راه��ن
ال ي �ه �ي��ئ األج � � � ��واء امل �ن��اس �ب��ة ل �ت �ع��اون
السلطتني ويضر باملصلحة الوطنية،
وت� ��رى األغ �ل �ب �ي��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة أن ال�س�ل�ط��ة
التنفيذية أصيبت ب��االرت�ب��اك وال�ت��ردد
وع� ��دم ال �ق ��درة ع �ل��ى م��واج �ه��ة األزم � ��ات،
وزاد من ذلك حزمة استجوابات لسمو
رئيس الوزراء.
وب��ال��رغ��م أن ال �ط �م��وح��ات واألم��ان��ي
الشعبية كبيرة من مجلس األمة الحالي
واس �ت �ه��ل إن �ج��ازات��ه ب ��إق ��رار الخمسني
دي �ن��ارا وص �ن��دوق املعسرين فضال عن
تنسيق فريد مع الحكومة ح��ول قائمة
تتضمن  71أولوية وتخصيص جلسات
م �ح��ددة إلن �ج��از ك��ل أول��وي��ة،ف��إن ال��واق��ع
ل��م يعكس ال��رغ�ب��ة النيابية وك��ذا رغبة
الحكومة ف��ي ال�ت�ع��اون امل�ن�ش��ود وحمل
كل ط��رف اآلخ��ر مسؤولية ما ح��دث ،بل
لم تنفذ السلطتان سوى اولوية واحدة
وهي الفحص الطبي قبل الزواج.

التربية والتعليم
اكثر الوزارات تلقيا
لالسئلة
 403اقتراحات
بقوانين في الثاني
عشر تصدر النائب
العمير بـ 70
اقتراحا
 83نائبا قدموا
 663رغبة وفي
مقدمتهم
الشايجي
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في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الثاني عشر)

الشايجي والمسلم والطبطبائي أكثر النواب تقديما لألسئلة

 1186سؤاال في  280يوما
ب �ل��غ اج� �م ��ال ��ي األس� �ئ� �ل ��ة ف ��ي ال �ف �ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ان��ي ع �ش��ر  1186س ��ؤاال
فيما رد ال��وزراء على  727س��ؤاال بمعدل
 ،% 61.3وش ��ارك ف��ي تقديم األس�ئ�ل��ة 45
ن��ائ �ب��ا ،وق ��د ت �ص��در ق��ائ �م��ة ال� �ن ��واب من
حيث توجيه األسئلة النائب عبدالعزيز
الشايجي ب  99س��ؤاال فالنائب فيصل
امل �س �ل��م ب  77س� ��ؤاال ف��ال �ن��ائ��ب د .ول�ي��د
ال �ط �ب �ط �ب ��ائ ��ي ب  71س � � ��ؤاال ف��ال �ن��ائ��ب
ح�س�ين ال �ق�لاف ب  65س ��ؤاال ث��م ال�ن��ائ��ب
د .ح�س��ن ج��وه��ر ب  60س ��ؤاال فيما ك��ان
اق ��ل ال �ن ��واب ت��وج�ي�ه��ا ل�لأس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب
م �ح �م��د ال �ص �ق��ر ب �س��ؤال�ي�ن ث ��م ال �ن��ائ �ب��ان
جابر املحيلبي وسعد الخنفور بثالثة
أس�ئ�ل��ة ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ث��م ال�ن��ائ�ب��ان عسكر
العنزي ومحمد الهطالني بأربعة أسئلة
ل�ك��ل منهما .ف��ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه البرغش
بخمسة اسئلة.
وكانت اكثر ال��وزارات تلقيا لألسئلة
هي وزارة التربية والتعليم ب  168سؤاال
ف � ��وزارة ال �ص �ح��ة ب  159س� ��ؤاال ف� ��وزارة
املالية ب  115سؤاال ف��وزارة الداخلية ب

معدل الرد على األسئلة

 94سؤاال فوزارة املواصالت ب  84سؤاال.
وك��ان��ت اق��ل ال� ��وزارات تلقيا لالسئلة
وزارة ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم ��ة
بسؤالني ث��م وزارة التخطيط والتنمية
بخمسة اسئلة ثم رئيس الوزراء بعشرة
اسئلة.
وب � �ل� ��غ اج � �م� ��ال ��ي األس � �ئ � �ل� ��ة ف � ��ي دور
االن �ع �ق��اد االول م��ن ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال�ث��ان��ي عشر  744س��ؤاال فيما ك��ان عدد
األس �ئ �ل��ة ف��ي ال� ��دور ال �ث��ان��ي  442س ��ؤاال.
وت��وض��ح ال� �ج ��داول وال ��رس ��وم ال�ب�ي��ان�ي��ة
عدد اسئلة النواب في الفصل التشريعي
الثاني عشر وعدد األسئلة التي تلقتها
ك ��ل وزارة ون �س �ب��ة االج ��اب ��ة وت�ص�ن�ي��ف
األسئلة.
 امل��دة الفعلية للفصل الثاني عشر: 280يوما
 إجمالي األسئلة 1186 :سؤاال إجمالي األجوبة 727 :جوابا معدل الرد٪ 61.3 : متوسط توجيه األسئلة 4٫2 :أسئلةيوميا

م

النائب

1

أحمد الري

33

2

أحمد السعدون

46

3

أحمد املليفي

28

الجواب
61.3%

األسئلة

الجواب

4

جابر العازمي

3

العدد

727

459

املعدل

% 61.3

% 38.7

٪ 100

5

جمعان الحربش

20

6

حسن جوهر

60

7

حسني القالف

65

8

حسني قويعان

39

9

خالد السلطان

8

10

رجا حجيالن

10

م

النائب

عدد
األسئلة

م

18

عبدالعزيز
الشايجي

99

32

محمد الصقر

2

19

عبداللطيف
العميري

22

33

محمد الكندري

20

 34محمد الرشيدي

4

21

عبدالله الرومي

7

22

عدنان
عبدالصمد

12

23

عسكر العنزي

4

24

عصام الدبوس

16

25

علي الهاجري

13

12

سعد الخنفور

3

26

علي الدقباسي

30

13

سعدون حماد

13

27

علي العمير

33

14

صالح عاشور

58

28

علي الراشد

15

 11روضان الروضان

12

35

محمد
العبدالجادر

28

36

محمد العجمي

9

37

محمد الحويلة

39

38

محمد هايف

53

39

مخلد العازمي

10

40

مرزوق الغانم

43

 41مرزوق الحبيني

7

42

مسلم البراك

38

15

صالح املال

18

43

ناصر الصانع

11

29

فهد امليع

13

16

ضيف الله
بورمية

44

ناصر الدويلة

8

13

30

فيصل املسلم

77

45

وليد الططبائي

71

62

31

مبارك الوعالن

6

 17عادل الصرعاوي

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة
1186

النائب

 20عبدالله البرغش

38٫7٪

37.35%
62.7%

عدد
األسئلة

5

لم يتم الرد

الثاني
األول

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثاني عشر
عدد
األسئلة

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

االجمالي

1186

دور االنعقاد

األول

الثاني

اإلجمالي

العدد

744

442

1186

املعدل

% 62.7

% 37.35

٪ 100

االستجوابات في الفصل الثاني عشر
ت� �ق ��دم  8ن � � ��واب م� ��ن ال �ف �ص��ل
التشريعي الثاني عشر بأربع
استجوابات جاء ت اآلتي:
االس�ت�ج��واب األول م�ق��دم من
ال � �ن� ��واب د.ول � �ي� ��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي
وم � �ح � �م� ��د ه � ��اي � ��ف وع � �ب � ��د ال� �ل ��ه
ال � �ب� ��رغ� ��ش إل � � ��ى س � �م ��و رئ� �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ناصر
امل �ح �م��دب �ت��اري��خ 2008/11/18
بشأن مسؤولية رئيس مجلس
ال � � � � � ��وزراء ع � ��ن ال � �ت � �ج� ��اوز ع �ل��ى
ال �ق �ي��ود االم �ن �ي��ة وغ �ي��اب هيبة
ال� ��دول� ��ة وال �ت �خ �ب��ط ال �ح �ك��وم��ي
في ادارة ش��ؤون البالد وزي��ادة
معدالت الفساد املالي واالداري
ب� �ش� �ك ��ل غ� �ي ��ر م� �س� �ب ��وق وت �م��ت
اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت��اري��خ
 2008 / 11 / 25وق � ��د ص��در
أم ��ر أم �ي��ري ب �ق �ب��ول االس�ت�ق��ال��ة
بتاريخ 2008 / 12 / 14
االس� �ت� �ج ��واب ال� �ث ��ان ��ي م �ق��دم
من النائب د.فيصل املسلم إلى
س �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د ب�ت��اري��خ
 2009/3/1ح� ��ول م �ص��روف��ات
دي� � � � � � ��وان رئ � � �ي� � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة،
واج� � � � � � ��راء ات ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ج��اه

تقرير دي��وان املحاسبة وتمت
استقالة الحكومة بتاريخ / 16
 2009 / 3وقبلت بنفس اليوم ،
وبتاريخ  2009 / 3 / 18صدر
م ��رس ��وم أم� �ي ��ري ب �ح��ل م�ج�ل��س
األمة دستوريا
االس� �ت� �ج ��واب ال� �ث ��ال ��ث م �ق��دم
من النواب د.جمعان الحربش،
د.ن��اص��ر ال�ص��ان��ع ،ع�ب��د العزيز
ال �ش��اي �ج��ي إل� ��ي س �م��و رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ناصر
امل� �ح� �م ��د ب� �ت ��اري ��خ 2009/3/2
ح ��ول � �ت � �ض � �ي ��ع ه � �ي � �ب� ��ة ال � ��دول � ��ة
ب �ت �ن��اق��ض ال � �ق � ��رارات االداري � � ��ة،
االخ� � �ف � ��اق ف� ��ي ت �ب �ن ��ي س �ي��اس��ة
م ��ال� �ي ��ه واق� �ت� �ص ��ادي ��ة رش� �ي ��دة،
تعطيل اعمال املجلس املخالف
العمال الدستور باملماطلة في
تشكيل ال�ح�ك��وم��ة ،ال�ت�ج��اوزات
امل � ��ال� � �ي � ��ة مل� � �ص � ��روف � ��ات دي� � � ��وان
س �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
 ،االخ� �ل ��ال ب ��اح� �ك ��ام ال��دس �ت��ور
ب �ش��ان ب��رن��ام��ج ع�م��ل ال�ح�ك��وم��ة
وخطة الدولة التنموية وتمت
اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت��اري��خ
 2009 / 3 / 16وق�ب�ل��ت بنفس
اليوم  ،وبتاريخ 2009 / 3 / 18

ص� � ��در م � ��رس � ��وم أم� � �ي � ��ري ب �ح��ل
مجلس األمة دستوريا
االستجواب املقدم من النائب
محمد هايف إل��ى سمو رئيس
مجلس ال� ��وزراء ال�ش�ي��خ ناصر
املحمد بتاريخ 2009/3/9
ح� � � � ��ول ت � � � � �ج� � � � ��اوزات رئ � �ي� ��س
لجنة متابعة القرارات االمنيه
ورئ�ي��س لجنه ازال ��ة التعديات
ع �ل��ى ام �ل��اك ال ��دول ��ة وامل �ظ��اه��ر
غ �ي��ر امل��رخ �ص��ة  ،ب �ه��دم وازال� ��ة
م�س�ج��د ال�ف�ن�ي�ط�ي��س ال ��ذي يعد
م��ن املساجد االث��ري��ة والتراثية
ال��واج��ب ال�ح�ف��اظ عليها وع��دم
ال � � �ح � � ��اق ال � � �ض � � ��رر ب� �ه ��ا+ت� �م ��ت
استقالة الحكومة بتاريخ / 16
 2009 / 3وقبلت بنفس اليوم ،
وب�ت��اري��خ  2009 /3 / 18صدر
م ��رس ��وم أم� �ي ��ري ب �ح��ل م�ج�ل��س
األمة دستوريا

aldostoor
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األحد  11رمضان  28 . 1436يونيو 2015

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

21

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الثاني عشر)

 403اقتراحات بقوانين قدمها  50نائبا
وعلى رأسهم العمير
االقتراحات بقوانين خالل الفصل الثاني عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات بقانون

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

الثاني

فردي
43٫7٪

األول

مشترك
56٫3٪

39٫5٪

60٫5٪

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

الرعاية السكنية

32

الذمة املالية

7

القضاء

31

البيئة

6

الجنسية

30

التنمية

6

التعليم

27

املعاشات

5

الرعاية االجتماعية

24

قطاع النفط

5

انتخابات مجلس األمة

23

الخطوط الكويتية

5

املهن املصرفية

20

االتصاالت

5

التأمينات

18

البلدية

4

الخدمة املدنية

18

التنظيم اإلداري

4

العسكريون

14

املرئي واملسموع

2

الشباب والرياضة

14

امليزانيات

2

14

األموال العامة

2

أمالك الدولة

2
1

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

اإلجمالي

العدد

176

227

403

العدد

244

159

403

حماية املستهلك

املعدل

% 43.7

% 56.3

100٪

املعدل

% 60.5

% 39.5

٪ 100

القروض

14

املعاقون

13

املتقاعدون

12

حقوق اإلنسان

العمل األهلي

10

الزراعة والثروة
السمكية

1

الرعاية الصحية

10

التعاونيات

1

مكافحة الفساد

9

أخرى

5

شركات املساهمة

7

املجموع

403

 403اق�ت��راح��ات بقوانني قدمها
 50ن��ائ �ب��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال �ث��ان��ي ع �ش��ر م �ن �ه��ا  176اق �ت��راح��ا
ف� ��ردي� ��ا و 227اق � �ت ��راح ��ا م �ش �ت��رك��ا،
وتصدر قائمة النواب األكثر تقديما
لالقتراحات النائب د .علي العمير
ح�ي��ث ق ��دم  70اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ثم

ح��ل ث��ان�ي��ا ال�ن��ائ��ب د .ح�س��ن جوهر
ب  62اقتراحا بقانون ثم النائب د.
فيصل املسلم في املركز الثالث ب52
اقتراحا بقانون وحل رابعا النائب
م �ح �م��د ال � �ك � �ن ��دري ب  51اق �ت ��راح ��ا
ب � �ق� ��ان� ��ون وح � � ��ل خ ��ام � �س ��ا ال� �ن ��ائ ��ب
عبداللطيف العميري ب  50اقتراحا

بقانون.
وجاءت قضايا الرعاية السكنية
في املركز االول ب  32اقتراحا بقانون
ف��ال �ق �ض��اء ب  31اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون
فالجنسية ب  30اق�ت��راح��ا بقانون
ف��ال�ت�ع�ل�ي��م ب  27اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ف�م��واض�ي��ع ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ب

 24اقتراحا بقانون ثم مجلس األمة
ب  23اقتراحا بقانون.
وق��دم في دور االنعقاد األول من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث ��ان ��ي ع�ش��ر
 244اقتراحا بقانون و 159اقتراحا
بقانون في الدور الثاني.

منها الخمسون دينارا وصندوق المعسرين وضمان الودائع

 20تشريعا في الفصل التشريعي الثاني عشر
ص ��در ف��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الثاني عشر الذي استهل أعماله
ف � ��ي  1ي ��ون� �ي ��و  2008واس� �ت� �م ��ر
ق��راب��ة ع �ش��رة أش �ه��ر  20تشريعا
م� �ن� �ه ��ا  7ق � ��وان �ي��ن و 13ق ��ان ��ون ��ا
بشأن امليزانيات ول��م تصدر أية
ق ��وان �ي�ن ب� �ش ��أن االت� �ف ��اق� �ي ��ات ف��ي
ه��ذا ال�ف�ص��ل ،ون �ظ��را لقصر عمر
ه��ذا ال�ف�ص��ل ب�س�ب��ب ح��ل مجلس
االم � ��ة ح�ل�ا دس� �ت ��وري ��ا ف �ق��د ج��اء
هذا العدد املحدود من القوانني،
وال �ت��ي ت�ن��وع��ت م��ا ب�ين  6ق��وان�ين
وتعديل على مرسوم واحد فقط.
وت ��وزع ��ت ال �ق��وان�ي�ن ال �ص��ادرة
ع ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ان��ي

ع� �ش ��ر م� ��ا ب�ي��ن ق� ��ان� ��ون ل �ل��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي ��ة وق� ��ان� ��ون �ي�ن ل �ل��رع��اي��ة
االج � �ت � �م ��اع � �ي� ��ة وق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
االق � �ت � �ص� ��اد و 3ق � ��وان �ي��ن ب �ش ��أن
مجلس االمة والبلدي.
وجاء ت القوانني الصادرة عن
ال�ف�ص��ل ال�ث��ان��ي ع�ش��ر باستثناء
ق��وان�ي�ن امل �ي��زان �ي��ات ع �ل��ى ال�ن�ح��و
التالي:
 مرسوم بقانون رقم  25لسنة 2008ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة  1962في
ش��أن ان�ت�خ��اب��ات اع �ض��اء مجلس
االمة.
 -بحكم وقتي م��ن امل��ادت�ين 27

و 32م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة
 1962في شأن انتخابات مجلس
االمة.
 ص� � ��رف دع� � ��م م ��ال ��ي ش �ه��ريب �م �ب �ل��غ خ �م �س�ي�ن دي � �ن � ��ارا ل�س�ن��ة
. 2008
 ب � � �ش� � ��أن إن� � � �ش � � ��اء ص� � �ن � ��دوقمل � �ع ��ال � �ج ��ة اوض� � � � � ��اع امل� ��واط � �ن�ي��ن
امل �ت �ع �ث��ري��ن ف ��ي س � ��داد ال �ق ��روض
االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة وامل �ق �س �ط��ة ت �ج��اه
ال� �ب� �ن ��وك وش � ��رك � ��ات االس �ت �ث �م��ار
لسنة . 2008
 بحكم وقتي م��ن امل��ادت�ين 27و 32م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  35لسنة
 1962ب �ش��أن ان �ت �خ��اب��ات مجلس

التشريعات الصادرة في الفصل التشريعي الثاني عشر
القوانني
35%

االمة.
 ب �ش��أن ض �م��ان ال ��ودائ ��ع ل��دىالبنوك املحلية في دولة الكويت
لسنة . 2008
 ب � � �ش� � ��أن ال� � �ف� � �ح � ��ص ال� �ط� �ب ��يل�ل��راغ�ب�ين ف��ي ال ��زواج ق�ب��ل إت�م��ام
الزواج لسنة .2008

امليزانيات
65%

التشريعات
الصادرة
العدد
املعدل

القوانني

امليزانيات

االتفاقيات

االجمالي

7

13

-

20

٪ 35

٪ 65

-

٪ 100

ملف
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الثاني عشر)

 663اقتراحا برغبة قدمها  38نائبا
تصدرهم النائب الشايجي
الرغبات خالل الفصل الثاني عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي الثاني عشر

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

مشترك
9.2%
الثاني
55.2%

األول
44.8%

فردي
90.8%

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

اإلجمالي

العدد

602

61

663

العدد

297

366

663

املعدل

% 90.8

% 9.2

100٪

املعدل

% 44.8

% 55.2

٪ 100

 663رغ� �ب ��ة ق��دم �ه��ا  38ن��ائ �ب��ا ف��ي
ال � �ف � �ص� ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � �ث � ��ان � ��ي ع �ش��ر
ت�ن��اول��ت ال��رغ�ب��ات م��واض�ي��ع ع��دة منها
ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة وال��رع��اي��ة السكنية
واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة وال�ش�ب��اب
وال��ري��اض��ة وال �ت��أم �ي �ن��ات وال�ع�س�ك��ري�ين
والقضاء واملواصالت وغيرها.

وك��ان ال�ن��ائ��ب عبدالعزيز الشايجي
أكثر النواب تقديما لالقتراحات برغبة
ح �ي ��ث ق � ��دم  102اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ت�ل�اه
ال �ن��ائ �ب��ان ع �ل��ي ال��دق �ب��اس��ي ود .فيصل
املسلم ب  59رغبة لكل منهما ثم النائب
د .وليد الطبطبائي ب  56رغبة فالنائب
محمد سليمان الهطالني الرشيدي ب

 45رغبة.
وكانت مواضيع امل��راف��ق والخدمات
أك �ث��ر امل ��واض �ي ��ع ال �ت��ي ق��دم��ت ب�ش��أن�ه��ا
اقتراحات برغبة حيث قدم النواب 142
رغبة وجاءت في املركز الثاني مواضيع
الرعاية السكنية ب  67رغبة ثم الرعاية
الصحية ب  50رغبة.

وقدم النواب  602رغبة فردية و 184
رغ �ب��ة م �ش �ت��رك��ة م ��ا ي �ع �ن��ي أن إج �م��ال��ي
م �س��اه �م��ات ال� �ن ��واب ف ��ي ال �ف �ص��ل ال 12
كانت  786رغبة مشتركة وفردية.
وقدم في دور االنعقاد العادي األول
 297رغبة وفي الدور الثاني  366رغبة.

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

اإلعالم

13

مرافق
وخدمات

142

شؤون األسرة

13

القروض

12

الرعاية
السكنية

67

الزراعة

12

املعاقون

12

الرعاية
الصحية

50

12

العسكريون

29

االقتصاد

26

حماية
املستهلك

تسمية شوارع

24

النفط

10

التعليم

23

اتصاالت

9

املعاشات

20

املتقاعدون

8

التوظيف

17

العمل األهلي

2

القضاء

16

الشباب
والرياضة

الظواهر
السلبية

2

16

أمة وبلدي

2

املرور

15

أخرى

96

التجنيس

15

املجموع

663

أسماء أعضاء مجلس األمة للفصل التشريعي الثاني عشر عام 2009/2008
م

اسم العضو

مالحظات

م

1

جاسم الخرافي

الرئيس

17

اسم العضو

27

عبدالله الرومي

38

محمد املطير

28

عبدالواحد العوضي

39

محمد الصقر

صالح عاشور

29

عدنان عبدالصمد

30

عسكر العنزي

سعدون العتيبي

نائب الرئيس

2

فهد امليع

3

أحمد الري

18

4

أحمد السعدون

5

أحمد املليفي

19

صالح املال

6

جابر العازمي

20

ضيف الله ابورمية

7

جمعان الحربش

21

عادل الصرعاوي

8

حسن جوهر

22

عبدالعزيز الشايجي

9

حسني القالف

23

عبداللطيف العميري

10

حسني املطيري

11

حسني الحريتي

24

عبدالله البرغش

12

خالد بن عيسى

25

عبدالله فالح راعي الفحماء

13

خلف العنزي

26

عبدالله العجمي

14

رجا املطيري

15

روضان الروضان

16

سعد الرشيدي

وزير العدل

وزير الصحة (أمني السر -
الدور األول  -الدور الثاني)

مالحظات

م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

عضو بحكم املحكمة
الدستورية

تم بطالن عضويته بحكم
املحكمة الدستورية
بتاريخ 2008/9/17
ودخول سعدون العتيبي
عضوا بحكم املحكمة
الدستورية بدال منه

40

محمد الكندري

41

محمد الرشيدي

42

محمد العبدالجادر

31

عصام الدبوس

43

محمد العجمي

32

علي الهاجري

44

محمد الحويلة

33

علي الدقباسي

34

علي العمير

35

علي الراشد

36

فيصل املسلم

37

مبارك الوعالن

عضو بحكم املحكمة
الدستورية

تم بطالن عضويته بحكم
املحكمة الدستورية
بتاريخ 2008/9/17
ودخول عسكر العنزي
عضوا بحكم املحكمة
الدستورية بدال منه

45

محمد املطيري

46

مخلد العازمي

47

مرزوق الغانم

48

مرزوق الحبيني

49

مسلم البراك

50

ناصر الصانع

51

ناصر الدويلة
وليد الطبطبائي

مالحظات

املراقب  -الدور األول -
الدور الثاني

aldostoor

األحد  11رمضان  28 . 1436يونيو 2015

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

ملف

23

في خطوة لتوثيق أنشطة نواب مجلس األمة منذ الفصل التشريعي األول ترصد جريدة الدستور أحداث الفصول التشريعية على حلقات تسلط الضوء فيها
على أنشطة النواب الرقابية والتشريعية التي حدثت في تلك الفصول.
(الفصل الثاني عشر)

يعتبر الحل الدستوري الرابع

 4استجوابات لرئيس الوزراء تعجل بحل المجلس
ب��رزت ع��دة ملفات قبيل ح��ل مجلس
األم ��ة ف��ي  18م ��ارس  2009م��ن أب��رزه��ا
اص � � � � ��رار ب � �ع ��ض ال � � �ن� � ��واب ع � �ل ��ى اق � � ��رار
زي � ��ادة ال�خ�م�س�ين دي� �ن ��ارا ك��دع��م م ��ادي
ش �ه��ري ل�ل�م��واط�ن�ين وك��ذل��ك ك �ث��رة ع��دد
االس � �ت � �ج ��واب ��ات امل ��وج� �ه ��ة ال � ��ى رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
املحمد وأزم ��ة « ال�ف��ال��ي» وه��و م��ا عرف
بالقيود األمنية وأزم��ة الداوكيميكال،
فأمام الخمسني دينارا حاولت الحكومة
ال �ه��رب م��ن جلسة اق ��رار ال�ق��ان��ون إال ان
صعدوا املواقف السياسية وذلك
النواب ّ
م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م ب�ع��ض االس�ت�ج��واب��ات
ل� �س� �م ��و ال � ��رئ� � �ي � ��س ‘ ح � �ي� ��ث ق � ��دم � ��ت 4
اس�ت�ج��واب��ات األول م��ن ال �ن��واب د.ول�ي��د
الطبطبائي وعبد الله البرغش ومحمد
هايف حول القيود األمنية وغياب هيبة
ال ��دول ��ة واس �ت �ج��واب آخ ��ر ل�ل��رئ�ي��س من
النائب د.فيصل املسلم حول مصروفات
دي � � � ��وان س � �م� ��وه  ،واس � �ت � �ج � ��واب ث��ال��ث
م ��ن ال� �ن ��واب ن��اص��ر ال �ص��ان��ع وج�م�ع��ان
ال �ح��رب��ش وع �ب��د ال �ع��زي��ز ال�ش��اي�ج��ي من
 5م �ح ��اور أول �ه ��ا ض �ي��اع ه�ي�ب��ة ال��دول��ة
واإلخفاق في إنقاذ االقتصاد واإلخالل
ب ��أح �ك ��ام ال ��دس� �ت ��ور ،أم � ��ا االس �ت �ج ��واب
ال��راب��ع فقدمه النائب محمد هايف الى

ال��رئ�ي��س م��ن م�ح��ور واح��د وه��و مسجد
الفنيطيس.
مبررات حل مجلس 2009
ألقى سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد كلمة بمناسبة حل مجلس األمة
في  18مارس  2009جاء نصها كالتالي :
بسم الله الرحمن الرحيم
«وأوف� ��وا بعهد ال�ل��ه إذا ع��اه��دت��م وال
ت�ن�ق�ض��وا االي� �م ��ان ب �ع��د ت��وك �ي��ده��ا وق��د
جعلتم الله عليكم كفيال  .إن الله يعلم
ما تفعلون» .صدق الله العظيم
أح �م��د ال �ل��ه ال ��ذي ه��و ع�ل��ى ك��ل ش��يء
رق � �ي ��ب ،وأص � �ل ��ي وأس � �ل ��م ع �ل ��ى أش ��رف
رس �ل��ه ،أع �ظ��م م��ن أدى األم ��ان ��ة ،وح��دد
م �ع��ال��م ال �ط��ري��ق ،ف�ت��رك�ن��ا ع �ل��ى امل�ح�ج��ة
البيضاء ال يزيغ عنها اال هالك.
أسباب الحل  ...الممارسات
تجاوزت كل الحدود
إخواني وأبناء وطني،،،أتحدث إليكم
ال �ي��وم ح��دي��ث ال�ق�ل��ب ،ح��دي��ث األب ،كما
ه��و حديث امل�س��ؤول ع��ن مستقبل وطن
وشعب ،ال ينشد ألبناء وطنه إال املنعة
والقوة واالزدهار ،والحفاظ على العهد
الوطيد ال��ذي يجمع كلمتهم ،ويضمن

أمنهم ،ويحفظ استقرارهم ،ذلك العهد،
ه��و وح��دت �ه��م ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت�ع��رف��ون
جميعا أن �ه��ا إذا ان �ف��رط ع�ق��ده��ا ال ق��در
ال�ل��ه ،فليس بعدها إال ان�ه�ي��ار بنائهم،
وذهاب ريحهم.
إخ� ��وان� ��ي وب� �ن ��ي وط� �ن ��ي،،،ل� �ق ��د ك��ان
م �ق �ت �ض��ى ال �ن �ع �م��ة ال� ��واف� ��رة ال �ت ��ي أك ��رم
ال�ل��ه بها أه��ل ال�ك��وي��ت ،يحتم أن يجيء
ش �ك��ره��م ع�ل�ي�ه��ا ظ ��اه ��را وب ��اط �ن ��ا ،وأن
ي�ك��ون ال�ح�ف��اظ عليها وح��راس�ت�ه��ا ،هو
ال �ش �غ��ل ال �ش��اغ��ل ل �ك��ل ف� ��رد ع �ل��ى أرض
ال �ك��وي��ت ال�ط�ي�ب��ة ،ه ��ذه األرض امل�ع�ط��اء
التي لم تبخل على احد قط.
ولكنني بكل األس��ف ،أصارحكم كما
ي �ص��ارح األب أب �ن��اءه ،ب��أن بعضا منا،
ق��د غرتهم نعم ال�ل��ه ف��اع�ت��ادوه��ا ،وط��ال
عليهم األمد فقست قلوبهم.
وتناسوا أم��ن سفينة الوطن الغالي
ال � �ت ��ي ه� ��ي ح� �ص ��ن ال� �ج� �م� �ي ��ع ،وراح � � ��وا
ي �ت �ب��ارون ف ��ي م �م��اح �ك��ات وم �م��ارس��ات
محمومة  -أيا كانت مقاصدهم  -تهدد
س�ل�ام ��ة ال� ��وط� ��ن واس � �ت � �ق � ��راره ووح � ��دة
أبنائه ،ويعرضون شعبا بأكمله للخطر
الذي ليس وراءه خطر.
وال ش��ك أن�ك��م أي�ه��ا االخ� ��وة ،تابعتم
م �ث �ل��ي ب �ك��ل اس �ت �ي ��اء وأل� � ��م م ��ا ت�ش�ه��ده

الساحة البرملانية من ممارسات مؤسفة
ش��وه��ت وج ��ه ال �ح��ري��ة وال��دي �م �ق��راط �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ،وه ��ي م �ي��راث ص�ن�ع��ه اآلب ��اء
واألج� � � � ��داد ،وس �ي �ب �ق��ى م ��وض ��ع اع �ت ��زاز
وف �خ ��ر ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ،ول� ��م ي �ع��د خ��اف�ي��ا
أي� �ه ��ا اإلخ � � ��وة أن ت �ل��ك امل � �م ��ارس ��ات ق��د
أفسدت التعاون املأمول بني السلطتني
التشريعية والتنفيذية ،وأشاعت أجواء
التوتر والتناحر والفوضى بما أدى الى
تعثر مسيرة العمل الوطني في البالد،
وام � �ت� ��دت ط ��وي�ل�ا ،وام� �ت ��د م �ع �ه��ا ص�ب��ر
املواطنني بال جدوى.
أق��ول ذل��ك بكل ال�ح��زن واألس��ف ،بعد
ان تجاوزت هذه املمارسات كل الحدود
وأض �ح��ت سبيال ال��ى اس�ت�ف��زاز مشاعر
ال�ن��اس وتحريضهم ،وسببا ف��ي إذك��اء
رم� ��اد ال �ف �ت �ن��ة ال �ب �غ �ض��اء ،ل �ع��ن ال �ل��ه من
يوقظها.
تدني لغة الحوار
إخ��وان��ي وأب �ن��اء وط�ن��ي ال�ك��رام،،،ل�ق��د
ت�ل�م�س��ت خ �ل�ال ل �ق ��اءات ��ي امل �ت �ع ��ددة مع
امل��واط�ن�ين ف��ي مختلف م�ن��اط��ق ال�ب�لاد،
مشاعر القلق واالس�ت�ي��اء ،وال�ت��ي باتت
ت �ق��ض م �ض��اج �ع �ه��م وت ��ؤرق� �ه ��م ،ف�ك�ل�ن��ا
ي��درك م��ا آل��ت إل�ي��ه األم ��ور م��ن تداعيات

تقارير اللجان في الفصل الثاني عشر
م

اللجنة

1

املرافق العامة

عدد
التقارير
41

13

2

العرائض والشكاوى

19

3

املالية

6

14

االسكان

4

التعليمية

3

15

شؤون البيئة

1

5

الصحية

48

16

الشباب والرياضة

8

6

الداخلية والدفاع

26

17

معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

1

7

التشريعية

64

18

املعاقني

1

8

الخارجية

37

9

الجواب علي الخطاب االميري

1

19

التحقيق فيما أثير من موضوعات
حول املال العام

1

10

امليزانيات

1

11

املرأة واالسرة

4

20

دراسة الظواهر السلبية الدخيلة
على املجتمع الكويتي

1

12

حقوق االنسان

3

االجمالي

278

مضابط الجلسات واألدوار المنعقدة للفصل الثاني عشر
الفصل

بداية الفصل

نهاية الفصل

عدد املضابط

الثاني عشر

2008/6/1

2009/3/18

31

م

اللجنة
حماية االموال العامة

عدد
التقارير
4
7

ويتكون الفصل من األدوار التالية:

جراء الخلل املتفاقم الذي يشوب العمل
البرملاني ،بما انطوى عليه من انتهاك
ل�ل��دس�ت��ور ول�ل�ق��ان��ون ،وت �ج��اوز ل�ح��دود
السلطات األخ ��رى ،وت��دن��ي لغة ال�ح��وار
على نحو غير مسبوق ،وانتهاج سبل
التعسف والتشكيك والتصيد والقدح
ب ��ذم ��م ال � �ن ��اس وأخ �ل�اق � �ه ��م ،وم �م��ارس��ة
امل ��زاي ��دات واالس �ت �ع��راض��ات امل�ش�ب��وه��ة
ع �ل ��ى م �خ �ت �ل��ف امل� �ن ��اب ��ر وال �ت �ج �م �ع��ات،
واس � �ت � �غ�ل��ال وس � ��ائ � ��ل اإلع � �ل� ��ام إلث� � ��ارة
ال �ج �م��اه �ي��ر وش �ح �ن �ه��م ،وش � ��ق ال �ص��ف
تحقيقا ل�غ��اي��ات ق�ص�ي��رة ضيقة  ،على
حساب مصلحة الوطن.
ول � �ع � �ل � �ك ��م أي� � �ه � ��ا اإلخ � � � � � ��وة ت ��اب �ع �ت ��م
وتتابعون طبيعة وظ��روف ومالبسات
اس� �ت� �خ ��دام االس� �ت� �ج ��واب ��ات وال �ت �ه��دي��د
ب �ت �ق��دي �م �ه��ا ت� �ح ��ت م �خ �ت �ل��ف ال �ح �ج��ج
وال� ��ذرائ� ��ع ،وم ��ا ان �ط��وى ع�ل�ي��ه ذل ��ك من
خ � � ��روج ع� ��ن امل� �ق ��اص ��د ال �س ��ام �ي ��ة ال �ت��ي
اس�ت�ه��دف�ه��ا ال��دس �ت��ور ،وان �ص ��راف عما
ينتظره املواطنون من انجازات حقيقية
ت �ل �ب��ي ح��اج��ات �ه��م ال �ف �ع �ل �ي��ة وم �ع��ال �ج��ة
قضاياهم املهمة.
مصلحة الوطن
وب�ع�ي��دا ع��ن االع�ت�ب��ارات الدستورية

والقانونية املتعلقة بتلك االستجوابات
وم � ��دى ان �ط �ب��اق ال �ض��واب��ط ال�ق��ان��ون�ي��ة
بشأنها ،فهل من املستغرب ان يتساءل
امل��واط��ن ع��ن طبيعة تلك االستجوابات
وامل �م ��ارس ��ات وغ��اي��ات �ه��ا ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ؟!،
وعما اذا كانت تصب فعليا في مصلحة
الوطن؟!وعما اذا كانت تحقق أهداف من
شرعها؟!.
ألم تكن مناسبة االحتفاالت بأعياد
ال��وط��ن وزوال االح �ت�ل�ال اآلث � ��م ،وت��ذك��ر
ن �ع �م��ة ال �ت �ح ��ري ��ر واالس � �ت � �ق�ل��ال ك��اف �ي��ة
ل�ن�ت��ذك��ر ح��اج�ت�ن��ا ألن ن �ك��رس وح��دت�ن��ا
ال �ج��ام �ع��ة ون� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى أم � ��ن ب �ل��دن��ا
ونشحذ الهمم لبنائه ونمائه؟!
إخ � ��وان � ��ي و أب� � �ن � ��ائ � ��ي ،،،الش� � ��ك ب ��أن
ه �ن��اك ب �ع��ض أوج � ��ه ال �ق �ص��ور ف ��ي أداء
األج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �م��ا ي �س �ت��وج��ب
ال �ع �م��ل ال �ج��اد م��ن اج ��ل االرت� �ق ��اء ب ��أداء
الجهاز الحكومي والعمل على تسريع
انجاز املشاريع التنموية واالستجابة
لتطلعات امل��واط�ن�ين وض�م��ان مستقبل
أجيالهم القادمة في وط��ن آم��ن مزدهر،
ول �ك ��ن ه ��ل ي �م �ك��ن ان ي �ت �ح �ق��ق االن �ج ��از
املطلوب في ظل أجواء مشحونة بغيوم
ال �ش��د وال �ت��وت��ر وال �ت �ع �س��ف وال�ت�ش�ك�ي��ك
والترهيب؟!

 24طلبا برفع الحصانة
عن  24نائبا
ن �ظ��ر م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي  24ط�ل�ب��ا
برفع الحصانة في الفصل التشريعي
الثاني عشر مقدمة من النائب العام
في حق  24نائبا  ،ووافق املجلس على
رف�ع�ه��ا ف��ي  8ط�ل�ب��ات ورف ��ض رفعها
ف��ي  7طلبات ول��م يبت املجلس ف��ي 9
طلبات  ،وتنوعت مواضيع الحصانة
ما بني  14قضية جنح صحافة  ،و 8
قضايا فرعيات وقضية واحدة جرائم
أم ��ن دول� ��ة  ،وم �ث �ل �ه��ا ش� ��راء أص� ��وات.
والجدول املرفق يوضح أسماء النواب
املطلوب رفع الحصانة عنهم وقرارات
املجلس في هذه الطلبات وأنواعها.
فيما قدم  4طلبات برفع الحصانة
ع ��ن ال �ن ��ائ ��ب ال �س ��اب ��ق م �ح �م��د ه��اي��ف

وط � �ل � �ب �ي�ن ل � �ل ��دك � �ت ��ور ح � �س ��ن ج ��وه ��ر
ومثلهما لسعدون حمادوطلب واحد
ل �ل �ن��واب ال �س��اب �ق�ين د.ف �ي �ص��ل امل�س�ل��م
وخ� ��ال� ��د ال �س �ل �ط ��ان واح � �م� ��د امل �ل �ي �ف��ي
وع �ب��دال �ل��ه ال �ب��رغ��ش ود.ض � �ي ��ف ال �ل��ه
ب ��ورم� �ي ��ة وم �ح �م ��د ال �ص �ق ��ر وم �ح �م��د
ال�ع�ب�ي��د ود.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة وع�ص��ام
الدبوس ود.وليد الطبطبائي وعدنان
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د واح� � �م � ��د الري ورج � ��ا
حجيالن و د.حسني قويعان ومبارك
ال � ��وع �ل��ان و ح� �س�ي�ن م� ��زي� ��د و س �ع��د
الخنفور و شعيب امل��وي��زري ومبارك
ال�خ��ري�ن��ج و ع�ل��ي ال��دق�ب��اس��ي ومسلم
البراك وعدنان عبدالصمد ود.ضيف
الله بورمية

تقارير اللجان موزعة على أدوار االنعقاد

الدور

بداية الدور

نهاية الدور

عدد املضابط

دور االنعقاد

األول

الثاني

اإلجمالي

الدور األول

2008/6/1

2008/7/18

11

العدد

87

191

278

الدور الثاني

2008/10/21

2009/3/18

20

املعدل

% 31.3

% 68.7

٪ 100

24

األخيرة

aldostoor

األحد  11رمضان  28 . 1436يونيو  -2015العدد 697

الصرعاوي :الكويت فقدت بوفاته رجال أخلص في خدمتها ورفع شأنها

رئيس ديوان المحاسبة
عبدالعزيز العدساني في ذمة اهلل
غ� � �ي � ��ب امل � � � � � ��وت رئ � � �ي � � ��س دي � � � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وأح� � � ��د رج� � � � ��االت دول � ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال� � �ب � ��ارزي � ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
العدساني عن عمر يناهز  84عاما.
وولد الراحل العدساني العام 1931
وش �غ ��ل م �ن��اص��ب ع� ��دة م �ن �ه��ا ن��ائ��ب
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م ��ن 1972
حتى  1974ورئيس البلدية ورئيس
املجلس البلدي من  1974حتى 1984
وان �ت �خ��ب ع �ض��وا ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
للدورتني البرملانيتني  1992و.1996
وص � � � ��در ف � ��ي ش � �ه ��ر ف � �ب� ��راي� ��ر م��ن
ال �ع��ام  2009امل ��رس ��وم األم �ي ��ري رق��م
 37بتعيني ال��راح��ل رئ�ي�س��ا ل��دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ال �ك��وي �ت��ي ل �ي �ك��ون ب��ذل��ك
الرئيس السابع للجهاز الرقابي في
الدولة.
ون � � �ع� � ��ت دول � � � � � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت أح � ��د
رج ��االت �ه ��ا ال� �ب ��ارزي ��ن ال ��ذي ��ن ت��رك��وا
آث��ارا واضحة في مؤسسات الدولة
وخ ��ارج �ه ��ا وع �ل��ى ش �ت��ى األص �ع��دة
رئيس دي��وان املحاسبة عبدالعزيز
العدساني الذي حظي بسمعة طيبة
خ� ��ارج ن �ط��اق ال �ك��وي��ت ح �ي��ث ت��ول��ى
م�ن�ص��ب األم �ي�ن ال �ع��ام مل�ن�ظ�م��ة امل��دن
العربية ال�ت��ي تأسست ال�ع��ام 1967
وات� �خ ��ذت ال �ك��وي��ت م �ق��را دائ �م ��ا لها

وتهدف إلى الحفاظ على هوية املدن
ال�ع��رب�ي��ة وت��راث �ه��ا م��ن خ�ل�ال العمل
ع �ل��ى ت�ن�م�ي��ة وت �ح��دي��ث امل��ؤس �س��ات
البلدية واملحلية في املدن العربية.
ومنذ العام  1995شغل العدساني
م �ن �ص ��ب ن� ��ائ� ��ب ال ��رئ � �ي ��س ل� �ش ��ؤون
اإلقليم العربي ف��ي االت�ح��اد الدولي
ل�ل�س�ل�ط��ات امل�ح�ل�ي��ة وم �ق��ره ه��ول�ن��دا.
كما تقلد عدة أوسمة على الصعيد
ال � �خ ��ارج ��ي م �ن �ه��ا ال � ��وس � ��ام امل �ل �ك��ي
ب��رت �ب��ة ق ��ائ ��د م ��ن امل �م �ل �ك��ة امل �غ��رب �ي��ة
ف��ي  1990وف ��ي  1993ق �ل��دت أمل��ان�ي��ا
الفقيد وساما برتبة ممتاز كما حاز
ع�ض��وي��ة ال��زم��ال��ة ال�ف�خ��ري��ة لجمعية
الفكر املحاسبي العام .2006
وقال نائب رئيس ديوان املحاسبة
ع��ادل ال�ص��رع��اوي إن الكويت فقدت
ب��وف��اة رئ �ي��س ال ��دي ��وان ع�ب��دال�ع��زي��ز
العدساني رجال بارا لم يدخر جهدا
في خدمتها ورفع اسمها وشأنها.
وأض � � � ��اف ال � �ص� ��رع� ��اوي أن ال �ع��م
امل� � ��رح� � ��وم ال � �ع ��دس ��ان ��ي ك � � ��ان ق � ��دوة
وس �ي �ظ��ل ق� ��دوة ل �ن��ا ج�م�ي�ع��ا إذ ك��ان
عنوانا ل�لإخ�لاص والعفة وبوفاته
ف�ق��د دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة أح��د أع�م��دت��ه
ورج��االت��ه الذين ساهموا في نجاح
مسيرته مشيرا إل��ى أن الفقيد كان

الراحل عبدالعزيز العدساني

م ��ن أول� �ئ ��ك ال� ��رج� ��ال األب� � � ��رار ال��ذي��ن
ك��رس��وا حياتهم ف��ي خ��دم��ة الكويت
فقد كان الراحل من األفذاذ الذين ما
إن تقلدوا منصبا إال وتركوا بصمة
واضحة في كل مجال خدموا فيه.
كما نعى النائب د .محمد الحويلة

رئيس دي��وان املحاسبة عبدالعزيز
ال �ع ��دس ��ان ��ي ال� � ��ذي ت ��وف ��ي ع ��ن ع�م��ر
ي�ن��اه��ز  84ع��ام��ا .وق ��ال ال�ح��وي�ل��ة إن
ال �ك��وي��ت خ �س��رت ب��وف��اة امل �غ �ف��ور له
ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ال �ع��م ع�ب��دال�ع��زي��ز
العدساني رجال من خيرة رجاالتها

حرس مجلس األمة
يتبرع بالدم لجرحى
مسجد اإلمام الصادق
ن � �ظ� ��م ح� � � ��رس م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
ح �م �ل��ة ل �ل �ت �ب��رع ب� ��ال� ��دم ل �ص��ال��ح
ال� � � �ج � � ��رح � � ��ى وامل � � � �ص� � � ��اب � �ي ��ن ف ��ي
التفجير اإلرهابي الذي وقع في
مسجد اإلم��ام ال�ص��ادق بمنطقة
ال �ص��واب��ر وذل ��ك ت�ج�س�ي��دا ل��روح

• ص ��ال ��ح ع �ل��ي ع �ب��دال �ل��ه
ال� �ك� �ه� �ي ��دان 57 ،ع ��ام ��ا،
(ش � � � �ي� � � ��ع) ،رج� � � � � � ��ال :اب � ��و
ح �ل �ي �ف��ة ،ق ،2ش ،26م،3
دي � ��وان ال �ك �ه �ي��دان ،ت�ل�ف��ون:
 ،99082322ن�س��اء :جابر
ال �ع �ل��ي ،ق ،8ش ،37م،16
تلفون66145464 :
• س � � �ل � � �ط � � ��ان � � ��ة ح � �س �ي�ن
أح �م��د ال �ش �ط��ي ،ارم �ل��ة:
م �ح �م��د ك� ��رم غ� �ل ��وم84 ،
ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) رج ��ال:
ال ��دس� �م ��ة ،م �س �ج��د ال �ن �ق��ي،
ت� � �ل� � �ف � ��ون،98873988 :
نساء :الدسمة ،ق ،3شارع
ال� ��رش � �ي� ��د ،م ،34ت �ل �ف ��ون:
55596069
• س � �ع� ��د م � �ح � �م� ��د س �ع��د
ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي 62 ،ع ��ام ��ا،
(ش �ي��ع) ،رج ��ال :االن��دل��س،
ق ،12ش ،1م ،133تلفون:
ن� � �س � ��اء:
،67733332
االندلس ،ق ،12ش ،2م22
• ع� � � �ب � � ��دال� � � �ل � � ��ه ع� �ي� �س ��ى
ال� �ع� �ب ��اس ��ي 72 ،ع ��ام ��ا،
(ش� �ي ��ع) ،رج� � ��ال :ال��دع �ي��ة،
م�س�ج��د ال �ب �ح��ارن��ة (ال �ع��زاء
ي� � �ب � ��دأ ال � � � �ي � � � ��وم) ،ت � �ل � �ف ��ون:
 ،99822347نساء :صباح
ال� � �س � ��ال � ��م ،ق ،5ال� � �ش � ��ارع
االول ،ج ،29م ،39تلفون:
66611653
• ع�ب��دال�ل��ه ط ��ارق محمد
ال � � � ��روي � � � ��ح 31 ،ع� ��ام� ��ا،
(ش� � �ي � ��ع) ،رج� � � ��ال :دي � ��وان
ال� � ��روي� � ��ح ،ال� �ش ��ام� �ي ��ة ،ق،9
ش ،91م ،1ت� � �ل� � �ف � ��ون:
،66660489 - 99639967
نساء :القصور ،ق ،5ش،6
م ،1تلفون99894890 :

مواقيت الصالة

ال�ت�ع��اض��د وال �ت �ع��اون ب�ي�ن أب�ن��اء
الكويت لكافة اطيافه ومختلف
توجهاته.
حرس املجلس يتبرع بالدماء لجرحى التفجير

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

كرس حياته لخدمة وطنه في شتى
امل � �ج ��االت إض ��اف ��ة إل� ��ى م�س��اه�م��ات��ه
الكبيرة ف��ي العمل الوطني وك��ل ما
م��ن ش��أن��ه رف�ع��ة ال�ك��وي��ت ونهضتها
ون �س��أل امل��ول��ى ع��ز وج ��ل أن يتغمد
ال �ف �ق �ي��د ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي �س �ك �ن��ه
فسيح جناته.
واستذكر الحويلة جهود الفقيد
رحمه الله تعالى الدؤوبة واملخلصة
م �ش �ي��را إل� ��ى أن� ��ه س �خ��ر ح �ي��ات��ه ف��ي
خ ��دم ��ة ال �ك ��وي ��ت ب �ج �م �ي��ع امل� �ج ��االت
وك ��ذل ��ك ق �ي ��ادت ��ه دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ف��ي تحقيق ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة الفاعلة
على الجهات الحكومية التي تعزز
الشفافية وت��رس��خ اح �ت��رام ال�ق��ان��ون
والجهد البناء الذي قام به مع جميع
أع�ض��اء ال��دي��وان وال�ع��ام�ل�ين فيه من
إع � ��داد ل�ل�ت�ق��اري��ر وامل�ل�اح �ظ��ات على
الجهات الحكومية ودوره البارز في
تطوير عمل الديوان.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ح ��وي� �ل ��ة :ن� �س ��أل ال �ل��ه
ت � �ع� ��ال� ��ى ال � ��رح� � �م � ��ة ل� �ل� �ف� �ق� �ي ��د ال� �ع ��م
عبدالعزيز العدساني ونعزي أسرة
الفقيد بفقدان رجل كرس حياته من
أج��ل نهضة وط�ن��ه ورف�ع�ت��ه ون��دع��و
ال �ل��ه ت �ع��ال��ى أن ُي �ل �ه��م ذوي� ��ه ال�ص�ب��ر
والسلوان.
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