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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يتلقى العزاء في شهداء «الصادق»

تلقى رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم اتصالني هاتفيني من
رئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الدكتور سليم الجبوري
ورئيس مجلس االمة في جمهورية باكستان سردار اياز صادق عبرا
خاللهما عن استنكارهما وادانتهما لحادث االنفجار الذي وقع في
مسجد االم��ام ال�ص��ادق بمنطقة الصوابر ،مؤكدين ال��وق��وف بجانب
دول��ة ال�ك��وي��ت وال�ت�ض��ام��ن معها ،سائلني امل��ول��ى ان يتغمد الشهداء
برحمته وان يمن على املصابني بالشفاء العاجل.

إشادة نيابية بسرعة توصل الداخلية إلى الجناة

إلقاء القبض على معاوني منفذ
تفجير «اإلمام الصادق»
ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ت �ق ��دم ف �ي��ه س�م��و
أمير البالد وسمو ولي العهد ورئيس
م �ج �ل��س األم � � ��ة امل� �ع ��زي ��ن ف� ��ي ش� �ه ��داء
م �س�ج��د اإلم � ��ام ال� �ص ��ادق ف ��ي امل�س�ج��د
ال �ك �ب �ي��ر م �س ��اء أول م ��ن أم� ��س ك�ش�ف��ت
وزارة الداخلية ع��ن ه��وي��ة االنتحاري
ال��ذي ن�ف��ذ ال�ع�م��ل اإلج��رام��ي وع��دد من
معاونيه معلنة أنه سعودي الجنسية
وي ��دع ��ى ف �ه��د س �ل �ي �م��ان ع �ب��دامل �ح �س��ن
القباع .وقالت الداخلية إن االنتحاري
دخل البالد فجر يوم الجمعة املاضي
ع � ��ن ط � ��ري � ��ق امل � � �ط � ��ار ف � ��ي ن � �ف� ��س ي� ��وم
الجريمة ال�ن�ك��راء مضيفة أن األج�ه��زة
األمنية تعكف على البحث والتحري
ع� ��ن ال � �ش� ��رك� ��اء وامل � �ع� ��اون�ي��ن ف� ��ي ه ��ذه
الجريمة بعد أن أعلنت في وقت سابق
ع��ن ض�ب��ط س��ائ��ق امل��رك�ب��ة ال ��ذي تولى
توصيل اإلره��اب��ي إل��ى مسجد اإلم��ام
الصادق وفر بعد التفجير مباشرة.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن ال � �س � ��ائ � ��ق ي ��دع ��ى
ع �ب��دال��رح �م��ن ص� �ب ��اح ع� �ي ��دان س �ع��ود
وه��و من مواليد العام  1989وه��و من
املقيمني بصورة غير قانونية مشيرة
إل��ى أن��ه ت��م ال�ع�ث��ور عليه مختبئا في
أح� ��د امل � �ن� ��ازل ب �م�ن �ط�ق��ة ال ��رق ��ة ج �ن��وب
الكويت.
وأض ��اف ��ت أن ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات األول �ي��ة
أفادت بأن صاحب املنزل من املؤيدين

للفكر املتطرف املنحرف فيما تواصل
أجهزة األمن جهودها للتوصل ملعرفة
ال �ش��رك��اء وامل �ع��اون�ي�ن ف��ي ه ��ذا ال�ع�م��ل
اإلجرامي والوصول إلى كافة الحقائق
وال �خ �ي ��وط امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه ��ذه ال �ج��ري �م��ة
النكراء.
والق� � � ��ت ج � �ه� ��ود وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة
ف��ي ال�ك�ش��ف ع��ن ه��وي��ة م�ن�ف��ذ العملية
اإلره� ��اب � �ي� ��ة ارت � �ي� ��اح� ��ا واض � �ح� ��ا ل ��دى
ال �ش��ارع ال�ك��وي�ت��ي ع�ك�س��ه ت�ص��ري�ح��ات
أع �ض��اء م�ج�ل��س األم� ��ة ال��ذي��ن أش� ��ادوا
ب �ت �ل��ك ال �ج �ه��ود األم �ن �ي��ة م��ؤك��دي��ن أن
سرعة الوصول إلى الجناة.
وأكد النواب استعداد مجلس األمة
لتقديم كل التشريعات التي تحتاجها
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة لحفظ األم��ن واألم��ان
ف��ي ال�ب�لاد وإزال ��ة ك��اف��ة العراقيل التي
تعترض طريقهم في سبيل الوصول
إلى هذا الهدف.
وأع � ��رب ال� �ن ��واب ع ��ن ارت �ي��اح �ه��م ملا
وج � ��دوه م��ن ت�ل�اح��م وط �ن��ي ك�ب�ي��ر بني
أب�ن��اء الشعب الكويتي وق��ال��وا إن الله
خيب ظن اإلرهابيني وأفشل مخططهم
ب �ف �ض �ل��ه ع� ��زوج� ��ل ث� ��م ب �ف �ض��ل ح�ك�م��ة
سمو األمير ووح��دة الشعب الكويتي
وتضامنه.
تفاصيل (ص 03و  04و )15
سمو األمير وسمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة في مقدمة معزيي شهداء تفجير مسجد اإلمام الصادق

ملف الدستور

حصاد مجلس األمة في  52عاما:

الفصل الثالث عشر:

فوز تاريخي للمرأة ورئاسة خامسة للخرافي
 18استجوابا منها  7لرئيس الوزراء
المجلس الوحيد الذي تم حله مرتين في تاريخ الكويت
المحكمة الدستورية تبطل مرسوم الحل
وتعيده مرة أخرى

تفاصيل (ص)14-07

مجلس الوزراء يبحث
تشريعات أمنية جديدة
أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس
األم� � ��ة د.ع � �ل� ��ي ال �ع �م �ي��ر أن م�ج�ل��س
الوزراء سيبحث في اجتماعه اليوم
تشريعات أمنية جديدة.
وم��ن جهته كشف النائب فيصل
ال��دوي �س��ان ان ��ه وع� ��دد م ��ن ال �ن��واب

س� �ي� �ت� �ق ��دم ��ون ب� �ط� �ل ��ب ت �خ �ص �ي��ص
ساعة من جلسة غدا الثالثاء لتأبني
ش� �ه ��داء ج��ري �م��ة م �س �ج��د الصادق
النكراء.
تفاصيل (ص)05

إمساكية رمضان

اإلمــســاك03:08 :

اإلفـــطـــار06:51 :

حصاد دور االنعقاد الثالث

 إحصاءات وتحليالت لجميع األنشطة البرلمانية تصويت النواب على القوانين أداء النواب في ميزان التشريع والرقابة قرارات المجلس والحكومة القوانين المنجزةملفات كاملة عن االستجوابات واالسئلة واالقتراحات
والرغبات وطلبات رفع الحصانة والتوصيات
غدا

02

محليات

aldostoor

االثنين  12رمضان  29 . 1436يونيو 2015

صاحب السمو استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والتقى مقتدى الصدر وإبراهيم بحر العلوم

خادم الحرمين يعزي األمير بشهداء «االمام الصادق»
تلقى حضرة صاحب السمو امير
ال�ب�لاد الشيخ صباح االح�م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه ب��رق�ي��ة
ت �ع ��زي ��ة وم � ��واس � ��اة م� ��ن اخ� �ي ��ه خ� ��ادم
ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك س�ل�م��ان بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س �ع��ود م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية الشقيقة عبر فيها
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
بضحايا ح ��ادث االن�ف�ج��ار االره��اب��ي
الذي وقع في مسجد االمام الصادق.
م��ؤك��دا خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين
استنكار اململكة العربية السعودية
ال �ش �ق �ي �ق��ة وادان� �ت� �ه ��ا ال �ش ��دي ��دة ل�ه��ذه
االعمال االجرامية مشددا على موقف
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ث��اب��ت
وتضامنها وشعبها مع دولة الكويت
الشقيقة وشعبها الشقيق وتعاطفها
معها ووقوفها الى جانبها وتأييدها
ل� �ك ��اف ��ة االج� � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي ت �ت �خ��ذه��ا
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ام�ن�ه��ا
واستقرارها.
س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى ان ي�ح�ف��ظ
الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه
وان ي �ت �غ �م��د ش � �ه� ��داء ه � ��ذا ال� �ح ��ادث
ال �ش �ن �ي��ع ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن�ه��م
ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وي �م��ن ع�ل��ى امل�ص��اب�ين
بسرعة الشفاء والعافية.
وق��د بعث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو

ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ببرقية جوابية ضمنها سموه بالغ
تقديره على ما عبر عنه اخ��وه خادم
الحرمني الشريفني من طيب املشاعر
وص � ��ادق ال ��دع ��اء وع �ل��ى ه ��ذه ال�ل�ف�ت��ة
الطيبة متمنيا الخيه خادم الحرمني
ال �ش ��ري �ف�ي�ن م� ��وف� ��ور ال �ص �ح ��ة ودوام
العافية.
وبعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ببرقية
ت �ع��زي��ة ال� ��ى اخ �ي��ه ال��رئ �ي��س ال �ب��اج��ي
ق��اي��د ال�س�ب �س��ي رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
التونسية الشقيقة اعرب فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
ب �ض �ح��اي��ا ال �ه �ج��وم االره� ��اب� ��ي ال ��ذي
اس �ت �ه��دف اح ��د ال �ف �ن��ادق ف ��ي م��دي�ن��ة
سوسة التونسية واسفر عن سقوط
ال �ع �ش��رات م��ن ال�ض�ح��اي��ا وامل�ص��اب�ين
م��ؤك��دا س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه اس�ت�ن�ك��ار
دول ��ة ال�ك��وي��ت ل�ه��ذا ال�ع�م��ل االره��اب��ي
ال� �ش� �ن� �ي ��ع ال � � � ��ذي اس � �ت � �ه� ��دف ارواح
االب��ري��اء وزع��زع��ة االم ��ن واالس �ت �ق��رار
ف� ��ي ال� �ب� �ل ��د ال �ش �ق �ي ��ق ووق� ��وف � �ه� ��ا م��ع
امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي مل �ك��اف �ح��ة االره� ��اب
بكافة اشكاله وص��وره سائال سموه
املولى جل وعال ان يتغمد الضحايا

أمير قطر
في البالد
اليوم

سمو األمير مستقبال مقتدى الصدر

ب��واس��ع رحمته ويمن على املصابني
بسرعة الشفاء والعافية وان يحفظ
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
وشعبها الكريم وي��دي��م عليها االم��ن
واالستقرار.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��وه ب �ب��رق �ي��ة ت�ع��زي��ة
ال��ى الرئيس فرانسوا ه��والن��د رئيس
الجمهورية الفرنسية الصديقة اعرب
فيها سموه عن استنكار دولة الكويت
وادانتها الشديدة للعملية االرهابية
ال �ت��ي اس�ت�ه��دف��ت م�ص�ن�ع��ا ف��ي مدينة
ليون الفرنسية مؤكدا سموه موقف
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال ��راف ��ض ل �ه��ذا ال�ع�م��ل

االرهابي الجبان الذي يرفضه الدين
االس�لام��ي وك��اف��ة االدي��ان واملعتقدات
كما ضمنها سموه حفظه الله خالص
تعازيه لفخامته وللشعب الفرنسي
وألس��رة الفقيد وتمنياته للمصابني
بالشفاء العاجل.
واستقبل سمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف أم��س
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
ورئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم.
واستقبل سموه بقصر السيف سمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس
الوزراء والنائب األول لرئيس مجلس

الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ ص�ب��اح األح�م��د أم��س سماحة
السيد مقتدى الصدر والوفد املرافق
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م ��وه ع �ض��و م�ج�ل��س
النواب بجمهورية العراق الشقيق د.
إب��راه�ي��م بحر ال�ع�ل��وم وال��وف��د امل��راف��ق
وذلك بمناسبة زيارته للبالد .وحضر
املقابلتني نائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي جراح الصباح.

يصل إل��ى ال�ب�لاد اليوم
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
الشيخ تميم ب��ن حمد بن
خليفة آل ثاني أمير دولة
ق� �ط ��ر ال �ش �ق� �ي� �ق ��ة وال� ��وف� ��د
امل��راف��ق لسموه ف��ي زي��ارة
أخ��وي��ة للبالد ي�ق��دم فيها
ال�ت�ه��ان��ي ب�م�ن��اس�ب��ة شهر
رم � �ض� ��ان امل� � �ب � ��ارك ألخ �ي��ه
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أمير البالد الشيخ صباح
األحمد.

ولي العهد يشدد على الوحدة الوطنية
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد أم��س عضو
مجلس النواب بجمهورية العراق
ال�ش�ق�ي��ق د .إب��راه �ي��م ب�ح��ر العلوم
والوفد املرافق له وذل��ك بمناسبة
زي��ارت��ه ل�ل�ب�لاد .وق��د رح��ب سموه
حفظه الله بالضيوف الكرام حيث
رفعوا إلى سموه خالص تعازيهم
ب��امل�ص��اب ال�ج�ل��ل ال ��ذي أل��م ب��دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت وأه� �ل� �ه ��ا وف� �ج ��ع ق �ل��وب

الجميع س��ائ�ل�ين امل��ول��ى ع��ز وج��ل
أن يحفظ الكويت وأهلها م��ن كل
سوء.
وقد أكد سموه ضرورة التمسك
ب��ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ون �ب��ذ العنف
والتطرف متمنيا للعراق الشقيق
األمن واالستقرار .وحضر املقابلة
رئ �ي��س دي � ��وان س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ م �ب��ارك ال�ف�ي�ص��ل ورئ �ي��س
املراسم والتشريفات بديوان سمو

ولي العهد الشيخ مبارك الحمود
وسفير جمهورية العراق الشقيق
ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت م �ح �م��د بحر
العلوم.
كما استقبل سمو ول��ي العهد
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وسمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وال� �ن ��ائ ��ب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد

ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ خالد
الجراح ووزير اإلعالم وزير الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

الغانم استقبل بحر العلوم

الغانم مستقبال بحر العلوم

استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ع�ل��ي ال �غ��ان��م ف��ي مكتبه
أم ��س األح ��د أم�ي�ن ع ��ام مؤسسة
ب �ح��ر ال �ع �ل��وم ال �خ �ي��ري��ة س�م��اح��ة
السيد محمد علي بحر العلوم
ي��راف �ق��ه ع �ض��و م �ج �ل��س ال �ن ��واب
ال� � �ع � ��راق � ��ي ال � ��دك� � �ت � ��ور إب� ��راه � �ي� ��م
ب�ح��ر ال�ع�ل��وم وامل�ف�ك��ر اإلس�لام��ي
سماحة السيد جعفر الحكيم .

وج ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال�ت�ط��رق
إل ��ى م �ل��ف اإلره � ��اب ف��ي امل�ن�ط�ق��ة
وأهمية مواجهته بشكل جماعي
وبتعاون اقليمي ودولي  ،حيث
أع ��رب ال �س �ي��د م�ح�م��د ع �ل��ي بحر
ال� �ع� �ل ��وم ع� ��ن خ ��ال ��ص ال� �ت �ع ��ازي
�ادة وشعبًا بشهداء
للكويت ق�ي� ً
مسجد اإلمام الصادق .
وحضر اللقاء مراقب مجلس

األم� � � � ��ة أح� � �م � ��د الري وك� � � ��ل م��ن
األعضاء الدكتور يوسف الزلزلة
وم� � ��اج� � ��د م � ��وس � ��ى امل� � �ط� � �ي � ��ري و
فيصل الشايع وفارس العتيبي
وط�لال ال�ج�لال وال��دك�ت��ور خليل
ع �ب��د ال� �ل ��ه وح � �م ��ود ال� �ح� �م ��دان ،
وس�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق ل��دى
دولة الكويت محمد حسني بحر
العلوم .
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األمير معزيا أسر الشهداء :هذا العمل
الجبان لن ينال من وحدتنا الوطنية

سمو األمير يؤدي واجب العزاء في املسجد الكبير

ق ��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر
ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األح�م��د وسمو
ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح �م��د
ورئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
وس�م��و الشيخ ن��اص��ر املحمد وسمو
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس
ال � � � � � ��وزراء ووزي� � � � ��ر ش� � � ��ؤون ال � ��دي � ��وان
األم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر ال �ص �ب ��اح
ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ال �خ ��ال ��د
وك� �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ب ��ال ��دول ��ة وك �ب��ار
ال �ق��ادة بالجيش وال�ش��رط��ة وال�ح��رس
ال��وط�ن��ي وج �م��ع غ�ف�ي��ر م��ن امل��واط�ن�ين
ب� �ت� �ق ��دي ��م واج � � � ��ب ال � � �ع� � ��زاء إل � � ��ى أس ��ر
الضحايا وذوي�ه��م الذين استشهدوا

رئيس الوزراء مقدما واجب العزاء

جراء حادث االنفجار اإلجرامي الذي
وق��ع أث �ن��اء ت��أدي�ت�ه��م ل�ص�لاة الجمعة
بمسجد اإلم� ��ام ال �ص��ادق ف��ي منطقة
الصوابر سائال سموه املولى تعالى
أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم
فسيح جناته وينزلهم منازل الشهداء
وي�م��ن على املصابني بسرعة الشفاء
وال�ع��اف�ي��ة وأن يحفظ ال��وط��ن العزيز
وأه �ل��ه األوف �ي ��اء م��ن ك��ل س ��وء وي��دي��م
علينا نعمة األم��ن واألم��ان وي��رد كيد
املعتدين إلى نحورهم.
ك �م��ا ب �ع��ث س �م��و األم �ي ��ر ب�ب��رق�ي��ات
تعاز إلى أسر شهداء حادث التفجير
اإلرهابي على مسجد اإلمام الصادق
أثناء صالة الجمعة وال��ذي أسفر عن

ولي العهد معزيا أسر الشهداء

اس�ت�ش�ه��اد ال�ع�ش��رات وإص��اب��ة امل�ئ��ات
ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن ب ��ال ��غ ت ��أث ��ره
ومشاركته لهم مشاعر الحزن واألسى
لهذه الفاجعة األليمة.
كما أع��رب فيها سموه عن خالص
ت � �ع ��ازي ��ه وص � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه ب �ه��ذا
امل �ص��اب ال�ج�ل��ل س��ائ�لا س�م��وه امل��ول��ى
ت �ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��د ال �ش �ه��داء ب��واس��ع
رح�م�ت��ه وم�غ�ف��رت��ه وي�س�ك�ن�ه��م فسيح
جناته وينزلهم م�ن��ازل ال�ش�ه��داء وأن
ي�م��ن ع�ل��ى امل �ص��اب�ين ب�س��رع��ة ال�ش�ف��اء
والعافية مؤكدا سموه أن هذا العمل
اإلج��رام��ي الجبان لن ينال من وحدة
الشعب الكويتي وتماسكه ووحدته
الوطنية أو ي��زع��زع جبهته الداخلية

وزير الخارجية يعزي النواب في مصاب الكويت

وأن م��دب��ري وم�ن�ف��ذي ه��ذه الجريمة
النكراء وم��ن يقف وراء ه��م سيقع في
ي��د ال�ع��دال��ة لينالوا ج��زاء ه��م ج��راء ما
اقترفته أيديهم اآلثمة.
وب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� ��واف وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئيس مجلس ال��وزراء ببرقيات تعاز
مماثلة.
ف ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص��ل وج � ��ه ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال �ج �ه ��ات امل�خ�ت�ص��ة
ب ��اج� ��راء ك ��ل م ��ا ي �ل ��زم إلص �ل��اح ك��اف��ة
األض � � ��رار ال �ت ��ي وق �ع ��ت ع �ل��ى م�س�ج��د
اإلم� � ��ام ال� �ص ��ادق ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ص��واب��ر
جراء حادث التفجير اإلجرامي.

الرئيس الغانم يقدم واجب العزاء

وزير الديوان األميري ووزير الداخلية يعزيان
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أكدوا استعدادهم لتوفير جميع التشريعات المطلوبة لوزارة الداخلية

نواب يشيدون بسرعة الكشف
عن منفذ تفجير اإلمام الصادق
أش � � � � ��اد أع � � �ض� � ��اء م � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
ب�ج�ه��ود وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي كشف
امل �خ �ط ��ط وامل� �ن� �ف ��ذ ل �ه �ج ��وم م�س�ج��د
االم��ام ال�ص��ادق اإلره��اب��ي موضحني
أن سرعة الوصول إلى الجناة تؤكد
أن ثقتهم ف��ي يقظة رج��ال األم��ن في
محلها.
وأك � ��د ال� �ن ��واب اس �ت �ع ��داد مجلس
األم ��ة ل�ت�ق��دي��م ك��ل ال�ت�ش��ري�ع��ات التي
ت�ح�ت��اج�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة لحفظ
األمن واألم��ان في البالد وإزال��ة كافة
العراقيل التي تعترض طريقهم في
سبيل الوصول إلى هذا الهدف فمن
ج�ه�ت��ه ث�م��ن ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
ج�ه��ود رج ��ال األم ��ن ال�ب��واس��ل وعلى
رأسهم نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
ب� �ع ��د ن �ج ��اح �ه ��م ف � ��ي ال� �ق� �ب ��ض ع �ل��ى
امل �ت��ورط�ين ف��ي ال�ج��ري�م��ة اإلره��اب �ي��ة
بمسجد االم ��ام ال �ص��ادق وال�ت��وص��ل
إلى هوية اإلرهابي االنتحاري منفذ
الجريمة خالل اقل من  48ساعة فقط
على وقوعها.
وقال عسكر في تصريح صحافي:
 :ت �ح �ي��ة ل� ��رج� ��ال األج � �ه� ��زة األم �ن �ي��ة
بمختلف ق�ط��اع��ات وزارة الداخلية
ال ��ذي ��ن واص� �ل ��وا ال �ل �ي��ل وال �ن �ه��ار في
ت�ح�ق�ي�ق��ات وت �ح��ري��ات وج �م��ع األدل ��ة
وامل �ع �ل��وم��ات ح �ت��ى ن �ج �ح��وا ف ��ي فك
طالسم العملية اإلره��اب�ي��ة ف��ي وقت
ق� �ي ��اس ��ي وت� ��وص � �ل� ��وا إل� � ��ى ال �خ �ل �ي��ة
املخططة للجريمة القذرة.
وت� � � ��اب� � � ��ع ان ال� � � �ل � � ��ه خ � � �ي � ��ب ظ ��ن
اإلرهابيني وأفشل مخططهم بفضله
ع� ��ز وج � ��ل ث� ��م ب �ف �ض��ل ح �ك �م��ة س�م��و
األم � �ي ��ر ووح � � ��دة ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
وت �ض ��ام �ن ��ه مشيرا ال � ��ى ان س�م��و
األمير ضرب مثال في شجاعة القائد
ورق� ��ة ق �ل��ب ال ��وال ��د ب �ح �ض��ور س�م��وه
مل��وق��ع ال�ج��ري�م��ة اإلره��اب �ي��ة بمسجد
االمام الصادق بعد وقوعها مباشرة
مخاطرا بنفسه ليطمئن على أبنائه
ب �ع��د ال �ع �م��ل اإلره � ��اب � ��ي ف��أط �ف��أ ن��ار
ال�ف�ت�ن��ة وأح �ب��ط م�خ�ط��ط اإلره��اب�ي�ين
ال��ذي��ن ك��ان��وا ي�س�ع��ون الش �ع��ال فتنة
طائفية في الكويت.
وزاد ع �س �ك ��ر :ان م �ج �ل��س األم� ��ة
ون ��واب ��ه ي �ق �ف��ون ص �ف��ا واح � ��دا خلف
ال�ق�ي��ادة السياسية ف��ي حربها ضد
اإلره��اب ومستعدون لتقديم كل ما
تطلبه وزارة الداخلية من تشريعات
أو ق� ��رارات أو زي ��ادة ف��ي ميزانيتها
لتمكينها من توفير ما تحتاجه من
أج �ه��زة ح��دي�ث��ة ب��أس��رع وق ��ت ممكن
ل �ب �س��ط س �ي �ط��رت �ه��ا ع �ل��ى األوض� � ��اع
األمنية ومنع الجرائم اإلرهابية قبل
وقوعها ومالحقة املجرمني وفرض
االم��ن واالستقرار في رب��وع الكويت

ل �ه��ذا ال �ب �ل��د وي� �ح ��اول زع��زع��ة أم��ن
البلد.

الظفيري :أمن
الكويت في أيد
أمينة

طنا :يقظة رجال
األمن ليست غريبة
عليهم

اصالة المعدن
وم��ن ناحيتــــــــــــه قــــــال النــــائب د.
عبدالحميد دش�ت��ي أن��ه ب��ال��رغ��م من
ألم املصاب وما تعرضت له الكويت
من جراء العمل االرهابي الجبان االن
انها كانت فرصة لنفض الغبار من
على اصالة معدن اهل الكويت.
وث � �م� ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب دش � �ت� ��ي م ��وق ��ف
س �م��و االم� �ي ��ر واه � ��ل ال �ك��وي��ت اس ��رة
ح��اك�م��ة وح �ك��وم��ة وب��رمل��ان��ا وشعبا
بكل طوائفه وتوجهاته حيث وقفوا
وق� �ف ��ة رج � ��ل واح� � ��د ت�ل�اح ��م ال �ش �ع��ب

منذ اللحظة االول��ى وال��وق��وف صفا
كويتيا واحدا لتلقي العزاء مع أسر
الشهداء.
وت��اب��ع :ن�ع��م دم ��اء سقطت وروت
ارض� �ن ��ا ال� �ط ��اه ��رة ورس� �خ ��ت وح ��دة
ج �ب �ه �ت �ن��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة واوص� �ل� �ن ��ا م��ن
خاللها رسالتنا للعالم الذي اندهش
من كيفية تعاطينا مع الحدث وبكل
ت��أك�ي��د ف ��إن دور ال�ح�ك��وم��ة امل�ت�ن��اغ��م
ودور م�ج�ل��س األم� ��ة اوص �ل �ن��ا ل��ذل��ك
وهوانجاز يكتب للسلطتني واثبتوا
انهم رجال املرحلة.
مؤامرة دنيئة
وث � � �م� � ��ن ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
الظفيري بدوره جهود نائب رئيس

الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
ال �خ��ال��د وك ��ل رج� ��ال ال��داخ �ل �ي��ة منذ
وق��وع الحادث اآلليم وحتى ساعة
القبض على الجناة وكشف خيوط
امل��ؤام��رة ال��دن�ي�ئ��ة وال �ت��ي ج ��اءت في
زمن قياسي.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ف��ي
تصريح صحافي ان س��رع��ه ضبط
ال� �ج� �ن ��اة وال� � ��وص� � ��ول ال� � ��ى ال �خ �ل �ي��ة
اإلره��اب�ي��ة يدلل ان أم��ن الكويت في
أيد أمينة مؤكدا في الوقت ذات��ه ان
الفعل املشني واالره��اب واإلج��رام ال
يتعلق بجنسية أو أص��ل أو مذهب
وإنما يتعلق بفكر عقيم.
واش � � ��ار ال� �ن ��ائ ��ب الظفيري ال��ى
ت �ع ��اون امل �ج �ل��س م ��ع ال �ح �ك��وم��ة في

إق � ��رار اي ت �ش��ري��ع ام �ن��ي م ��ن ش��أن��ه
مساعدة رجال الداخلية في الضرب
بيد من حديد على تلك الثلة املارقة
التي ال تمت الى االسالم أو الشرائع
السماوية بصلة.
واك��د النائب الظفيري ان جميع
أبناء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي م�ل�ت�ف��ون
االرهاب
حول قيادتهم في مواجهة ٍ
وال�ع�ن��ف وال�ت�ط��رف م�ش��ددا على ان
الكويت بفضل الله وبفضل جهود
اب�ن��ائ�ه��ا امل�خ�ل�ص�ين س�ت�ظ��ل عصية
ع �ل��ى ك ��ل م ��ن ي ��ري ��د أو ي �ض �م��ر ل�ه��ا
السوء.

موسى :ضبط
منفذ التفجير أعاد
االطمئنان للشعب

الجالل :ثقتنا في
وزير الداخلية في
محلها

العدواني :رجال
الداخلية أثبتوا
كفاءتهم في
المواقف الصعبة

عسكر :رجال األمن دشتي :وزير
الداخلية ورجاله
فكوا طالسم
العملية اإلرهابية قدموا إنجازات
مبهرة
في وقت قياسي
م��وج �ه��ا ال �ش �ك��ر ل��وزي��ر ال��داخ �ل �ي��ه و
لكافة العاملني ف��ي وزارة الداخلية
وكل من ساهم في ضبط املتهمني.

جهد وفاعلية
ث�م��ن ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا ال��دور
وال �ج �ه��د ال �ف��اع �ل�ين ل ��رج ��ال األم ��ن
وعلى رأسهم نائب رئيس الوزراء
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
ال�خ��ال��د وق�ي��ادي��ي وزارة الداخلية
ع �ل��ى س ��رع ��ة ال � �ق ��اء ال �ق �ب��ض ع�ل��ى
امل �ت��ورط�ي�ن ف ��ي ال �ج��ري �م��ة ال �ن �ك��راء
ال�ت��ي راح ضحيتها أب��ري��اء كانوا
بني يدي الباري في شهر رمضان
م ��ؤك ��دا ان ح � ��ادث م �س �ج��د اإلم� ��ام
الصادق وإن كانت غصته لم تزل
في وج��دان الكويتيني لكنه برهن
ع� �ل ��ى ت �ل�اح� ��م ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
وترابطه وقوة وشائجه الوطنية.
وق � � � � � � � ��ال ط � � �ن � � ��ا ف� � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين إن ال �ج �ه ��ود ال �ت��ي
ب� � ��ذل� � ��ت م � � ��ن ق� � �ب � ��ل رج� � � � � ��ال األم � � ��ن
ي �ش �ك��رون ع �ل �ي �ه��ا ،وال ري� ��ب أن �ه��ا
ج �ب��ارة ،وت�س�ت�ح��ق االش� ��ادة إذ تم
ال �ق��اء ال�ق�ب��ض ع�ل��ى ال �ج �ن��اة خ�لال
 48س� ��اع� ��ة ،وم � �ث ��ل ه� � ��ذه ال �ي �ق �ظ��ة
ليست بغريبة على رجال الكويت
االوف �ي��اء متمنيا التعالم بقبضة
ح��دي��دي��ة م��ع ك��ل م��ن يضمر س��وءا

إنجاز عظيم
أع ��رب ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى عن
تقديره لجهود وزارة الداخلية في
التعامل مع الحادث االره��اب��ي الذي
ض��رب مسجد االم��ام ال�ص��ادق ،وقال
ن�ث�م��ن ج �ه��ود ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� ��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
وق �ي��ادات ال� ��وزارة م�ش�ي��را ال��ى ان ما
ت �ح �ق��ق ك ��ان ان� �ج ��ازا ع�ظ�ي�م��ا وأع ��اد
البسمة ال��ى ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي
تألم عن بكرة أبيه ملا حصل في أحد
بيوت الله.
واض � � ��اف ت �ب�ين ان ل��دي �ن��ا ق �ي��ادة
امينة وأن ال�ب�لاد ف��ي اي� ٍ�د أمينة في
ظ��ل ق�ي��ادة سمو األم�ي��ر وس�م��و ولي
العهد ،مشددا على اهمية التكاتف
ووأد اي محاوالت للفتنة في البالد.
وم ��ن ن��اح�ي�ت��ه ث�م��ن ال �ن��ائ��ب ط�لال
ال � �ج �ل��ال ج � �ه� ��ود وزارة ال ��داخ �ل� �ي ��ة
ف ��ي ك �ش��ف امل� �ت ��ورط�ي�ن ف ��ي ال �ح ��ادث
االرهابي الذي ادمى الكويت في اقل
من  ٤٨ساعة من حدوثه.
واك ��د ال �ج�ل�ال ع�ل��ى دع �م��ه ال�ك��ام��ل
ل �ك ��اف ��ة االج� � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ي �ت �خ��ذه��ا
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
ب�ه��دف ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ام��ن امل��واط�ن�ين
واملقيمني.
وش �ك��ر ال �ج�ل�ال ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ب�ج�م�ي��ع اط �ي��اف��ه وال � ��ذي وق ��ف صفا
واح� � � ��دا خ �ل ��ف ق� �ي ��ادت ��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
وسطر ملحمة وطنية بتاكيده على
ان هذا الحادث االرهابي لن يزيدنا
اال قوة وتماسكا.
عصابة إرهابية
أش ��اد ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال�ع��دوان��ي
ب��ال �ج �ه��ود ال �ح �ث �ي �ث��ة ال �ت��ي ق� ��ام بها
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ه ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
واج � �ه ��زة ال� � � ��وزارة وق � ��ال ان س��رع��ة
القبض على ال�ج�ن��اة م��ن قبل رج��ال
االم � � ��ن ي ��زي ��د م� ��ن ال� �ث� �ق ��ة ف� ��ي وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ه وع � �ل ��ى رأس � �ه� ��م ال ��وزي ��ر
الخالد ال��ذي��ن واص�ل��و النهار باليل
ل�ل�ق�ب��ض ع �ل��ى ال �ع �ص��اب��ة االره��اب �ي��ة
التي استهدفت الكويت وشعبها.
واض ��اف ال�ع��دوان��ي ان االج ��راءات
ال� �س ��ري� �ع ��ة ال � �ت� ��ي ات� �خ ��ذت� �ه ��ا وزارة
الداخلية ي�ع��زز م��ن ك�ف��اءة االج�ه��زة
االم�ن�ي��ة ال�ت��ي ت�ح��اف��ظ ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
ب� �ع ��د ال � �ل� ��ه ع � ��ز وج � � ��ل وي � �ب�ي��ن م ��دى
ك�ف��اء ت�ه��ا ل�ل�ت�ص��دي الي ي��د ت�ح��اول
العبث بامن الكويت وشعبها.
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مؤكدا ثقته في قدرة القيادة السياسية على العبور بالكويت إلى بر األمان

الخرينج :نقف قلبا وقالبا مع
الحكومة في مواجهة اإلرهاب
اش � ��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
مبارك الخرينج بالجهود التي بذلها
رجال االمن وعلى رأسهم نائب رئيس
ال ��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ محمد
الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق
س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه ��د وق� � �ي � ��ادات االج� �ه ��زة
االم �ن �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وج �م �ي��ع ال�ع��ام�ل�ين
بها ونجاحهم في التوصل الى هوية
أفراد الخلية االرهابية والقبض عليهم
ف��ي زم��ن ق�ي��اس��ي ب�ع��د وق ��وع الجريمة
النكراء في مسجد االمام الصادق بـ 48
ساعة فقط .
وقال الخرينج في تصريح صحافي
ان ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ق ��ف ق�ل�ب��ا
وق��ال�ب��ا م��ع السلطة التنفيذية وباقي
س �ل �ط ��ات ال � ��دول � ��ة مل ��واج� �ه ��ة االره � � ��اب
وال �ك �ش��ف ع ��ن اإلره ��اب� �ي�ي�ن الف �ت��ا ال��ى
ان مجلس االم��ة على استعداد لتبني
م � ��ا ت �ح �ت ��اج ��ه وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة م��ن
ت �ش��ري �ع��ات س� ��واء ل ��زي ��ادة م�ي��زان�ي�ت�ه��ا
ل �ش��راء االج �ه ��زة االم �ن �ي��ة امل �ت �ط��ورة او

ب��اق��رار تشريعات تساعد رج��ال االم��ن
على أداء مهامهم في محاربة االرهاب.
واض ��اف الخرينج  :ان�ن��ا على ثقة في
ق��درة ال�ق�ي��ادة السياسية على العبور
بسفينة الكويت الى بر األم��ان في ظل
القيادة الحكيمة لسمو االمير وسمو
ولي عهده االمني حفظهما الله وسمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء م �ش �ي��را ال��ى
إن ت ��واج ��د س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع��اه عقب ال�ح��ادث مباشره وسمو
ول� ��ي ع �ه ��ده ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل ��ه و رئ �ي��س
م�ج�ل��س االمه وس �م��و رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ونائب مجلس ال��وزراء ووزي��ر
الداخليه ووك�ي��ل وزارة الداخليه في
مكان الحادث االرهابي بمسجد االمام
الصادق عقب وقوع الجريمة مباشرة
رغ ��م ال �ت �ح��ذي��رات م ��ن ال �خ �ط��ورة على
ح�ي��ات�ه�م��ا أط �ف��أ ن �ي��ران ال�ف�ت�ن��ة ق�ب��ل ان
ت�ش�ت�ع��ل وأف� �ش ��ل م �خ �ط��ط اإلره��اب �ي�ي�ن
وك � � ��ان ت � ��واج � ��د ال � �ق � �ي� ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
ف ��ي امل �ك ��ان ل�لاط�م�ئ�ن��ان ع �ل��ى امل�ص�ل�ين

مبارك الخرينج

وم ��واس ��اة ال �ض �ح��اي��ا ب �م �ث��اب��ة رس��ال��ة
ال��ى الجميع ب��أن ال�ك��وي��ت كلها وعلى
رأسها سمو االمير وسمو ولي العهد
ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل��ه ورع��اه �م��ا ص��ف واح��د
ف ��ي م��واج �ه��ة االره � � ��اب االس � � ��ود وان
مخطط اإلره��اب�ي�ين ستفشله وحدتنا
ال��وط�ن�ي��ة ال�ت��ي أف�ش�ل��ت م��ن ق�ب��ل ال�غ��زو
ال�ص��دام��ي ال�غ��اش��م  .وت��اب��ع  :ان نجاح

ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ال�ق�ب��ض ع�ل��ى امل�ت��ورط�ين
ف��ي ال�ج��ري�م��ة اإلره��اب �ي��ة ع ��زز م��ن ثقة
الشعب الكويتي ف��ي االج�ه��زة االمنية
ورج��ال الداخلية وعلى راسهم نائب
رئ�ي��س ال ��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
محمد ال�خ��ال��د الفتا ال��ى ان��ه يثق ثقة
ت��ام��ة ف��ي ق��درة رج��ال االم��ن على حفظ
االس �ت �ق��رار وال�س�ي�ط��رة ع�ل��ى االوض ��اع
االم �ن �ي��ة م�ق��دم��ا ل�ه��م ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
لجهودهم الحثيثة لحفظ امن وسالمة
الكويت واهلها واملقيمني على ارضها .
وت�م�ن��ى ال�خ��ري�ن��ج م��ن أه��ل الكويت
واملقيمني على ارضها جميعا التعاون
مع االجهزة االمنية واحترام ما تتخذه
من اجراءات احترازية ملساعدتها على
أداء دورها على اكمل وجه في تطبيق
ال� �ق ��ان ��ون وح� �ف ��ظ االم� � ��ن واالس� �ت� �ق ��رار
ف��ي رب��وع ال�ب�لاد داع�ي��ا الله ان يحفظ
ال� �ك ��وي ��ت وام� �ي ��ره ��ا وش �ع �ب �ه��ا وب �ل�اد
العرب واملسلمني من كل مكروه وسوء.

الجيران لوزير التربية :ما دليلكم
على احتواء المناهج مواد تحريضية؟
وجه النائب د.عبد الرحمن الجيران
س � ��ؤاال إل� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ق� ��ال ف �ي��ه:
طالعتنا الصحف املحلية بتصريح
م �ن �س��وب إل �ي �ك��م ب � ��أن وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ماضية في تنقية املناهج من الطائفية
وال �ت �ط��رف وأن ال �ح��ادث اإلره��اب��ي في
م �س �ج��د ال � �ص� ��ادق ل ��م ي �ك��ن س �ب �ب��ا ف��ي
اإلقدام على التصويب للمناهج.
وت ��اب ��ع أن ه ��ذا ال �ت �ص��ري��ح ان �ط��وى
ع�ل��ى ات �ه��ام ص��ري��ح م��ن أع�ل��ى م�س��ؤول
في الصرح التربوي والتعليمي موجه
للمناهج في دولة الكويت وما تحويه
م ��ن ت �ش��وي��ه واض � ��ح ل�س�م�ع��ة ال �ك��وي��ت

الخارجية وال��داخ�ل�ي��ة واع �ت��راف منكم
شخصيا م�ب�ط��ن ب��اح �ت��واء مناهجنا
م � ��واد ط��ائ �ف �ي��ة وم � � ��واد ت� �ح ��رض ع�ل��ى
العنف واإلره��اب والتطرف في الوقت
ال� ��ذي ن �ك��ون ف �ي��ه ب��أم��س ال �ح��اج��ة إل��ى
تحكيم العقل وال�ت��روي وع��دم التشنج
ف��ي إب ��داء اآلراء أو التشكيك بمسيرة
التعليم في دول��ة الكويت وخاصة إذا
ع��رف �ن��ا س �ي��رة م ��ن ت �ع��اق �ب��وا ع �ل��ى ه��ذا
ال� �ص ��رح ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ال � ��ذي أش � ��اد ب�ه��م
ال�ج�م�ي��ع ب�ح�س��ن س�ي��رت�ه��م وس�ل��وك�ه��م
بحيث خ� َّ�رج��وا لنا أج�ي��اال تلو أجيال
حملت راي��ة العلم وساهمت بالتنمية

وب� �ن ��اء امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وم� ��ا زل �ن��ا
نعيش آثار مسيرتهم العطرة فرحم الله
م��ن م��ات منهم وأم��د ف��ي عمر األح�ي��اء.
وطالب الجيران بتزويده باملواد التي
تدعو إلى الطائفية والتطرف مع رصد
ال �ح��االت ال�ت��ي جنحت ب�ه��ذا الفكر من
ط�لاب وزارة التربية وم��ا قاموا به من
أع�م��ال إره��اب�ي��ة ف��ي الكويت ونتائج
التحقيق ال�ت��ي أج��ري��ت معهم م��ن قبل
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وإذا م��ا ت��م استطالع
آراء قطاع املناهج حول هذا املوضوع
وم � ��اذا ك ��ان ج� ��واب أه ��ل االخ �ت �ص��اص
وامليدان؟

د .عبدالرحمن الجيران

البراك  :تعويضات ألصحاب البيوت الصغيرة

محمد البراك

اق� �ت ��رح ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ب ��راك
ص� � ��رف ت� �ع ��وي� �ض ��ات م � ��ن ال� ��دول� ��ة
ألص � � �ح� � ��اب ال� � �ب� � �ي � ��وت ال� � �ت � ��ي ت �ق��ل
مساحتها عن  400متر بواقع 500
دي �ن��ار ع��ن ك��ل م�ت��ر ن��اق��ص بحيث
إذا ك��ان النقص  100متر يعوض
ص ��اح ��ب ال� �ب� �ي ��ت ب �م �ب �ل��غ  50أل ��ف
دي �ن��ار ع�ل��ى ان ي�ع�ت�ب��ر ه ��ذا املبلغ
منحه ال ترد.

وق� � ��ال ال � �ب� ��راك ف ��ي م �ق �ت��رح��ه إن
املادة السابعة من الدستور تنص
ع �ل��ى ال �ع��دل وامل� �س ��اواة ك��دع��ام��ات
أس��اس�ي��ة للمجتمع وأن ال�ت�ع��اون
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني
ون �ص��ت امل � ��ادة  8ع �ل��ى ان ت�ص��ون
ال ��دول ��ة دع ��ام ��ات امل�ج�ت�م��ع وت�ك�ف��ل
األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن ف �ي �م��ا ت� �ن ��ص امل� � ��ادة

 29ع �ل��ى أن ال �ن ��اس س��واس �ي��ة في
الكرامة اإلنسانية وهم متساوون
في الحقوق وال��واج�ب��ات العامة ال
ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن�ه��م ب�س�ب��ب ال�ج�ن��س او
األصل او اللغة او الدين .

برلمان
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العمير  :مجلس الوزراء
سيناقش تشريعات
أمنية جديدة
ثمن وزير النفط ووزي��ر الدولة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س االم � � ��ة د .ع�ل��ي
العمير دور نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد وفريقه االمني في
سرعة القبض على الجناة وكشف
خ� �ي ��وط م �ه �م��ة م �ت �ع �ل �ق��ة ب �ح ��ادث
ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د االم� � ��ام ال �ص ��ادق
ب� �م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ص� � ��واب� � ��ر ال� �ج� �م� �ع ��ة
املاضية.
واكد الوزير العمير في تصريح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ب �م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ان ال �ج �ه��ود االم �ن �ي��ة س�ت�ت��واص��ل
ف� ��ي ج �م��ع امل� �ع� �ل ��وم ��ات الج �ت �ث��اث
واس� � �ت� � �ئ� � �ص � ��ال ه � � � ��ذه ال � �ف � �ئ� ��ة م��ن
مجتمعنا مشيدا بشفافية وزارة
الداخلية من خالل اعالنها لكافة
املعلومات املتعلقة بالحادث الى
امل��واط �ن�ين ل�ت�ف��وي��ت ال�ف��رص��ة على
مروجي االشاعات .
وبسؤاله عن التشريعات التي
سيتم مناقشتها ف��ي جلسة يوم

د.علي العمير

ال � �ث �ل�اث ��اء امل� �ق� �ب ��ل اج � � ��اب ال �ع �م �ي��ر
ان ��ه ف��ي اج �ت �م��اع م�ج�ل��س ال� ��وزراء
األسبوعي سيتم ط��رح ه��ذا األم��ر
وأن ��ه ق��د ط ��رح ب�ع��ض التعديالت
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وه �ن��اك ج �ه��ود تبذل
في هذا الشأن.

الهاجري :الداخلية عززت
ثقة المواطن والمقيم
في أجهزة األمن
أشاد النائب ماضي الهاجري
ب ��رج ��ال وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة وع �ل��ى
رأس� � �ه � ��م ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد ال�خ��ال��د ف��ي س��رع��ة الكشف
ع� � ��ن ه � ��وي � ��ة م� ��رت � �ك� ��ب ال �ت �ف �ج �ي ��ر
االن � �ت � �ح� ��اري ف� ��ي م �س �ج��د اإلم � ��ام
ال� �ص ��ادق ي� ��وم ال �ج �م �ع��ة املاضي
وال � � �ك � � �ش� � ��ف أي� � � �ض � � ��ا ع� � � ��ن ه� ��وي� ��ة
مساعديه مثمنا الجهود الكبيرة
ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا رج� ��ال ال��داخ �ل �ي��ة في
ك�ش��ف خ �ي��وط ال�ج��ري�م��ة الشنعاء
خ�لال سرعة قياسية األم��ر ال��ذي
ع � ��زز ث� �ق ��ة امل� ��واط � �ن �ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
ف� ��ي أج � �ه� ��زة ال� �ش ��رط ��ة وال� �ع� �ي ��ون
الساهرة التي تحرس أمن الوطن
واس�ت�ق��راره وبعث الطمأنينة في
املجتمع.
وأك� � ��د ال� �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي على ثقته بالدور الكبير
ال� ��ذي ت �ق��وم ب ��ه األج� �ه ��زة األم�ن�ي��ة
وعلى رأسها الوزير الشيخ محمد
ال �خ��ال��د ف��ي ح �ف��ظ األم � ��ن م �ش��ددا
ع �ل��ى دع� ��م ال � �ن� ��واب ألي خ �ط��وات
أمنية تتخذها ال��وزارة في سبيل
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى أم ��ن ال �ب �ل��د وم�ن��ع
تكرار مثل هذه الجريمة اإلرهابية

ماضي الهاجري

ال� �ب� �ش� �ع ��ة ال � �ت� ��ي ه � � ��زت امل �ج �ت �م��ع
الكويتي بجميع أطيافه .
وش� � � ��دد ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي خ �ت��ام
تصريحه على ض��رورة االلتفاف
حول قيادتنا السياسية الحكيمة
امل� �ت� �م� �ث� �ل ��ة ف � ��ي ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وس �م��و ول��ي
ع �ه��ده األم �ي�ن ح �ف��ظ ال �ل��ه ال�ك��وي��ت
وشعبها من كل مكروه.
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 6جهات لم ترسل تقريرها للجنة الوزارية حتى اآلن

وزير العدل 28 :جهة حكومية
لديها قضايا تتعلق بالمال العام
ي �ن��اق��ش م �ج �ل��س االم � ��ة غ� ��دا ت�ق��ري��ر
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ب � �ش ��أن م �ت��اب �ع��ة
قضايا امل��ال ال�ع��ام ف��ي جميع الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وج ��اء ف��ي ال�ت�ق��ري��ر امل��ذي��ل
بتوقيع وزير العدل يعقوب الصانع.
أوال :ال� �ج� �ه ��ات ال� �ت ��ي ل �ي ��س ل��دي �ه��ا
قضايا متعلقة باملال العام:
 االمانة العامة لألوقاف ،والحرسال ��وط� �ن ��ي وال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد ،والهيئة العامة لشؤؤن القصر
ووزارة املالية وإدارة نزع امللكية وهيئة
م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ين
ال� �ع ��ام وال � �خ ��اص ول �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
امل ��رك ��زي ��ة واالدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اط �ف��اء
وم��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة ،ووزي ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس االم��ة ،والهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ووزارة
النفط وادارة الفتوى والتشريع ووكالة
االنباء الكويتية ووزارة الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب ،ودي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،ووزي ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة،
والهيئة العامة للبيئة.
ث��ان�ي��ا :ال�ج�ه��ات ال�ت��ي لديها قضايا
املال العام:

 بلدية الكويت عدد  8 -قضايا، ال � �ص � �ن� ��دوق ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ةاالقتصادية  -قضية واحدة.
 ق �ض��اي��ا ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي -ق�ض�ي��ة واح � ��دة - .م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية  -ع��دد  11قضية - .االدارة
ال�ع��ام��ة للجمارك  -قضيتان - .قضايا
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة  -ق �ض �ي �ت��ان - .ب�ن��ك
االئتمان الكويتي  -توجد ثالث قضايا.
 االدارة العامة للطيران املدني  -قضيةواح � � � ��دة - .ش ��رك ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية  -قضية واح��دة - .بيت الزكاة
 خمس قضايا. وزارة االوق ��اف  -ع��دد  - .37وزارةال �ص �ح ��ة  -ع � ��دد  27ق �ض �ي ��ة - .وزارة
االع� �ل ��ام  -ع � ��دد  4ق �ض ��اي ��ا - .امل �ج �ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب -
قضية واحدة - .الهيئة العامة للشباب
والرياضة  -عدد  18قضية.
 وزارة امل � ��واص �ل��ات  -ع � ��دد ارب� ��عق� �ض ��اي ��ا - .وزارة ال � �ع ��دل  -ع � ��دد س��ت
ق�ض��اي��ا - .م��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول الكويتية
وال � �ش� ��رك� ��ات ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ه ��ا (م��ؤس �س��ة
ال �ب �ت��رول ق�ض�ي��ة واح � ��دة  -ش��رك��ة نفط

وزير العدل يعقوب الصانع

ال�ك��وي��ت ث�ل�اث ق�ض��اي��ا ش��رك��ة ال�ب�ت��رول
الوطنية الكويتية اربع قضايا الشركة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ن �ف��ط ال �خ �ل �ي��ج ق �ض �ي �ت��ان -
ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال �ع��امل �ي��ة  12ق�ض�ي��ة -
شركة ناقالت النفط  11قضية - .الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار :ارس� �ل ��ت ك�ت��اب�ه��ا
امل ��ؤرخ  ،2015/3/18وتضمن التقرير
على اآلتي:
 -ك �ش��ف ال �ق �ض��اي��ا ال�ج�ن��ائ�ي��ة داخ ��ل

الكويت وعددها اثنتا عشرة قضية.
 ك �ش��ف ب��ال�ق�ض��اي��ا خ� ��ارج ال�ك��وي��توعددها خمس قضايا.
 ك �ش��ف ع ��ن ق �ض��اي��ا االس �ت �ث �م��اراتف��ي اس�ب��ان�ي��ا وك�ش��ف ب��امل�ب��ال��غ ال�ت��ي تم
اس�ت��رج��اع�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة وش��رك��ة ت ��وراس،
وك �ش��ف ب��ال�ق �ض��اي��ا ال� �ص ��ادرة ل�ص��ال��ح
ال�ه�ي�ئ��ة وش��رك��ة ت � ��وراس ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
املرفوعة عليهما من الغير والحجوزات
املوقعة على الهيئة ومجموعة توراس،
وكشف باالحكام الجنائية الصادرة في
اسبانيا ،وكشف ببيان القضايا التي
ال زال��ت متابعتها وج��دول يبني املبالغ
امل�ح�ج��وز عليها ،وج ��دول ب�ي��ان املبالغ
التي تم تحصيلها خالل االربع سنوات
االخ� �ي ��رة م �ق��ارن��ة م ��ع ت�ك��ال�ي��ف م�ك��ات��ب
املحاماة.
 ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة :ارس �ل ��ت ك�ت��اب�ه��اامل� ��ؤرخ  2015 /3 /18وت�ض�م��ن ارب�ع��ة
كشوف:
أ  -كشف موضح فيه ع��دد القضايا
التي ال زال��ت ره��ن التحقيق من الفترة
م��ن  2014 / 8 /1حتى ،2015 /1 /31
وعددها ( 45قضية).

مدرج على بند اإلحاالت في الجلسة غدا

اقتراح برغبة لجعل العشر األواخر
من رمضان إجازة رسمية
أدرج على ج��دول أع�م��ال جلسة
م �ج �ل��س االم � ��ة امل� �ق ��رر ع �ق��ده��ا غ��دا
ال � �ث �ل�اث� ��اء ع� �ل ��ى ب� �ن ��د االح� � � � ��االت 4
اقتراحات برغبة منها منح جميع
ال �ع��ام �ل�ي�ن ب� � ��ال� � ��وزارات وال �ج �ه��ات
الحكومية اجازة مدفوعة االجر في
ال�ع�ش��ر االواخ� ��ر م��ن ش�ه��ر رم�ض��ان
وجاء في نص االقتراح برغبة الذي
ت�ق��دم ب��ه ال�ن��ائ��ب محمد ال�ج�ب��ري :
ن�ظ��را ل�ك��ون االع�ت�ك��اف س�ن��ة ثابتة
بالكتاب والسنة وعمل سلف االمة،
ون� �ظ ��را مل ��ا ل�ل�اع �ت �ك��اف م ��ن اه�م�ي��ة
كبيرة وملا كان الدافع من االعتكاف
ف ��ي رم� �ض ��ان ال �ت �م��اس ل�ي�ل��ة ال �ق��در
التي هي خير من الف شهر.
ك �م��ا ي �ب �ح��ث امل �ج �ل��س اق �ت��راح��ا
ب��رغ �ب��ة آخ� ��ر ق ��دم ��ه ال �ن ��ائ ��ب ع ��ادل
ال � � �خ� � ��راف� � ��ي ب � � �ش� � ��أن اط� � �ل � ��اق اس � ��م

املرحوم خالد الخرافي علي احدى
امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وج ��اء في
نص االقتراح برغبة.
لقد ت��درج رحمه الله ف��ي تحمل
امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ع��دة مناسب وك��ان
ينطبق عليه «ال��رج��ل املناسب في
املكان املناسب» ومن اهم املناصب
ال�ت��ي ت�ق�ل��ده��ا ت��رأس��ه الدارة س��وق
الكويت ل�لاوراق املالية حني اسس
ون �ظ ��م ق ��واع ��د ال �ع �م��ل ف ��ي ال �س��وق
املالي في وقت لم يكن للدولة نظام
تداول لالوراق املالية وكان يقتصر
في بيع وش��راء االوراق والسندات
املالية بدائيا ،كذلك كان اول رئيس
لشركة الفنادق الكويتية ،واول من
اب�ت�ك��ر ف �ك��رة امل �ت �ن��زه��ات ال�ب�ح��ري��ة،
ووق��ع اختياره لساحل الضباعية
ليكون اول منتزه ينشأ في الكويت

محمد الجبري

في .1965
ويبحث املجلس اقتراحا برغبة
قدمه النائب سعود الحريجي في
ش� ��أن زي � ��ادة ع� ��دد م �ق��اع��د ال �ط�لاب

ف��ي ال �ج��ام �ع��ة وال�ت �ط�ب�ي �ق��ي ،وج��اء
ف��ي ن��ص االق �ت��راح برغبة :ن�ظ��را ملا
يمثله التعليم من اهمية في نهضة
وت �ن �م �ي��ة امل �ج �ت �م��ع ال �ك ��وي �ت ��ي ل ��ذا
اق �ت��رح زي ��ادة ع��دد م�ق��اع��د ال�ط�لاب
وال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب وزي� ��ادة ع��دد االس��ات��ذة
بتعيني الكويتيني الحاصلني على
درج� �ت ��ي ال ��دك� �ت ��وراه وامل��اج �س �ت �ي��ر
وذل ��ك ل�ض�م��ان ت��وف�ي��ر ف��رص قبول
اكثر ومعالجة ازم��ة القبول .زيادة
مقاعد االبتعاث للدراسة بالخارج
وق �ب��ول ط�ل�اب وط��ال �ب��ات بجامعة
ال�ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب م��ن فئة غير
محددي الجنسية.

ب  -كشف بالقضايا التي تم حفظها
او عدم اختصاص النيابة خالل الفترة
م��ن  2014 / 8 /1ال ��ى ،2015 /1 /31
وعددها ( )13قضية.
ج  -كشف بالقضايا التي تم احالتها
على املحكمة ،خ�لال الفترة من / 8 /1
 2014ال��ى  2015 /1 /31وع��دده��ا ()16
قضية.
د  -ك�ش��ف بالقضايا امل�ح�ك��وم فيها
خالل الفترة من  2014 / 8 /1الى /31
 ،2015 /1وعددها ( )9قضايا.
 - 22م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف :ارس �ل��ت
كتابها امل��ؤرخ  ،2015 /3 /17وتضمن
ب�ي��ان��ات القضايا ام��ام لجنة التحقيق
ب�م�ح��اك�م��ة ال� � ��وزراء ،وت ��م ارف� ��اق ع ��دد 6
قضايا ت��م الفصل فيها وارف�ق��ت صور
االحكام ،واش��ارت الى انه سبق صدور
قرارات اللجنة في تسع قضايا.
 - 23وزارة الداخلية :عدد ( )3قضايا.
 - 24وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة:
قضيتان.
 - 25وزارة الكهرباء واملاء :تم ارفاق
ك�ش��وف وج ��داول تفصيلية ل�ك��ل قطاع
م��ن ق �ط��اع��ات ال � ��وزارة م�ب�ين ف�ي�ه��ا ع��دد

القضايا واملبالغ املستولى عليها وما
تم تحصيله من مبالغ.
 - 26امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
السكنية :قضيتان.
 - 27وزارة الدفاع :عدد  5قضايا.
 - 28جامعة الكويت :ارسلت كشوفا
بالقضايا املدنية.
ث ��ال � �ث ��ا :ال � �ج � �ه ��ات ال � �ت� ��ي ل � ��م ت��رس��ل
تقاريرها:
 وزارة الشؤون االجتماعية والعمل. وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء(دي��وان الخدمة املدنية  -الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية).
 الهيئة العامة للصناعة. وزارة االشغال العامة. وزارة ال �ت��رب �ي��ة ووزارة ال�ت�ع�ل�ي��مالعالي (الهيئة العام للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب  -م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاب�ح��اث
العلمية).
 ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ن��اي��ة بطباعةون�ش��ر ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية
وعلومهما.

المراقبون الماليون
على طاولة المجلس غدا
ي � � � � � � ��درج ع � � �ل� � ��ى ج � � � � � � ��دول اع � � �م� � ��ال
امل � �ج � �ل ��س غ � � ��دا ال� � �ث �ل��اث � ��اء ال� �ت� �ق ��ري ��ر
التاسع وال�ث�لاث��ون بعد امل�ئ��ة للجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع ��ن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
تنظيم عمليات التدقيق املحاسبي
مل� ��راق � �ب� ��ي ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ب��ال�ج�ه��ات ال�خ��اض�ع��ة ل��رق��اب��ة دي��وان
املحاسبة.
وج � � � ��اء ف � ��ي ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ان � � ��ه ت �ب�ين
ل �ل �ج �ن ��ة ان ال� � �ه � ��دف م � ��ن االق� � �ت � ��راح
ب �ق��ان��ون ت�ح�ق�ي��ق اس�ت�ق�لال�ي��ة م��راق��ب
ال � �ح � �س ��اب ��ات ال � �خ� ��ارج� ��ي وت �ح �ق �ي��ق
ال �ن��زاه��ة وامل��وض��وع �ي��ة وال �ح �ي��ادي��ة
من خ�لال الكشف عن االخطاء ومنع
صدور القوائم املالية املضللة ،وذلك
تم بمواجهة الثغرات واوجه القصور
التي شابت تنظيم عمليات التدقيق
املحاسبي من قبل مراقبي الحسابات
بدولة الكويت من خالل هذا االقتراح
ب�ق��ان��ون ،واض ��اف التقرير ان��ه وبعد
الدراسة تبني للجنة ان فكرة االقتراح
ب�ق��ان��ون ج�ي��دة وت�ق��وم ع�ل��ى معالجة
ال �ق �ص��ور ال ��ذي اس �ف��ر ع�ن��ه التطبيق

مبارك الحريص

ال �ح��ال��ي ل�ن�ظ��ام م��راق �ب��ي ال�ح�س��اب��ات
ويحقق الشفافية والحيادية ،حيث
ان ال �ه �ي �ئ��ات وامل ��ؤس � �س ��ات ال �ع��ام��ة
وال� �ش ��رك ��ات ال �خ��اض �ع��ة ح�س��اب��ات�ه��ا
ل�ل�ت��دق�ي��ق ي �س��اه��م ف�ي�ه��ا امل� ��ال ال �ع��ام
بنسبة  ٪ 50فأكثر وب�ع��د املناقشة
وت� �ب ��ادل اآلراء ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال��ى
املوافقة على االقتراح بقانون باجماع
آراء الحاضرين من اعضائها.
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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 الثالث عشر)

الفصل التشريعي الثالث عشر:
فـوز تاريخي للمرأة ورئاسة خامسة للخرافي
إعداد سامح محمد وأيمن
عبد اهلل وعبده إبراهيم:
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
الثالث عشر الذي استمر
915يومًا.
وأجريت في السابع عشر
من شهر مايو عام
 2009انتخابات الفصل
التشريعي الثالث عشر
وتنافس  211مرشحا وبلغ
عدد الناخبين  284الفا و
 ،790وشارك باالنتخابات
 214886ناخبًا وبلغت
نسبة االقتراع . % 60

وك� ��ان ال �ح��دث االب � ��رز ف��ي ت��اري��خ
ال�ك��وي��ت ال�س�ي��اس�ي��ة ف��وز  4س�ي��دات
م � � � ��ن ض � � �م� � ��ن  16ام� � � � � � � � ��رأة خ� �ض ��ن
االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب��أرب �ع��ة
م�ق��اع��د ف��ي م�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي
وه� � � ��ن :د .م �ع �ص��وم��ة امل � �ب � ��ارك ود.
ّ
سلوى الجسار ود .روال دشتي ود.
اسيل العوضي وذلك بعد ان منحت
املرأة حق التصويت والترشيح في
عام ،2005والق��ى ذلك الحدث إشادة
دول� �ي ��ة ب��ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وت �ط ��وره ��ا ،وض �م��ت ال �ح �ك��وم��ة من
ن � ��واب امل �ج �ل��س امل�ن�ت�خ�ب�ين ال �ن��ائ��ب
روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس الوزراء.
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
حفظه الله ورعاه الفصل التشريعي
الثالث في  31مايو  2009وقال سموه
في النطق السامي  :لطاملا توجهت
م �خ��اط �ب��ا ال �ج �م �ي��ع ب �ح��دي��ث ال�ق�ل��ب
واألب واملسؤول عن مستقبل وطن
وش �ع��ب ول �ط��امل��ا ن �ب �ه��ت ون�ص�ح��ت
ودع � � ��وت إل � ��ى ال �ت �م �س��ك ب��وح��دت �ن��ا
الوطنية بثوابتنا الراسخة بقيمنا
ومواريثنا األصيلة بخصوصيتنا
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ورس��ال �ت �ن��ا ف��ي ب�ن��اء
دول ��ة ال �ق��ان��ون وامل��ؤس �س��ات ونحن
ال � ��ذي � ��ن أق� �س� �م� �ن ��ا ع� �ل ��ى ح� �م ��ل ه ��ذه
األمانة أمام الله والشعب والتاريخ.
الخطاب األميري
وق� ��ام ب �ت�ل�اوة ال �خ �ط��اب األم �ي��ري
سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ
ن��اص��ر املحمد وق��ال س�م��وه :وطاملا
نحن حريصون جميعا على تنمية
اق � �ت � �ص ��ادن ��ا ب � �ق� ��در ح ��رص� �ن ��ا ع �ل��ى
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وع �ل��ى مكافحة
الفساد فإن علينا أن نعرف بأن هذا
الحرص على ع�لاج ما نواجهه من
م�ش�ك�لات وت �ح��دي��ات ال ي�ت�ح�ق��ق إال
بالتعامل اإليجابي وبطرح الحلول

 211مرشحا
ومرشحة تنافسوا
على مقاعد
المجلس

لقطة من افتتاح الدور االول من الفصل التشريعي الثالث عشر

الواقعية واقترح االجراءات العملية
التي تقدم لنا عالجا م��دروس��ًا لكل
القضايا واملشاكل التي تواجهنا.
انتخاب الرئيس
زك � ��ى م �ج �ل��س االم � � ��ة ف� ��ي ف�ص�ل��ه
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ث ��ال ��ث ع �ش ��ر ج��اس��م
ال �خ��راف��ي ل�ي�ك��ون رئ�ي�س��ًا للمجلس
للمرة الخامسة على التوالي .
نائب الرئيس
ت ��رش ��ح مل �ن �ص��ب ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
ال� �ن ��واب د .م �ع �ص��وم��ة امل� �ب ��ارك ود.
ح �س��ن ج ��وه ��ر وم � �ب� ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
وعبد الله ال��روم��ي وخلف دميثير،
ث � ��م ان � �س � �ح ��ب ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان د.ح � �س ��ن
ج��وه��ر وم� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج وج ��رت
االنتخابات وف��از باملنصب النائب
عبد الله الرومي بعد حصوله على
 36صوتًا و 19صوتا لخلف دميثير
و 9أصوات ملعصومة املبارك.
أمين السر
وت � ��رش � ��ح ل �ل �م �ن �ص��ب ال� �ن ��ائ� �ب ��ان
دل�ي�ه��ي ال �ه��اج��ري وص��ال��ح ع��اش��ور
وف � � ��از ب ��امل �ن �ص ��ب ال� �ن ��ائ ��ب دل �ي �ه��ي
الهاجري بحصوله على  32صوتا

مراقب المجلس
وت��رش��ح ملنصب م��راق��ب املجلس
النائبان د .محمد الحويلة وعسكر
ال �ع �ن��زي وان �س �ح��ب ال �ن��ائ��ب عسكر
ال�ع�ن��زي ملصلحة ال�ن��ائ��ب د .محمد
الحويلة.
وب� ��اخ � �ت � �ص� ��ار ان � �ش � �ط ��ة ال �ف �ص��ل
التشريعي ال�ث��ال��ث م�ن��ذ ب��داي��ة دور
االن �ع �ق��اد االول ح �ت��ى اف �ت �ت��اح دور
االنعقاد الثاني 1122 :سؤاال قدمها
 45نائبًا ال��ى جميع ال��وزراء اضافة
ال��ى رئيس ال��وزراء وردت الحكومة
ع �ل��ى (  )179س � ��ؤاال م �ن �ه��ا ،و356
اق �ت��راح� ً�ًا ب�ق��ان��ون ق��دم�ه��ا  45ن��ائ�ب��ًا،
و  538اق �ت��راح��ًا ب��رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا 38
اقتراحًا اثناء الجلسات،
نائبًا ،و 38
ً
ً
وناقش املجلس  15مرسومًا بقانون
قدمتها الحكومة في الدور االول.
وفي سابقة هي االولى من نوعها
شهد ه��ذا الفصل اس��رع استجواب
ف��ي ت��اري��خ ال�ح�ي��اة البرملانية قدمه
ال� �ن ��ائ ��ب م �س �ل��م ال � �ب� ��راك ال � ��ى وزي� ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ ج��اب��ر ال�خ��ال��د في
االسبوع الثاني من بداية الفصل الـ
 13ووقع في  3محاور

األنشطة

عدد االسئلة

االجوبة

االقتراحات
بقوانني

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد

157

672

484

32

1345

1345 1498

17

106

64

املعدل

%11.7

%50

%36

%2.3

%100

الرغبات

تقارير
اللجان

االستجوابات

القوانني
املنجزة

رفع الحصانة

العدد 2796 1533

مقابل  39للنائب صالح عاشور

وف��ي سابقة ه��ي االخ��رى جديدة
من نوعها قدمت الحكومة خطتها
ال�خ�م�س�ي��ة ألول م ��رة م�ن��ذ  23ع��ام��ا
ون � ��وق� � �ش � ��ت ف� � ��ي ال � �ل � �ج � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
البرملانية.
وع �ق��د امل �ج �ل��س  11ج�ل�س��ة منها
 9جلسات ف��ي ال��دور االول 4 ،منها
ع� ��ادي� ��ة م� ��ع ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ،و 2خ��اص��ة
وجلسة سرية ملناقشة الحالة املالية
ل�ل��دول��ة واخ� ��رى اف�ت�ت��اح�ي��ة ومثلها
خ �ت��ام �ي��ة .وف ��ي ال � ��دور ال �ث��ان��ي عقد
امل�ج�ل��س جلسة اف�ت�ت��اح�ي��ة وجلسة
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �خ � �ط� ��اب األم � � �ي� � ��ري م��ع
تكميلية.
الفصل التشريعي ال �ـ  13يشهد
رق�م��ا قياسيا ج��دي��دا وه��و ف��وز او
ح �ص��ول ال �ن��ائ��ب ج��اس��م ال �خ��راف��ي
ع �ل��ى رئ ��اس ��ة م�ج�ل��س االم� ��ة ل�ل�م��رة
ال �خ��ام �س��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي ،م��رت��ان
منهن بالتزكية ،وحكمت املحكمة
ال � ��دس � �ت � ��وري � ��ة ب � �ب � �ط �ل�ان ع �ض��وي��ة
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق ب� ��ادي ال��دوس��ري
واع�ل�ان ف��وز ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ع��دوة
ويذكر انها املرة الثالثة الذي يفوز
بها ال �ع��دوة بالطعن ويعلن ف��وزه
بالعضوية بعد اعادة فرز وتجميع
االصوات.

تقارير اللجان موزعة على أدوار االنعقاد

انشطة الفصل التشريعي الثالث عشر

730

 % 60نسبة
اقتراع 214886
ناخبا وناخبة في
انتخابات 2009
فوز  4سيدات
بمقاعد البرلمان
في سابقة هي
األولى من نوعها
أسرع استجواب
في تاريخ الحياة
النيابية لوزير
الداخلية بعد
اسبوع من افتتاح
الفصل التشريعي

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 الثالث عشر)

النواب ركزوا على وزارات الصحة والتربية والداخلية

 3351سؤاال و 2796جوابا في  915يوما
ب�ل��غ اج �م��ال��ي األس �ئ �ل��ة ف��ي الفصل
التشريعي الثالث عشر  3351س��ؤاال
وقد رد الوزراء على  2796سؤاال منها
ب �م �ع��دل  ،83.4%وش � ��ارك ف ��ي ت�ق��دي��م
األس �ئ �ل ��ة  48ن��ائ �ب��ا وت� �ص ��در ق��ائ �م��ة
ال � �ن� ��واب م ��ن ح �ي��ث ت��وج �ي��ه األس �ئ �ل��ة
النائب د .محمد الحويلة بـ  291سؤاال
ث��م ال�ن��ائ��ب ع ��ادل ال �ص��رع��اوي ب �ـ 272
س��ؤاال فالنائب د .ول�ي��د الطبطبائي
بـ  269سؤاال فالنائب علي الدقباسي
ب�ـ  174س��ؤاال فالنائب فيصل املسلم
 166س��ؤاال فالنائب سالم النمالن بـ
 117سؤاال ،وكان اقل النواب توجيها
ل�ل�أس �ئ �ل��ة ال� �ن ��ائ� �ب ��ان خ �ل ��ف دم �ي �ث �ي��ر
وسعد زنيفر بسؤال واحد لكل منهما
فالنائب غانم امليع بـ  3أسئلة فالنائب
عبدالله ال��روم��ي ب�ـ  6أسئلة فالنائب
عسكر العنزي بـ  7أسئلة.
وك � ��ان � ��ت اك � �ث� ��ر ال� � � � � � � ��وزارات ت �ل �ق �ي��ًا
لالسئلة وزارة الصحة بـ  448سؤاال
فوزارة التربية والتعليم بـ  407اسئلة
فوزارة الداخلية بـ  303اسئلة فوزارة

معدل الرد على األسئلة

الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء بـ 231
سؤاال.
وكانت اقل الوزارات تلقيًا لألسئلة
وزارة الدولة لشؤون مجلس األمة بـ 4
اسئلة ثم رئيس ال ��وزراء بـ  16سؤاال
ث ��م وزارة االس� �ك ��ان ب� �ـ  38س � ��ؤاال ث��م
التخطيط والتنمية بـ  40سؤاال.
أم ��ا م �ع��دل االج ��اب ��ة ع �ل��ى األس�ئ�ل��ة
فقد تصدرها منصب رئيس ال��وزراء
بمعدل  % 93.8من إجمالي األسئلة ثم
االعل��ام ب�ـ  % 90ث��م التربية والتعليم
بـ .% 85.5
وبلغ عدد األسئلة في دور االنعقاد
االول م��ن ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث ع�ش��ر 1119
س � ��ؤاال وال� � � ��دور ال �ث ��ان ��ي  962س ��ؤاال
وال� �ث ��ال ��ث  945س � ��ؤاال وال� ��راب� ��ع 325
سؤاال.
وت� � ��وض� � ��ح ال � � � �ج� � � ��داول وال� � ��رس� � ��وم
ال �ب �ي��ان �ي��ة ع � ��دد اس �ئ �ل ��ة ال � �ن � ��واب ف��ي
الفصل التشريعي الثالث عشر وعدد
األسئلة التي تلقتها كل وزارة ومعدل
االجابة وتصنيف االجابات.

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

لم يتم الرد

الرابع

16٫6٪

األول

33٫4٪

الجواب

الثاني

83٫4٪

28٫7٪

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد

2796

555

3351

العدد

1119

962

945

325

3351

املعدل

% 83.4

% 16.6

٪ 100

املعدل

% 33.4

% 28.7

% 28.2

% 9.7

٪ 100

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

 11خالد الطاحوس

64

27

عدنان املطوع

54

43

مرزوق الغانم

67

28

عدنان
عبدالصمد

35

44

مسلم البراك

112

24

29

عسكر العنزي

7

14

روال دشتي

83

30

علي الدقباسي

174

15

سالم النمالن

117

31

علي العمير

96

16

سعد زينفر

1

32

علي الراشد

30

17

سعد الخنفور

15

33

غانم امليع

3

18

سعدون حماد

58

37

فالح الصواغ

35

12

خلف دميثير

 13دليهي الهاجري

1

 45معصومة املبارك
46

ناجي
العبدالهادي

 47وليد الطبطبائي
48

يوسف الزلزلة
االجمالي

46
85
269
21
3351

اجمالي األسئلة

10

خالد السلطان

59

26

عبدالله الرومي

6

42

مخلد العازمي

45

األجوبة

9

خالد العدوة

35

41

محمد هايف

86

اعتذر
عن عدم الرد

8

حسني الحريتي

18

40

محمد الحويلة

291

إجابة سرية

7

حسني مزيد

32

25

عبدالرحمن
العنجري

49

39

محمد املطير

8

املرفقات لدى
األمانة العامة

6

حسني القالف

106

 24عادل الصرعاوي

272

38

مبارك الوعالن

54

ال تطابق ضوابط
السؤال البرملاني

5

حسن جوهر

40

23

ضيف الله
بورمية

109

37

مبارك الخرينج

59

عدم اختصاص

4

جمعان الحربش

88

22

صالح املال

40

36

فيصل املسلم

166

الخارجية
الدفاع
الداخلية
اإلعالم
الدولة
املالية
التربية والتعليم
الصحة
التجارة والصناعة
الشؤون
األشغال
البلدية
املواصالت
العدل
األوقاف
النفط
الكهرباء واملاء
التخطيط والتنمية
شؤون األمة
االسكان
رئيس الوزراء
اإلجمالي

املجموع

3

الصيفي مبارك

52

21

صالح عاشور

85

 35فيصل الدويسان

59

الوزراء

ردود الوزراء

طلب تمديد

2

أسيل العوضي

61

 20شعيب املويزري

32

النائب

عدد
األسئلة

الردود

لم يتم الرد
لم يصل
الرد حتى حينه

1

أحمد السعدون

78

19

سلوى الجسار

24

م

تصنيف أسئلة الفصل الثالث عشر

82
115
303
125
231
271
407
448
174
198
228
72
177
68
63
207
84
40
4
38
16
3351

33
72
195
101
158
223
340
374
128
148
198
56
129
53
48
149
40
23
3
28
15
2514

11
6
5
1
15
1
3
1
7
50

10
10

11
4
66
3
9
14
8
12
6
2
6
2
3
1
14
3
1
165

8
7
2
2
2
1
22

3
1
1
15
2
2
6
2
2
1
35

57
96
275
104
187
242
348
405
140
151
206
58
135
56
50
165
50
24
3
29
15
2796

7
3
1
12
3
6
35
3
18
8
3
37
2
1
139

18
16
27
9
41
29
53
8
31
47
4
6
39
12
13
5
32
16
1
8
1
416

املعدل

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

الثالث
28٫2٪

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثالث عشر
عدد
األسئلة

9٫7٪

69.5
13.5
90.8
83.2
81
89.3
85.5
90.4
80.5
76.3
90.4
80.6
76.3
82.4
79.4
79.7
59.5
60
75
76.3
93.8
83.4
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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 الثالث عشر)

 48نائبا قدموا  730اقتراحا
بقانون منها  348مشتركا
االقتراحات بقوانين خالل الفصل الثالث عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات بقانون

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

القضاء

74

الشباب والرياضة

9

الرعاية االجتماعية

72

الذمة املالية

9

الرعاية السكنية

70

البيئة

7

التعليم

52

انتخابات مجلس األمة

48

التنظيم اإلداري

7

الجنسية

40

ديوان املحاسبة

6

العسكريون

36

مكافحة الفساد

6

العمل األهلي

33

امليزانيات

4

الرعاية الصحية

29

الخطوط الكويتية

4

حماية املستهلك

23

أمالك الدولة

4

القروض

23

قطاع النفط

3

الخدمة املدنية

19

الوحدة الوطنية

3

شركات املساهمة

19

2

املهن املصرفية

19

الزراعة والثروة
السمكية

املعاقون

17

املناقصات

2

املتقاعدون

16

تنظيم الخبرة

2

حماية األموال العامة

2

حقوق اإلنسان

2

التعاونيات

1

أخرى

4

املجموع

730

الرابع
6.4%
مشترك
47.7%

فردي

الثالث
19%

األول
47.5%

52.3%

الثاني
27.1%

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد

382

348

730

العدد

346

198

139

47

730

املعدل

% 52.3

% 47.7

100٪

املعدل

% 47.5

% 27.1

% 19

% 6.4

٪ 100

 48ن��ائ �ب��ًا ق ��دم ��وا  730اق �ت��راح��ًا
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الثالث عشر منها  382اقتراحًا فرديا
و  348اق �ت��راح��ًا ب �ق��ان��ون م�ش�ت��رك��ا،
وتصدر قائمة النواب األكثر تقديما
لالقتراحًات بقوانني النائب د .وليد
الطبطبائي بـ  123اقتراحًا بقانون
فالنائب فيصل املسلم بـ  93اقتراحًا

فالنائب مسلم البراك بـ  90اقتراحًا
بقانون فالنائب خالد الطاحوس بـ
 89اق�ت��راح��ًا ف��ال�ن��ائ��ب ح�س��ن جوهر
خامسا بـ  85اقتراحًا بقانون وحل
سادسا النائب جمعان الحربش بـ
 81اقتراحًا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب االك� � � �ب � � ��ر م��ن
االق� � �ت � ��راح � ��ًات ب � �ق� ��وان �ي�ن ال �ن �ي��اب �ي��ة

ملوضوع القضاء حيث قدموا بشأنه
 74اق� �ت ��راح ��ًا ب �ق��وان�ي�ن ث ��م ال��رع��اي��ة
االجتماعية ب�ـ  72اق�ت��راح��ًا بقانون
ث��م ال��رع��اي��ة السكنية ب�ـ  70اقتراحًا
ث��م التعليم ب�ـ  52اق�ت��راح��ًا فمجلس
األمة بـ  38اقتراحًا ثم العسكريني بـ
 36اقتراحًا.
وق��دم في دور االنعقاد االول من

الفصل التشريعي الثالث عشر 346
اق �ت��راح��ًا ب �ق��ان��ون وق � ��دم ف ��ي ال ��دور
الثاني  198اقتراحًا بقانون والدور
الثالث ق��دم  139اقتراحًا بقانون و
 47اقتراحًا بقانون قدمت في الدور
الرابع.

البلدية

16

املرئي واملسموع

13

التنمية

12

املعاشات

11

االتصاالت

11

تقارير اللجان في الفصل الثالث عشر
م

اللجنة

عدد
التقارير

م

اللجنة

عدد
التقارير

م

اللجنة

عدد
التقارير

1

املرافق العامة

144

12

حقوق االنسان

4

22

املشتركة من لجنة الشؤون املالية والتعليمية

7

2

العرائض والشكاوى

76

13

حماية االموال العامة

12

23

املشتركة من اللجنة التشريعية واملالية

2

3

املالية

85

14

االسكان

6

4

التعليمية

90

15

شؤون البيئة والطاقة النووية

2

24

املشتركة من لجنة الشؤون املالية وشؤون
املرأة واالسرة

2

5

الصحية

157

16

الشباب والرياضة

7

25

املشتركة من لجنة الشؤون املالية والخارجية

2

6

الداخلية والدفاع

206

17

معالجة أوضاع غير محددي الجنسية

5

7

التشريعية

334

18

املعاقني

6

8

الخارجية

99

9

الجواب علي الخطاب االميري

6

10

امليزانيات

36

11

املرأة واالسرة

38

26

املشتركة من لجنة شؤون املرأة واالسرة
واالسكان

3

19

التحقيق فيما أثير من موضوعات حول املال
العام

1

27

التحقيق في طوارئ الكهرباء ()2008-2007

3

20

دراسة الظواهر السلبية الدخيلة على املجتمع
الكويتي

11

28

التحقيق في ظروف ومالبسات وفاة املواطن
محمد غزاي امليموني اثناء التحقيق

2

21

التحقيق فى كارثة محطة مشرف

2

االجمالي

1345

ملف

10
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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 الثالث عشر)

 48نائبا قدموا  1498اقتراحا برغبة
في غالبيتها بشأن الخدمات والرعاية السكنية
الرغبات خالل الفصل الثالث عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة
في الفصل التشريعي الثالث عشر

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد
الرابع
6.7%

مشترك
11.9%

املوضوع

العدد

املوضوع

العدد

مرافق وخدمات

246

املرور

213

الشباب
والرياضة

23

التعليم

131

التجنيس
والبدون

23

الرعاية
السكنية

102

القضاء

18

العسكريون

97

اإلعالم

12

93

النفط

9

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

الرعاية
الصحية

املعاقون

11

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

شؤون األسرة

91

أمة وبلدي

9

العدد

1219

179

1498

العدد

535

491

372

100

1498

القروض

89

إتصاالت

7

املعدل

% 88.1

% 11.9

100٪

املعدل

% 35.5

% 32.8

% 24.8

% 6.7

٪ 100

العمل األهلي

62

الخارجية

7

االقتصاد

56

التأمينات

6

املتقاعدون

44

الزراعة

5

التوظيف

41

الظواهر
السلبية

2

املعاشات

39

أخرى

26

تسمية شوارع

36

املجموع

1498

األول
35.5%

الثالث
24.8%

فردي
88.1%

الثاني
32.8%

 1498اق �ت ��راح ��ًا ب��رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا 48
ن��ائ �ب��ًا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال�ث��ال��ث
عشر ،تتعلق غالبيتها بالشأن الخدمي
وامل ��راف ��ق وامل � ��رور وال�ت�ع�ل�ي��م وال��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة وال �ع �س �ك��ري�ي�ن
وش� � ��ؤون األس� � ��رة وق� � ��روض امل��واط �ن�ي�ن
وغيرها.

وكان أكثر النواب تقديمًا لالقتراحات
برغبة النائب د .محمد الحويلة بـ 205
رغ �ب��ة ي�ل�ي��ه ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي
ب �ـ  164رغ�ب��ة وال �ن��ائ��ب ع�ل��ي ال��دق�ب��اس��ي
ب � �ـ  107رغ� �ب ��ة وال �ن �ص �ي ��ب األك � �ب� ��ر م��ن
اق�ت��راح��ات ال�ن��واب للمرافق وال�خ��دم��ات
ب�ـ  246اق�ت��راح��ا ،وامل ��رور ب �ـ 213اقتراحا

والتعليم بـ  131اقتراحا ،والعسكريني
ب� �ـ 97اق �ت��راح��ا وال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ب �ـ93
اق � �ت � ��راح � ��ا ،ث � ��م ش� � � ��ؤون األس � � � ��رة ب � �ـ 91
اقتراحا وال�ق��روض ب�ـ  89اقتراحا وأق��ل
االق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ك��ان��ت م��ن نصيب
ال �ظ ��واه ��ر ال �س �ل �ب �ي��ة ب��اق �ت��راح�ي�ن اث�ن�ين
ف ��ال ��زراع ��ة ب� �ـ 5اق �ت ��راح ��ات ف��ال�ت��أم�ي�ن��ات

ب �ـ  6وك ��ل م��ن امل ��واص�ل�ات واالت �ص ��االت
والخارجية بـ  7اقتراحات.
وك � � ��ان ع � ��دد االق � �ت � ��راح � ��ات ف� ��ي دور
االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث
عشر قد بلغ  535اقتراحا ،والثاني 491
اقتراحا ،والثالث  372اقتراحا والرابع
 100اقتراح برغبة.

أعضاء مجلس االمة للفصل التشريعي الثالث عشر عام ()2009
م

اسم العضو

مالحظات

م

اسم العضو

1

جاسم الخرافي

الرئيس

13

خالد سلطان

26

2

عبدالله الرومي

نائب الرئيس

14

خالد طاحوس

27

ضيف الله ابورمية

3

احمد السعدون

15

خلف العنزي

28

عادل الصرعاوي

40

4

اسيل العوضي

16

29

عبدالرحمن العنجري

41

مبارك الوعالن

5

الصيفي مبارك

30

عدنان املطوع

42

محمد املطير

6

بادي الدوسري

أسقطت عضويته
بحكم املحكمة
الدستورية

17

مالحظات

دليهي الهاجري

امني السر  -الدور
األول والدور الثاني

روضان الروضان

وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء

م

اسم العضو
صالح املال

38
39

فيصل املسلم
مبارك الخرينج

31

عدنان عبدالصمد

مالحظات

امني السر  -الدور
الرابع

م

اسم العضو
فيصل الدويسان

43

محمد الحويلة

18

روال دشتي

32

عسكر العنزي

7

جمعان الحربش

19

سالم العازمي

44

محمد املطيري

33

علي الدقباسي

45

مخلد العازمي

8

حسن جوهر

20

سعد العازمي

34

9

حسني القالف

21

سعد الرشيدي

10

حسني املطيري

22

سعدون العتيبي

11

حسني الحريتي

23

سلوى الجسار

12

خالد العدوة

عضو بحكم املحكمة
الدستورية

35

علي العمير

املراقب  -الدور الثالث
والدور الرابعوزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء (امني
السر الدور الثالث

46
47

مرزوق الغانم
مسلم البراك

48

معصومة املبارك

49

ناجي العبدالهادي

24

شعيب املويزري

36

غانم فالح امليع

50

وليد الطبطبائي

25

صالح عاشور

37

فالح الصواغ

51

يوسف الزلزلة

علي الراشد

مالحظات

املراقب  -الدور االول
والدور الثاني

aldostoor
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما

11

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 الثالث عشر)

 18استجوابا  7منها لرئيس الوزراء
املحاور

مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخه

مسلم البراك

الداخلية
الشيخ جابر الخالد

2009/6/8

د.فيصل املسلم

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر املحمد

2009/11/15

نوقش االستجواب في جلسة سرية وألول مرة يصعد رئيس
ال��وزراء املنصة وق��دم  10ن��واب طلبًا بعدم إمكان التعاون مع
املحور االول مصروفات ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء املحور الثاني تعمد سمو رئيس مجلس
ال��رئ �ي��س وف ��ي ج�ل�س��ة  2009/12/16ح��ول��ت ال�ج�ل�س��ة س��ري��ة
الوزراء تضليل الرأي العام ونواب االمة وخداعهم ماعرف بقضية (شيكات الرئيس للنواب)
ملناقشة وجدد املجلس ثقته في الرئيس حيث كانت النتيجة
( )13موافقة و( )35عدم موافقة وامتناع (.)1

مبارك الوعالن

االشغال العامة و
البلدية د.فاضل
صفر

2009/11/18

املحور االول  :اعتداء على ثوابت الدستور وكسر مبدأ تحقيق العدالة املحور الثاني  :تجاوزات
وم�خ��ال�ف��ات م��ال�ي��ه وتضليل امل �ح��ور ال�ث��ال��ث :ت �ج��اوزات ع�ل��ي امل ��ال ال �ع��ام امل �ح��ور ال��راب��ع  :ت �ج��اوزات
تم االكتفاء باملناقشة.
ومخالفات في الفتاوى والتحقيقات القانونية املحور الخامس  :التخبط في اتخاذ القرارات املحور
السادس  :محطة مشرف

مسلم البراك

الداخلية
الشيخ جابر الخالد

2009/11/18

تضليل الشعب الكويتي ومجلس االمة وعدم الكشف عن البيانات واملعلومات واملراسالت املتوافرة
ق��دم طلب بطرح الثقة وح��ددت جلسة  2009/12/17ملناقشة
لدى الوزير حول موضوع املحور االول من االستجواب املوجه الي الوزير اثناء مناقشته في جلسة
الطلب وج��دد املجلس ثقته بالوزير بعدم موافقة ( )26نائبًا
مجلس االمة رقم  / 1224ا املعقودة بتاريخ  2009/6/23وكان املحور االول حول التفريط باالموال
على الطلب فيما وافق على الطلب ( )18وامتنع ( )5نواب .
العامة للدولة وتعمده اخفاء كتاب السيد املستشار النائب العام بتاريخ .2009/6/7

د.ضيف الله بورمية

الدفاع
الشيخ جابر املبارك

2009/11/19

طلبت الحكومة تحويل الجلسة س��ري��ة وواف ��ق املجلس وتم
املحور االول  :تجاوزات العالج بالخارج املحور الثاني  :تجاوزات مالية صارخة في مشروع مصانع
األكتفاء باملناقشة وتوصيتني بصرف الدية الشرعية لذوي
الثلج املحور الثالث  :التسبب بقتل عدد من العسكريني واصابة اخرين في حادث انفجار االديرع
شهداء حادث األديرع ومعاملتهم معاملة الشهداء من الفئة (أ)
بسبب االهمال والتسيب املحور الرابع :منع ديوان املحاسبة من التدقيق على اعمال وزارة الدفاع
التابع الى مكتب الشهيد.

على الدقباسي

اإلعالم والنفط
الشيخ أحمد العبد
الله

2010/2/23

املحور االول  :ع��دم تطبيق احكام الرقابة املالية على املؤسسات والشركات املرخص لها بالنشر
تم تقديم طلب بطرح الثقة في الوزير وفي جلسة2010/3/25
والبث وف��ق القانون رق��م  3لسنة  2006في ش��أن املطبوعات والنشر والقانون رق��م  61لسنة 2007
ج��دد املجلس ثقته ب��وزي��ر اإلع�ل�ام بغالبية ( )23نائبًا رفض
بشأن االعالم املرئي واملسموع املحور الثاني التراخي في تطبيق احكام القانون رقم  61لسنة 2007
الطلب و( )22أيد الطلب و( )3امتنعوا عن التصويت.
بشأن االعالم املرئي واملسموع تجاه بعض القنوات املثيرة للفتنة غير املرخصة او املخالفة للقانون

خالد الطاحوس

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر
املحمد

2010/5/30

ب �ج �ل �س��ة 2010/6/8ط�ل�ب��ت ال�ح�ك��وم��ة ت�ح��وي��ل ال�ج�ل�س��ة س��ري��ة
عدم تطبيق القوانني املعمول بها في الدولة وعدم متابعة ومحاسبة الجهات املسؤولة عن تردي
فوافق املجلس بأغلبية ( )29وع��دم موافقة ( )19وامتناع()4
االوض��اع البيئية في ما يخص تلوث منطقة علي صباح السالم مما ادى الى الحاق اض��رار بالغة
وإثر ذلك انسحب مقدم االستجواب فأعلن رئيس املجلس رفع
بسكانها.
االستجواب من جدول األعمال.

د.جمعان الحربش
صالح املال
مسلم البراك

رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر
املحمد

2010/11/30

انتهاك احكام الدستور والتعدي علي الحريات العامة

في جلسة  2010/12/28طلب الحكومة تحويل الجلسة سرية
فوافق املجلس وقدم  10نواب بعد املناقشة كتابًا بعدم إمكان
التعاون مع الرئيس وحددت جلسة  2011/1/5للتصويت على
الطلب وطلبت الحكومة تحويل الجلسة سرية وتم التصويت
على الطلب فكانت النتيجة تجديد الثقة بالرئيس بغالبية
( )25نائبًا رفضوا الطلب و( )22نائبًا أيدوا الطلب و( )1امتناع
وجدد املجلس ثقته بالرئيس للمرة الثانية.

د.وليد الطبطبائي
شعيب املويزري
سالم النمالن

الداخلية
الشيخ جابر الخالد

2011/1/24

بشأن وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم

بجلسة  2011/3/8أع�ل��ن رئ�ي��س امل�ج�ل��س أن االس �ت �ج��واب قد
سقط نظرًا لتقديم وزير الداخلية استقالته .

عادل الصرعاوي
مرزوق الغانم

االسكان والتنمية
الشيخ أحمد الفهد

2011/3/22

التفريط باملال العام من واقع املخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات املالية التي شابت طرح
بعض املناقصات في املؤسسة العامة للرعاية السكنية .تسهيل االستيالء على املال العام واالضرار
به من واقع املخالفات الدستورية والقانونية لعقد املجلس االوملبي االسيوي  .مخالفات القوانني بتاريخ  31مارس  2011قدمت الحكومة استقالتها.
ذات العالقة بالخطة االنمائية وتضليل ال��رأي العام  .مخالفات القوانني الوطنية وضياع هيبة
الدولة واالضرار بسمعة الكويت ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا.

التفريط ب��االم��وال ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ه وع��دم ات�ب��اع االج� ��راءات القانونيه امل �ق��ررة ف��ي ش��أن املناقصات
العامة ووج��ود شبهة التنفيع في عقد عمل وتوريد االع�لان��ات االرش��ادي��ة للناخبني ،االس��اءة إلى
العملية االنتخابية لعضوية مجلس االمة ومكانتها والتأثير في توجيه ارادة املرشحني والناخبني
والتهاون في وقف محاوالت العبث بها وواملساهمة في تبرير بعض السلوكيات املشبوهة ،نصب
كاميرات تلفزيونية متطورة ذات تقنيات امنية ف��ي ساحة االرادة بمواجهة ب��واب��ة مجلس االم��ة
واملساس بحريه االجتماعات العامة وفرض اجواء الرقابة البوليسية عليها

نتيجة االستجواب

ق��دم طلب بطرح الثقة ف��ي ال��وزي��ر وح��ددت جلسة 2009/7/1
ملناقشة الطلب وتم تجديد الثقة في الوزير بأغلبية  30نائبًا
رفضوا ط��رح الثقة في الوزير في مقابل  16نائبًا أي��دوا طرح
الثقة وامتنع نائبان عن التصويت.
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ملف

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

aldostoor

االثنين  12رمضان  29 . 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 الثالث عشر)

 3طلبات طرح ثقة في وزير الداخلية
مقدمو االستجواب

الوزير املستجوب

تاريخه

فيصل الدويسان

النفط واإلعالم
الشيخ أحمد
العبد الله

2011/3/29

صالح عاشور

الخارجية الشيخ
د.محمد الصباح

2011/3/30

املحاور

نتيجة االستجواب

االلتفاف علي نتائج تقرير ديوان املحاسبة بشأن تكليف مجلس االمة بفحص ومراجعة التجاوزات
واملخالفات املالية واالدارية بوزارة االعالم الصادر في سبتمبر . 2010تقصير وزير االعالم في مهام بتاريخ  31مارس  2011قدمت الحكومة استقالتها.
عمله املنوط به
االخفاق والتقصير عن نظام الحكم في الكويت والتهاون والتفريط في هيبة الدولة .عجز وتقاعس
الوزير عن القيام بصيانة وحدة املجتمع وعن الدفاع عن وحدة نسيجه الوطني والتخاذل في صد
بتاريخ  31مارس  2011قدمت الحكومة استقالتها.
محاوالت املساس بالشعب الكويتي.

احمد السعدون
عبد الرحمن
العنجري

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر املحمد

2011/5/10

اوال  :فشل في تأسيس الشركات املساهمـــــــــة العامـــــة التي تضمنتها الخطة االنمائــــــية للسنــــــوات (
 ) 2014 / 2013 - 2011 / 2010لتنفيذ املشروعات التنموية االستراتيجية والقائدة للخطة ثانيا:
التفريط ف��ي ام�ل�اك ال��دول��ة العقارية وال�ت�ن��ازل عنها وتمليكها للغير ب�ش��روط واج� ��راءات ال تتفق
واحكام الدستور والقوانني املعمول بها وع��دم اتخاذ االج��راءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة
.ثالثا :تهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها باملال العام في
شركه (زين) باعتبار الدولة املساهم االكبر بنسبة بلغت . % 27,618رابعا :فشل الحكومة في االلتزام
باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن اعادة تأهيل البيئة عالوة
علي فشلها باتخاذ االجراءات الالزمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي .

ف� ��ي ج �ل �س��ة  17م� � ��اي� � ��و 2011ط �ل �ب��ت ال �ح �ك ��وم ��ة ت ��أج �ي ��ل ن�ظ��ر
االس �ت �ج��واب مل��دة س�ن��ة م��ال��م تحكم املحكمة ال��دس�ت��وري��ة قبل
ذل��ك فقرر املجلس املوافقة على الطلب بأغلبية  39مقابل 10
رفضوا الطلب .وقد انسحب ( )15نائبًا من الجلسة اعتراضًا
على هذه السابقة .وفي جلسة  2011/11/15في ال��دور الرابع
ت �ق��دم��ت ال �ح �ك��وم��ة ب �ط �ل��ب رف ��ع االس� �ت� �ج ��واب ب �ن��اء ع �ل��ى ق ��رار
املحكمة الدستورية ثم جرى التصويت على ذلك الطلب فكانت
النتيجة  38موافقة على الطلب و 26لم يدلوا بأصواتهم ورفع
االستجواب من جدول األعمال.

عادل الصرعاوي
مرزوق الغانم

االسكان والتنمية
الشيخ أحمد الفهد

2011/5/15

املحور االول  :التفريط باملال العام من واقع املخالفات الدستورية والقانونية والتجاوزات املالية
التي شابت طرح بعض املناقصات في املؤسسة العامة للرعاية السكنية .املحور الثاني :تسهيل
االستيالء علي امل��ال العام واالض��رار به من واق��ع املخالفات الدستورية والقانونية لعقد املجلس
االوملبي االسيوي  .املحور الثالث  :مخالفات القوانني ذات العالقة بالخطة االنمائية وتضليل الرأي
العام .املحور ال��راب��ع :مخالفات القوانني الوطنية وضياع هيبة الدولة واالض��رار بسمعة الكويت
ومحاولة ايقاف النشاط الرياضي دوليا.

بجلسة  31مايو 2011طلبت الحكومة إحالة االستجواب الى
اللجنة التشريعية فقر املجلس املوافقة على الطلب بأغلبية
( )35وعدم موافقة ( )27و( )1ممتنع وفي جلسة  14يونيو 2011
أعلن رئيس املجلس أن اللجنة التشريعية قدمت تقريرها لكن
نظرًا لصدور مرسوم بقبول استقالة الوزير يرفع االستجواب
من جدول األعمال.

د.وليد الطبطبائي
رئيس الوزراء
محمد هايف مبارك
الشيخ ناصر املحمد
الوعالن

2011/5/22

ع�ق��د ال�ج�ل�س��ة س��ري��ة ب �ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ة وب �ع��د ان�ت�ه��اء
املناقشة قدم  10أعضاء طلبًا بعدم إمكان التعاون مع رئيس
االنحراف االول  :االهمال الجسيم في املحافظة علي االمن الوطني امام التغلغل االيراني االنحراف ال ��وزراء وف��ي جلسة  23يونيو  2011طلبت الحكومة تحويل
الثاني  :االضرار بالعالقات مع دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة االنحراف الثالث  :االخالل الجلسة س��ري��ة ملناقشة ال�ط�ل��ب وج ��دد امل�ج�ل��س ثقته برئيس
بالتزمات الكويت تجاه دول مجلس التعاون الخليجي خصوصا خالل الفتنة في البحرين .
الحكومة بغالبية ( )25رفضوا الطلب و( )18أيدوا الطلب و()6
امتنعوا ع��ن التصويت وج��دد املجلس ثقته بالرئيس للمرة
الثالثة في فصل تشريعي واحد.

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر املحمد

2011/6/23

امل �ح��ور االول  :م�س��ؤول�ي��ة ال�ح�ك��وم��ة فيما آل��ت ال�ي��ه االوض ��اع م��ن ت �ط��ورات خ�ط�ي��رة ف��ي ازم ��ة امل��واد
الغذائية واللحوم الفاسدة املحور الثاني  :التفريط في امالك الدولة وفي اموالها في ما يعرف بوقف
البابطني لصالح الواقف وعدم التزام مجلس الوزراء بقراراته التي اصدرها لتصحيح الوضع في
هذا الشأن .املحور الثالث :تهاون الحكومة في تطبيق احكام القانون وفي تنفيذ االحكام القضائية
وااللتفاف عليها في مخالفات مستشفى امل�ي��دان (السيف حاليا) ب��اص��دار ق��رارات الحقه لصدور
بتاريخ  2011/11/14تقدم مقدمو االستجواب بطلب سحبه
االح�ك��ام القضائية لتبرير ع��دم تنفيذها .امل�ح��ور ال��راب��ع :تهاون الحكومة في حمايه ام��وال الدولة
ووافق املجلس على الطلب وتم رفعه من جدول األعمال.
وتسهيلها الستمرار احتفاظ شركه املعادن والصناعات التحويلية بمساحات من اراضي الدولة في
كل من ميناء عبدالله (555000م )2وجنوب امغرة (1623000م )2دون وجه حق بدال من استردادها
 .املحور الخامس استغالل الحكومة لالعتمادات التكمياية لالبواب املختلفة من اب��واب امليزانية
للصرف منها علي مشروعات تعمدت عدم ادراجها بوضوح في ابواب امليزانية وعلى غير ذلك من
املوضوعات التي رغبت الحكومة عدم الكشف عنها عند مناقشة امليزانية.

رئيس الوزراء
الشيخ ناصر املحمد

2011/11/15

امل�ح��ور االول  :ت��راخ��ي الحكومة واخ�لال�ه��ا ف��ي القيام بواجباتها ال��دس�ت��وري��ة ف��ي مواجهة قضية
قدمت الحكومة استقالتها بتاريخ  2011/11/28وص��در أمر
االي��داع��ات املليونية وشبهة غسل االم��وال وتداعياتها الخطيرة مما يثير شبهة ال��رش��وة املحور
أميري بحل مجلس األمة دستوريًا في . 2011/12/3
الثاني :قضية التحويالت الخارجية من املال العام لصالح الحساب الخاص لسمو رئيس الوزراء

رئيس الوزراء
الشيخ جابر املبارك

2012/9/ 30

اخ�لال رئيس مجلس ال ��وزراء بثقة سمو االمير التي أواله��ا اي��اه من خ�لال اه��دار احكام الدستور
ومخالفتها ،مسئولية رئيس مجلس ال��وزراء عن تعطيل انعقاد مجلس االم��ة لفصله التشريعي س�ق��ط االس �ت �ج��واب ب��ان�ت�ه��اء ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ث��ال��ث عشر
الثالث عشر بطريقة ادت ب�ص��ورة غير مباشرة إل��ى تعطيله لتنفيذ حكم قضائي واج��ب النفاذ نتيجة لحل املجلس دستوريًا بتاريخ2012/10/7
انحراف رئيس مجلس الوزراء في اداء وظائفه الدستورية عن الصالح العام .

فيصل املسلم
خالد الطاحوس
مسلم البراك

مسلم البراك
عبد الرحمن
العنجري

فيصل الدويسان

aldostoor
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حصاد مجلس األمة
في  52عاما
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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 الثالث عشر)

إنجاز  106تشريعات أبرزها سوق المال
والتخصيص والخطة التنموية
ص��در ف��ي الفصل التشريعي الثالث
عشر ال��ذي استهل أعماله في  13مايو
 2009وال� � ��ذي اس �ت �م��ر  3س� �ن ��وات 106
تشريعات منها  33قانونا و 40قانونا
بشأن امليزانيات و 33اتفاقية وتنوعت
ال �ق��وان�ين ال �ص��ادرة ع��ن ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث
ع �ش��ر م ��ا ب�ي�ن  15ق��ان��ون��ًا ج ��دي� �دًا و15
تعديال على قوانني قائمة و 3مراسيم
ً
جديدة.
وت� ��وزع� ��ت ال� �ق ��وان�ي�ن ال� � �ص � ��ادرة ع��ن
ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث ع�ش��ر م��ا ب�ين  3ق��وان�ين
ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة وق��ان��ون
ب� �ش ��أن ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة وق ��ان ��ون�ي�ن
بشأن التعليم وقانون بشأن التجنيس
و 6ق��واي��ن ب �ش��أن ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
وق��ان��ون�ين ب�ش��أن ال�ق�ض��اء وامل�ح��اك��م و9
ق ��وان�ي�ن اق �ت �ص��ادي��ة وق ��ان ��ون�ي�ن ب �ش��أن
مجلسي االمة والبلدي وقانون للخدمة
املدنية و 4قوانني للجيش والشرطة.
وج � � ��اءت أب� � ��رز ال� �ق ��وان�ي�ن ال � �ص ��ادرة

ع ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ال��ث ع�ش��ر
باستثناء االتفاقيات وامليزانيات على
النحو التالي:
 مرسوم بقانون رق��م  2لسنة 2009بشأن االستقرار املالي في الدولة.
 مرسوم بقانون رق��م  3لسنة 2009ب �ت �م ��دي ��د م� � ��دة ال� � �ق � ��روض امل� � �ق � ��ررة ف��ي
امل ��رس ��وم رق� ��م  50ل �س �ن��ة  1987ب� ��اإلذن
للحكومة بعقد قرض عام.
 م ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  16لسنة 2009بحكم وقتي من املادتني  27و 32
من القانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات اعضاء مجلس االمة.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 35لسنة  1962في شأن انتخابات اعضاء
مجلس االمة.
 تعديل ال�ق��ان��ون رق��م  1لسنة 2004بمعاملة رع��اي��ا دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
لدول الخليج العربية معاملة الكويتيني
فيما يتعلق بتملك االراضي والعقارات

املبنية في دولة الكويت.
 اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ال��ى ال�ق��ان��ونرق��م  17لسنة  1962ف��ي ش��أن االوس�م��ة
واالنواط العسكرية.
 تعديل الفقرة االخيرة من املادة 71م�ك��ررًا م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 في شأن العمل في القطاع االهلي. إن�ش��اء هيئة اس ��واق امل��ال وتنظيمنشاط األوراق املالية.
 ف��ي ش ��أن ح �ق��وق االش �خ��اص ذوياالعاقة.
 إص��دار الخطة االنمائية للسنوات. 2014 / 2013 - 2011 / 2010
 ت�ن�ظ�ي��م إج � � ��راءات دع � ��اوى ال�ن�س��بوتصحيح األسماء.
 تعديل بعض اح�ك��ان ال�ق��ان��ون رقم 88لسنة  1995في شأن محاكمة الوزراء.
 ف��ي ش��أن تنظيم ب��رام��ج وعملياتالتخصيص.

 ت ��أس �ي ��س ش ��رك ��ة ك��وي �ت �ي��ة ش��رك��ةمساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات
ال �ق��وى ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه في
الكويت.
 ف��ي ش��أن تأسيس ش��رك��ة مساهمةك��وي �ت �ي��ة او اك �ث��ر ت �ت��ول��ى وف �ق��ا ل�ن�ظ��ام
ال �ب �ن��اء وال�ت�ش�غ�ي��ل وال �ت �ح��وي��ل ل�ل��دول��ة
ال� �ق� �ي ��ام ب �ت �ص �م �ي��م وت �ن �ف �ي��ذ وت �ش �غ �ي��ل
وصيانة مدن العمال.
 ب �ش��أن امل �س��اه �م��ة ودع � ��م م �ش��اري��عالقطاع ال�خ��اص الصغيرة واملتوسطة
في الوطن العربي بتعديل بعض احكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش��أن
الرعاية السكنية.
 إص � ��دار ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة / 2010. 2011
 إن �ش��اء ص �ن��دوق مل�ع��ال�ج��ة اوض ��اعاملواطنني املتعثرين في سداد القروض
االس�ت�ه�لاك�ي��ة وامل�ق�س�ط��ة ت�ج��اه ال�ب�ن��وك
وشركات االستثمار.

التشريعات الصادرة في الفصل التشريعي الثالث عشر
القوانني
% 31.1

االتفاقيات
% 31.1

امليزانيات
% 37.7

التشريعات
الصادرة

القوانني

االتفاقيات

امليزانيات

االجمالي

العدد

33

40

33

106

املعدل

% 31.1

% 37.7

% 31.1

% 100

 64طلبا برفع الحصانة عن  27نائبا
الثالث عشر مقدمة من النائب العام في
حق  27نائبًا ،وواف��ق املجلس على رفع

ن �ظ ��ر امل �ج �ل ��س ف� ��ي  64ط �ل �ب��ا ب��رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة خ �ل��ال ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي

فيما تنوعت القضايا ما بني  29قضية
ج �ن��ح ص �ح��اف��ة 12 ،ف ��رع �ي ��ات 9 ،ج�ن��ح

الحصانة في  34طلبًا ول��م يوافق على
رفعها في  15طلبًا ولم يبت في مثلها،

امل��رف��ق ي��وض��ح اس �م��اء ال �ن��واب واع ��داد
الطلبات وأنواعها.

مرئي وم�س�م��وع 4 ،حصر العاصمة3 ،
أم��ن دول ��ة 2 ،ح�ص��ر تحقيق .وال �ج��دول

طلبات رفع الحصانة خالل الفصل الثالث عشر
عدد
الطلبات

موافقة

رفض

لم يبت

عدد
الطلبات

موافقة

رفض

لم يبت

عدد
الطلبات

-

1

 2جنح صحافة

د.جمعان الحربش

1

-

محمد هايف

10

6

1

3

 7جنح صحافة 1 ،حصر
تحقيق 1 ،فرعيات1 ،
جنح مرئي ومسموع

مرزوق الغانم

2

1

1

-

 2جنح مرئي ومسموع

1

1

 1جنح صحافة 1 ،مرئي
ومسموع

مرزوق الغانم
د.وليد الطبطبائي

حسني القالف

2

1

 2فرعيات

فالح الصواغ
سالم النمالن
غانم امليع
سعد زنيفر

مسلم البراك

8

4

3

1

 7جنح صحافة 1 ،جنح
مرئي ومسموع

صالح عاشور

2

1

-

1

د.فيصل املسلم

7

3

1

3

 3حصر العاصمة1 ،
شيكات 1 ،جنح مرئي
ومسموع 1 ،مباحث1 ،
جنح صحافة

سعدون حماد

2

2

-

-

دليهي الهاجري

2

1

1

-

 1حصر العاصمة1 ،
حصر تحقيق

د.ضيف الله
بورمية

5

1

3

1

 3جنح صحافة 1 ،أمن
دولة 1 ،جنح مرئي
ومسموع

د.وليد الطبطبائي

1

-

-

1

 1جنح مرئي ومسموع

حسني مزيد

1

1

-

-

فرعيات

خالد السلطان

5

3

1

1

 5جنح صحافة

سعد الخنفور

1

1

-

-

فرعيات

خالد الطاحوس

4

2

1

1

 2أمن دولة 1 ،جنح
صحافة 1 ،جنح
العاصمة

شعيب املويزري

1

1

-

-

فرعيات

مبارك الخرينج

1

1

-

-

فرعيات

مبارك الوعالن

3

2

-

1

 2فرعيات 1 ،جنح مرئي
ومسموع

علي الدقباسي

1

1

-

-

فرعيات

فيصل الدويسان

1

-

1

-

جنح صحافة

مسلم البراك
خالد الطاحوس
د.محمد الحويلة
الصيفي مبارك
خالد العدوة

االجمالي

1
1

64

-

1

1
-

34

رفض

النائب

القضايا

النائب

لم يبت

القضايا

النائب

موافقة

قرار املجلس

قرار املجلس

قرار املجلس
القضايا

-

1

جنح مرئي ومسموع

1

-

1

15

-

-

-

15

جنح صحافة

فرعيات

جنح الروضة
فرعيات
 29جنح صحافة12 ،
فرعيات 9 ،جنح مرئي
ومسموع 4 ،حصر
العاصمة 3 ،أمن دولة2 ،
حصر تحقيق

14

ملف

حصاد مجلس األمة
في  52عاما

aldostoor

االثنين  12رمضان  29 . 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 الثالث عشر)

حل مجلس  2009بعد عودته
بحكم المحكمة الدستورية
احتدمت املشاحنات واملصادمات
في الفترة التي سبقت الحل السابع
مل �ج �ل��س األم � ��ة إذ ب � ��رزت ال �ع��دي��د م��ن
امللفات التي عصفت بعالقة السلطتني
واستحال معها استمرار تعاونهما،
ح �ت��ى وص �ل ��ت ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن�ه�م��ا ال��ى
طريق مسدود ،ومن أبرز هذه امللفات:
ال �ت �ل ��وث ال �ب �ي �ئ��ي ال� � ��ذي ادى ال��ى
اس� �ت� �ج ��واب ل �س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء على الرغم من اتخاذ الحكومة
م�ج�م��وع��ة م��ن االج � � ��راءات ل�ل�ح��د من
التلوث في أم الهيمان باغالق بعض
امل �ص��ان��ع ،وان �ف �ج��ار م�ح�ط��ة م�ش��رف
ال�ت��ي فاقمت ال�ت��أزي��م ب�ين السلطتني
وكانت أحد محاور استجواب وزير
األش �غ��ال د.ف��اض��ل ص �ف��ر ،وح�ص��ان��ة
النائب د .فيصل املسلم التي تسببت
ف � ��ي أزم � � ��ة ب �ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ي�ن وك ��ان ��ت
بسبب غياب الحكومة عدة جلسات
ف � ��ي دور االن � �ع � �ق� ��اد ال � �ث� ��ال ��ث وك � ��ال
النواب االتهامات للحكومة بتفريغ
ال��دس�ت��ور األم ��ر ال ��ذي ادى بالنهاية
ال��ى أح ��داث دي��وان�ي��ة ال�ح��رب��ش التي
تعرض ال�ن��واب للضرب فيها وعلى
اثرها استجوب رئيس الوزراء ،وأتت
بعدها قضية مقتل امل��واط��ن محمد
غ ��زاي امل�ي�م��ون��ي ج ��راء ت�ع��ذي�ب��ه على
ي ��د رج � ��ال ال��داخ �ل �ي��ة ل �ت �ع �م��ق ج ��راح
ال�س�ل�ط�ت�ين م ��ا أدى ال� ��ى اس �ت �ج��واب
وزي��ر الداخلية الشيخ جابر الخالد

واستقالته قبل مناقشة االستجواب.
وب �ع��د ذل ��ك ت�س�ب�ب��ت أزم �ت ��ا شبكة
التجسس اإليرانية ودرع الجزيرة في
استحالة استمرار تعاون السلطتني
ل� �ت ��أت ��ي ب� �ع ��ده� �م ��ا أزم� � � ��ة االي � ��داع � ��ات
امل �ل �ي��ون �ي��ة وال �ت �ح��وي�ل�ات ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ت��ي ك�ش�ف��ت ع�ن�ه��ا اح� ��دى ال�ص�ح��ف
امل�ح�ل�ي��ة ع��ن ت�ض�خ��م ح�س��اب��ات ن��واب
في البرملان بمبالغ مليونية وتفاعل
م�ع�ه��ا ن ��واب امل �ع��ارض��ة ب��ذري�ع��ة أنها
رش � � � ��او م � �ق� ��اب� ��ل م � ��واق � ��ف س �ي��اس �ي��ة
وت � �ص� ��اع� ��دت األزم � � � ��ة ال� � ��ى أن ق � ��ررت
امل �ع��ارض��ة ع��دم امل �ش��ارك��ة ف��ي اللجان
البرملانية ومقاطعة جلسات مجلس
األم��ة ثم تم تقديم استجواب لرئيس
ال �ح �ك��وم��ة ي �ح �م��ل ال ��رق ��م  12ل�س�م��وه
وال � �ت� ��اس� ��ع وال� �ع� �ش ��ري ��ن ل �ح �ك��وم��ات��ه
ال�س�ب��ع وال�ث��ان��ي وال�س�ت�ين ف��ي ت��اري��خ
الحياة النيابية وفي ازاء تلك األزمات
خ ��رج ��ت االص � � ��وات امل� �ن ��ادي ��ة ب��رح�ي��ل
رئ�ي��س الحكومة م��ن خ�لال التجمهر
ف��ي وس��اح��ة االرادة وس��اح��ة الصفاة
وامل �ط��ال �ب��ة ب��رح �ي��ل رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
وحل مجلس االمة.
كلمة األمير بمبررات حل 2011
نص مرسوم الحل السابع
أص��در سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد مرسومًا
أم�ي��ري��ًا ب�ح��ل مجلس األم��ة دس�ت��وري��ًا
وفيما يلي نص املرسوم الذي يعتبر

احدى جلسات مجلس فبراير  2012املبطل

املرسوم األقصر في تاريخ حاالت حل
مجلس األمة ونص املرسوم األميري
ب�ح��ل مجلس األم ��ة ال ��ذي ح�م��ل ال��رق��م
 443لسنة  ،2011وال ��ذي ص��در أم��س
ع �ق ��ب اج� �ت� �م ��اع اس �ت �ث �ن��ائ��ي مل�ج�ل��س
ال��وزراء برئاسة الشيخ جابر املبارك
على ما يلي:
بعد االط�ل�اع على الدستور وعلى
املادة  107منه..
ازاء م� ��ا آل � ��ت ال� �ي ��ه االم� � � ��ور وأدت
ال ��ى ت�ع�ث��ر م �س �ي��رة اإلن� �ج ��از وت�ه��دي��د
املصالح العليا للبالد م��ا يستوجب
ال �ع��ودة ال��ى األم ��ة الخ�ت�ي��ار ممثليها
ل �ت �ج��اوز ال�ع�ق�ب��ات ال�ق��ائ�م��ة وتحقيق

املصلحة الوطنية.
وب �ن��اء ع�ل��ى ع��رض رئ�ي��س مجلس
الوزراء .وبعد موافقة مجلس الوزراء.
رسمنا باآلتي:
 مادة أولى :يحل مجلس األمة. م��ادة ثانية :على رئيس مجلسال � ��وزراء وال� � ��وزراء ك��ل ف��ي م��ا يخصه
ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا امل ��رس ��وم وي �ع �م��ل ب ��ه من
ت��اري��خ ص ��دوره وي�ن�ش��ر ف��ي ال�ج��ري��دة
الرسمية.
أمير الكويت صباح األحمد الجابر
الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك
الحمد الصباح

الحل الثامن :مجلس
 2009مجددًا
ب �ع��د أن أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات في
الثاني من فبراير  ،2012بقي مجلس
األم � ��ة ق ��راب ��ة األش� �ه ��ر األرب � �ع� ��ة ش�ه��د
خاللها ثمانية استجوابات لرئيس
ال�ح�ك��وم��ة ووزراء ال��داخ�ل�ي��ة وامل��ال�ي��ة
واإلع �ل�ام وال �ش��ؤون وأق ��رت  8ق��وان�ين
ردت ال� �ح� �ك ��وم ��ة م �ن �ه ��ن  3ق� ��وان�ي��ن،
األم� ��ر ال� ��ذي ج �ع��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ي�ت�خ��ذ ق� ��رارا ب�ت�ف�ع�ي��ل امل� ��ادة  106من
ال��دس �ت��ور بتعليق ج�ل�س��ات املجلس
مل� ��دة ش �ه��ر ف ��ي س��اب �ق��ة ت��اري �خ �ي��ة إذ
ل��م ت�س�ت�خ��دم ه ��ذه امل � ��ادة إال ف��ي ه��ذا
ال�ع��ام ف�ق��ط ،وك��ان ب�ت��اري��خ  18يونيو
 ،2012وف ��ي  20ي��ون�ي��و  2012قضت
املحكمة الدستورية ببطالن مجلس
 2012وذل � ��ك ن�ت�ي�ج��ة ل�خ�ط��أ إج��رائ��ي
في مرسوم حل مجلس  2009وعليه
قضت ببطالن املجلس الجديد وهو
 2012وإبطال عملية االنتخابات التي
ج� ��رت ف ��ي ال �ث��ان��ي م ��ن ف �ب��راي��ر 2012
ف ��ي ال ��دوائ ��ر ال �خ �م��س وب �ع ��دم صحة
من أعلن فوزهم لبطالن حل املجلس
وبطالن دع��وة الناخبني لالنتخابات
مع ما يترتب على ذلك من آثار أحقها
أن ي�س�ت�ع�ي��د امل �ج �ل��س امل �ن �ح��ل ب �ق��وة
ال��دس �ت��ور س�ل�ط�ت��ه ال��دس �ت��وري��ة ك��أن
الحل لم يكن.
ويتطلب تصحيح تلك اإلج��راءات

اس � � �ت � � �ق� � ��ال� � ��ة ال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ة وق� � ��دم� � ��ت
اس �ت �ق��ال �ت �ه �م��ا ال� ��ى س �م��و األم� �ي ��ر ف��ي
 25ي��ون�ي��و  ،2012وت� ��ؤدي ال�ح�ك��وم��ة
ال �ج��دي��دة ال�ق�س��م أم ��ام مجلس ،2009
وه� ��ذا م ��ا ل ��م ي�ت�ح�ق��ق إذ أن ال��رئ�ي��س
ال �س��اب��ق ج��اس��م ال �خ��راف��ي دع ��ا لعقد
جلستني متتاليتني ألداء الحكومة
القسم ولكن النصاب القانوني لعقد
الجلسات ل��م يكتمل األم��ر ال��ذي حدا
بالخرافي رفع كتاب الى سمو األمير
بتعذر انعقاد الجلسات ،وذلك وسط
م �ط ��ال �ب ��ات م� ��ن ن � � ��واب األغ �ل �ب �ي ��ة ف��ي
مجلس  2012امل�ب�ط��ل وب�ع��ض ال�ق��وى
السياسية بعدم ع��ودة مجلس 2009
م�ع�ت�ب��ري�ن��ه م�ج�ل�س��ا س��اق �ط��ا شعبيا
وأسقطته إرادة األمة ،ومطالبني كذلك
ب ��إج ��راء االن �ت �خ��اب��ات ال �ج��دي��دة وف��ق
النظام االنتخابي القائم وهو خمس
دوائ��ر وأربعة أص��وات بعدما ت��رددت
أنباء وإشاعات قوية بصدور مرسوم
ضرورة لتغيير نظام التصويت.
وأصدر سمو أمير البالد مرسوما
ي�ن��ص ع�ل��ى ح��ل م�ج�ل��س األم ��ة 2009
ع �ل��ى أن ت� �ج ��ري االن� �ت� �خ ��اب ��ات خ�ل�ال
م��وع��د أق �ص��اه  60ي��وم��ا ،وذل ��ك ن�ظ��را
ل �ت �ع��ذر ع �ق��د ج �ل �س��ات م �ج �ل��س األم ��ة
لعدم اكتمال النصاب القانوني الالزم
ل �ع �ق��ده��ا وب� �ن ��اء ع �ل��ى ع� ��رض رئ �ي��س
الوزراء وموافقة مجلس الوزراء

حكم الدستورية ببطالن مجلس فبراير 2012
اص��درت املحكمة ال��دس�ت��وري��ة حكما
تاريخيا بابطال مجلس االم��ة فبراير
 2012واع � � � � ��ادة م �ج �ل ��س  2009ب �ق��وة
ال��دس �ت��ور وك ��أن م��رس��وم ح�ل��ه ل��م ي�ك��ن،
وفيما يلي نص الحكم:
ب��ال�ج�ل�س��ة امل�ن�ع�ق��دة ع�ل�ن��ا باملحكمة
ب �ت��اري��خ  30م ��ن ش �ه��ر رج� ��ب  1433ه�ـ
امل��واف��ق  20م��ن ي��ون�ي��و 2012م برئاسة
السيد املستشار فيصل املرشد رئيس
املحكمة صدر الحكم اآلتي:
ف� ��ي ال �ط �ل �ب�ي�ن امل� �ق� �ي ��دي ��ن ف� ��ي س�ج��ل
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ب��رق��م ( )6و()30
لسنة « 2012طعون خاصة بانتخابات
مجلس األم��ة ع��ام  .»2012املقدمني من:
صفاء الهاشم.
المحكمة
بعد االطالع على االوراق ،وسماع
امل��راف�ع��ة ،وب�ع��د امل��داول��ة ،وح�ي��ث ان

ال�ط�ع�ن�ين ق��د اس�ت��وف�ي��ا اوض��اع�ه�م��ا
ال�ش�ك�ل�ي��ة ،وحيث ان ال�س�ب��ب االول
م��ن اس �ب��اب ن�ع��ي ال�ط��اع�ن��ة ببطالن
هذه االنتخابات انها قد اعتورتها
مخالفات دستورية ف��ي االج ��راءات
املمهدة لها تصمها بالبطالن ،قوال
م��ن ال �ط��اع �ن��ة ان ط �ل��ب ح��ل مجلس
االم � ��ة ق ��د ج� ��اء م ��ن وزارة زاي �ل �ت �ه��ا
ه � ��ذه ال� �ص� �ف ��ة ب� �ق� �ب ��ول اس �ت �ق��ال �ت �ه��ا
ب�ك��ام�ل�ه��ا وذل ��ك ب�ع��د ت�ع�ي�ين رئ�ي��س
ج ��دي ��د مل �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ،وت�ك�ل�ي�ف��ه
بترشيح اع�ض��اء ال ��وزارة الجديدة،
حيث استبق رئيس مجلس الوزراء
 ب�ص�ف�ت��ه ه ��ذه  -ق �ب��ل ت��أل �ي��ف ه��ذهال� ��وزارة ال�ج��دي��دة وص ��دور م��رس��وم
بتشكيلها ،ب��دع��وة وزارة زايلتها
هذه الصفة واستعارة وزراء منها،
الخذ موافقتها على هذا الحل ،مما
ي�ج�ع��ل ه ��ذا االج � ��راء ب��اط�لا بطالنا

مطلقا ،يستوجب ع��دم االع�ت��داد به
وعدم ترتيب آثاره ،واعتباره كأن لم
يكن ملخالفته للدستور.
وي �ل��زم ف��ي ط�ل��ب ال �ح��ل ان ي �ك��ون من
حكومة ل��م تبرحها ه��ذه الصفة ،س��واء
اثر خالف بينها وبني مجلس االمة ،او
اذا اختل التناسب واالنسجام بينهما،
او اق �ت �ض��ت ل��ه ض � ��رورة وان� ��ه وإن ك��ان
ال��دس�ت��ور ل��م يقيد اس�ت�ع�م��ال الحكومة
ل �ح��ق ال �ح��ل ب� ��أي ق �ي��د زم� �ن ��ي ،ف �ل �ه��ا ان
تتخير توقيه وتقدير مناسباته ،اال ان
الدستور اح��اط الحل  -نظرا لخطورته
 ببعض القيود والضمانات ،فيجب انيكون ح��ل مجلس االم��ة بمرسوم تبني
فيه اسباب الحل ،وهو امر يتطلب معه
ان يوقع مرسوم الحل مع االمير ،رئيس
مجلس الوزراء حتى يتحمل مسؤوليته
السياسية ،وانه اذا حل املجلس ال يجوز
حله لألسباب ذاتها مرة اخرى ،كما انه

يجب اجراء انتخابات للمجلس الجديد
في ميعاد ال يتجاوز شهرين من تاريخ
الحل ،اذ ما دام ان الغرض من الحل ،هو
االحتكام الى االمة واخذ رأي الناخبني
فيه ،فال يصح ارجاء ذلك الى امد بعيد
م ��ع اس �ت �م ��رار ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة في
ال�ت�ص��رف ب�لا رق�ي��ب ،وم�ت��ى ك��ان ذل��ك،و
ك ��ان ال �ب�ين م��ن م�ط��ال�ع��ة االم ��ر االم �ي��ري
بقبول استقالة رئيس مجلس ال��وزراء
ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ  28/11/2011ان��ه قد
ت �ض �م��ن ف ��ي امل � ��ادة االول � ��ى م �ن��ه ال�ن��ص
ع�ل��ى ان «ت�ق�ب��ل اس�ت�ق��ال��ة س�م��و الشيخ
ناصر املحمد االحمد الصباح والوزراء
ويستمر كل منهم في تصريف العاجل
من شؤون منصبه لحني تشكيل الوزارة
الجديدة».
واعقب ذلك صدور امر اميري بتاريخ
 30/11/2011ب�ت�ع�ي�ين رئ �ي��س ملجلس
ال � ��وزراء ،ون��ص ف��ي م��ادت��ه االول ��ى على

ان «ي �ع�ين ال�ش�ي��خ ج��اب��ر م �ب��ارك الحمد
الصباح رئيسا ملجلس الوزراء ،ويكلف
ب �ت��رش �ي��ح اع � �ض ��اء ال� � � � ��وزارة ال �ج��دي��دة
وع � � � ��رض اس � �م ��ائ � �ه ��م ع �ل �ي �ن ��ا الص � � ��دار
م��رس��وم ت�ع�ي�ي�ن�ه��م» ،ث��م ص��در امل��رس��وم
رق ��م ( )443ل�س�ن��ة  ،2011ب�ح��ل مجلس
االم��ة بتاريخ  6/12/2011حيث وردت
االشارة بديباجته الى صدوره استنادا
ال��ى امل��ادة ( )107من الدستور ،وال��ى ان
صدوره قد جاء «ازاء ما آلت اليه االمور
وأدت الى تعثر مسيرة االنجاز وتهديد
امل�ص��ال��ح العليا للبالد مما يستوجب
ال� �ع ��ودة ال� ��ى االم � ��ة الخ �ت �ي��ار ممثليها
ل �ت �ج��اوز ال �ع �ق �ب��ات ال �ق��ائ �م��ة وت�ح�ق�ي��ق
املصلحة الوطنية» ،كما جاءت االشارة
ال ��ى ص � ��دوره ب �ن��اء ع �ل��ى ع ��رض رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء ،وب�ع��د م��واف�ق��ة مجلس
ال � � ��وزراء ،م��ذي�لا ه ��ذا امل ��رس ��وم بتوقيع
امير البالد والشيخ جابر مبارك الحمد

الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وبالترتيب على ماتقدم ،يكون اجراء
هذا الحل قد جاء مشوبا بالبطالن.
فلهذه االسباب
ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م ��ة :ب ��إب� �ط ��ال ع�م�ل�ي��ة
االنتخاب برمتها ،التي اجريت بتاريخ
 2/2/2012في الدوائر الخمس ،وبعدم
صحة عضوية م��ن اع�ل��ن ف��وزه��م فيها،
لبطالن حل مجلس األمة وبطالن دعوة
ال �ن��اخ �ب�ي�ن الن �ت �خ ��اب أع� �ض ��اء م�ج�ل��س
األم � ��ة ال �ت ��ي ت �م��ت ع �ل��ى أس��اس �ه��ا ه��ذه
االنتخابات ،مع ما يترتب على ذلك من
اثار أخصها ان يستعيد املجلس املنحل
 بقوة ال��دس�ت��ور  -سلطته الدستوريةك ��أن ال �ح��ل ل��م ي �ك��ن ،وذل� ��ك ع�ل��ى ال�ن�ح��و
املوضح باألسباب.
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يدعى فهد سليمان عبدالمحسن القباع

مفجر مسجد اإلمام الصادق سعودي
دخل البالد صباح يوم الجريمة
أع �ل �ن��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة عن
ه ��وي ��ة االن � �ت � �ح� ��اري ال� � ��ذي ف�ج��ر
ن �ف �س ��ه ي� � ��وم ال� �ج� �م� �ع ��ة امل ��اض ��ي
ف � ��ي م� �س� �ج ��د اإلم � � � � ��ام ال � �ص� ��ادق
بمنطقة الصوابر وهو سعودي
الجنسية وي��دع��ى فهد سليمان
عبد املحسن القباع دخل البالد
ف �ج��ر ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي عن
طريق امل�ط��ار وارت�ك��ب ف��ي اليوم
نفسه جريمته النكراء.
ول � ��م ت� �م ��ض  48س ��اع ��ة ع�ل��ى
ح��دوث التفجير اإلرهابي حتى
ت �م �ك �ن��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م��ن
ك�ش��ف ه��وي��ة االن �ت �ح��اري وع��دد
من معاونيه حيث ألقت القبض
على مالك املركبة باإلضافة إلى
ال� �س ��ائ ��ق ال� � ��ذي ت ��ول ��ى ت��وص �ي��ل
اإلره � ��اب � ��ي إل � ��ى م �س �ج��د اإلم � ��ام
ال� � �ص � ��ادق وف� � ��ر ب� �ع ��د ال �ت �ف �ج �ي��ر
مباشرة.
وقالت الداخلية إنها تمكنت
م� � ��ن ض � �ب� ��ط ال � �س� ��ائ� ��ق وي� ��دع� ��ى
ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن ص � �ب� ��اح ع � �ي ��دان
س �ع��ود وه ��و م��ن م��وال �ي��د ال �ع��ام
 1989وم � ��ن امل �ق �ي �م�ي�ن ب �ص ��ورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م �ش �ي��رة إل� ��ى أن��ه
ت��م ال�ع�ث��ور عليه مختبئا بأحد
املنازل بمنطقة الرقة.
وأوض� � � � � �ح � � � � ��ت أن ص � ��اح � ��ب
امل� �ن ��زل ك��وي �ت��ي ال �ج �ن �س �ي��ة وأن
التحقيقات األول�ي��ة أف��ادت بأنه
م ��ن امل ��ؤي ��دي ��ن ل �ل �ف �ك��ر امل �ت �ط��رف
املنحرف مشيرة إل��ى أن أجهزة

االنتحاري

سائق السيارة

األمن تواصل جهودها للتوصل
ملعرفة ال�ش��رك��اء وامل�ع��اون�ين في
هذا العمل اإلجرامي والوصول
إل��ى جميع ال�ح�ق��ائ��ق وال�خ�ي��وط
املتعلقة بهذه الجريمة النكراء.
ويأتي ذلك بعد إعالن الوزارة
ع� ��ن ت �م �ك��ن أج� �ه ��زت� �ه ��ا األم �ن �ي��ة
املعنية من العثور على السيارة
التي أقلت اإلرهابي إلى مسجد
اإلم� � � ��ام ال � �ص� ��ادق وه � ��ي م��رك �ب��ة
ص��ال��ون يابانية الصنع وإل�ق��اء
القبض على مالكها.
وك � ��ان ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد قد أكد في تصريح
للصحافيني أن الوزارة لن يرتاح
ل�ه��ا ب ��ال ول ��ن ت��أل��و ج �ه��دا حتى
تتوصل إل��ى ال�ج�ن��اة ف��ي ح��ادث
ان�ف�ج��ار مسجد اإلم ��ام ال�ص��ادق
وم��ن يقف وراء ه ��م ومالحقتهم

وض�ب�ط�ه��م وت�ق��دي�م�ه��م ل�ل�ع��دال��ة
لينالوا جزاءهم ال��رادع جراء ما
ارتكبته أيديهم اآلثمة من عمل
إرهابي خسيس وجبان.
ون � �ف� ��ت ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ف � ��ي وق ��ت
سابق نفيا قاطعا صحة ما ورد
في بعض الصحف املحلية بأن
ال� � ��وزارة ت�ل�ق��ت ق �ب��ل أرب �ع��ة أي��ام
م �ع �ل��وم��ات ع ��ن اس �ت �ه ��داف دور
ع� �ب ��ادة ف ��ي ال� �ب�ل�اد ول� ��م ت�ع��ره��ا
االهتمام الالزم مشددة على أنه
ال يمكنها ت�ج��اه��ل أي معلومة
ت�م��س ب��أم��ن ال��وط��ن وامل��واط�ن�ين
وأن رج � � � � ��ال األم � � � � ��ن ي � �ق ��وم ��ون
بدورهم على أكمل وجه لحماية
ال ��وط ��ن وم��واج �ه��ة أي خ �ط��ر أو
ت� �ه ��دي ��د ي � �ح� ��دق ب ��أم� �ن ��ه ب �ح��زم
شديد.

مالك السيارة

وص� �ل ��ت ال� ��ى م��دي �ن��ة ال �ن �ج��ف
ال �ع��راق �ي��ة ال �ل �ي �ل��ة ق �ب��ل امل��اض �ي��ة
ط � ��ائ � ��رة خ� ��اص� ��ة ت� �ق ��ل ج �ث��ام�ي�ن
ث �م��ان �ي��ة م� ��ن ش � �ه� ��داء ال �ت �ف �ج �ي��ر
اإلره ��اب ��ي اآلث ��م ال ��ذي اس�ت�ه��دف
م �س �ج��د االم� � ��ام ال � �ص� ��ادق اث �ن��اء
ص �ل��اة ال �ج �م �ع��ة ام � ��س ل� �ت ��وارى
ال �ث��رى ف��ي م�ق�ب��رة وادي ال�س�لام
باملدينة.
وحملت ال�ط��ائ��رة على متنها
وف � ��د م ��ن امل �ش �ي �ع�ي�ن م ��ن أه��ال��ي
الضحايا وك��ان ف��ي استقبالهم
وزير الشباب والرياضة العراقي
ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن ع� �ب� �ط ��ان ووزي� � ��ر
امل ��وارد امل��ائ�ي��ة محسن عصفور

وم � � �ح� � ��اف� � ��ظ ال� � �ن� � �ج � ��ف ع � ��دن � ��ان
ال� ��زرف� ��ي وع� � ��دد م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
وال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ات ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة ف��ي
املحافظة.
وق � � ��ال ع� �ب� �ط ��ان ف� ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا :نعزي أهلنا في الكويت
بهذه الحادثة األليمة واملصاب
ال� �ج� �ل ��ل ون� ��أم� ��ل أن ي �ل �ه��م ذوي
ال� �ض� �ح ��اي ��ا ال� �ص� �ب ��ر وال� �س� �ل ��وان
مضيفا ان�ن��ا ن��أم��ل م��ن اشقائنا
ف��ي ال�ك��وي��ت ان ي�ف��وت��وا الفرصة
ع �ل��ى اإلره � ��اب وم ��ا ك ��ان يسعى
اليه فنحن اكتوينا بناره.
وذك � ��ر ع �ب �ط��ان :ك �ل �ن��ا أم� ��ل ان
ي �ف��وت اش �ق ��اؤن ��ا ال �ف��رص��ة على
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أوغلو للخالد:
نقف مع الكويت
في مواجهة اإلرهاب
أك� � ��د وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ت��رك��ي
مولود تشاووش أوغلو موقف بالده
الثابت والصلب مع جهود الكويت
والعالم في مواجهة االره��اب بكافة
صوره وأشكاله.
جاء ذلك في اتصال اج��راه اوغلو
م ��ع ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ
صباح الخالد عبر خالله عن خالص
تعازيه بضحايا التفجير االرهابي
الذي وقع في مسجد االمام الصادق

ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل��اض��ي .وق ��ال اوغ�ل��و
ان ذل� ��ك ال �ع �م��ل االره� ��اب� ��ي ل ��ن ي �ن��ال
م ��ن وح� � ��دة ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وان
م�ح��اوالت زرع الفتنة والكراهية لن
تنجح ف��ي ظ��ل ال�ت�ض��ام��ن االس�لام��ي
والدولي في محاربة آفة االرهاب.
يذكر ان التفجير االره��اب��ي ال��ذي
استهدف مسجد االمام الصادق في
الكويت يوم الجمعة املاضي ادى الى
استشهاد  26شخصا واصابة أكثر
من  200اخرين.

عزام الصباح :الكويت حصن
منيع في وجه الفتن

القبض على مالك
المركبة وهو
كويتي الجنسية
السائق الذي تولى
توصيل اإلرهابي
من البدون

وصول جثامين  8من شهداء تفجير
اإلمام الصادق إلى النجف
الجماعات اإلره��اب�ي��ة بالوقوف
ص �ف��ا واح � ��دا وان ي�ل�ت�ف��وا ح��ول
ق� � �ي � ��ادة ال � �ك� ��وي� ��ت ال � �ت� ��ي ع ��رف ��ت
بحكمتها.
واش��ار ال��ى ان��ه سبق ان وقف
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ام ��ام ام�ت�ح��ان
صعب تعرض له أيام غزو نظام
الرئيس ال�ع��راق��ي ال��راح��ل ص��دام
ح�س�ين وك��ان��ت وق�ف�ت��ه بصالبة
أم � ��ام ه� ��ذا ال � �ع� ��دوان ون �ج ��ح من
خ �ل��ال ت�ل�اح �م ��ه ووق � ��وف � ��ه ص�ف��ا
واح ��دا ف��ي تخطي االزم ��ة وبكل
ت��أك �ي��د س �ي �ت �خ �ط��ى ال� �ي ��وم ه��ذه
االزمة ثانية ولن يسمح باحداث
ش � ��رخ ف� ��ي وح� ��دت� ��ه الن ت�ل�اح��م

أخبار

ال�ش�ع��ب ي�ج��ب ان ي �ك��ون ع�ن��وان��ا
ابرز.
م ��ن ج �ه �ت��ه اس �ت �ن �ك��ر ال ��زرف ��ي
الهجوم الذي وصفه بأنه همجي
وج� � �ب � ��ان م� �ض �ي �ف ��ا ان � �ن� ��ا ن ��ؤك ��د
وقوفنا وتضامننا م��ع إخوتنا
الكويتيني ون�ش��دد ب��أن موقفنا
ث ��اب ��ت م� ��ن اإلره � � � ��اب وض � � ��رورة
التصدي له بكل اإلمكانات.

الشيخ عزام الصباح خالل لقائه عددا من علماء دين بحرينيني

ق� � � � ��ال س � �ف � �ي� ��ر ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ل � ��دى
م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ع �م �ي��د ال �س �ل��ك
الدبلوماسي الشيخ عزام الصباح
إن الكويت بإنسانية أمير البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وشعبها
ح �ص��ن م �ن �ي��ع ف ��ي وج� ��ه اإلره � ��اب
والفنت.
وأض ��اف خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه ع ��ددا من
علماء دي��ن بحرينيني الليلة قبل
املاضية أن العمل اإلرهابي القبيح
ال��ذي ط��ال مسجد اإلم��ام الصادق
ل ��ن ي��زي��د ال �ك��وي �ت �ي�ين اال ت�لاح�م��ا
والتفاتا ح��ول قيادتهم الحكيمة
م��ؤك��دا أن ال�ك��وي�ت�ي�ين س�ي�ق��دم��ون

ل �ل �ع��ال��م ك �م��ا ق ��دم ��وا س��اب �ق��ا ع�ب��ر
التاريخ درسا في اللحمة الوطنية
وقت املحن.
م��ن ج��ان�ب�ه��م دان ع�ل�م��اء ال��دي��ن
ال �ع �م��ل االره� ��اب� ��ي ال � ��ذي وق� ��ع ف��ي
مسجد االم ��ام ال �ص��ادق مشددين
ع� �ل ��ى ان � � ��ه ج ��ري� �م ��ة ن� � �ك � ��راء ب �ح��ق
األب � � ��ري � � ��اء .وأك� � � ��د ع� �ل� �م ��اء ال ��دي ��ن
ض � � � � ��رورة ت �ل��اح � ��م دول م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ف ��ي م ��واج �ه ��ة االره � ��اب
والجماعات االرهابية التي تهدف
الى زعزعة امن الخليج.

محافظ األحمدي
يعود مصابين
عاد محافظ األحمدي الشيخ
ف � � � � ��واز ال� � �خ � ��ال � ��د م � �ص� ��اب�ي��ن ف��ي
اع �ت��داء م�س�ج��د االم� ��ام ال �ص��ادق
بمستشفيي شركة نفط الكويت
والعدان.
وذكرت محافظة االحمدي في
بيان أن الشيخ فواز الخالد نقل
ال ��ى امل�ص��اب�ين وذوي �ه��م تحيات
وت �م �ن �ي��ات ال �ق �ي ��ادة وال �ح �ك��وم��ة
بالشفاء العاجل كما اطمأن على
توفير أقصى الرعاية العالجية
واس �ت �ع �ل��م م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال�ط�ب�ي��ة

عن حالتهما ووج��ه بشمولهما
بأعلى درجات العناية.
واش��ار البيان الى أن املحافظ
زار املصاب حسني علي املسري
واط� �م ��أن ع �ل��ى اس �ت �ق��رار ح��ال�ت��ه
الصحية وق��رب تماثله للشفاء
وم � �غ� ��ادرة امل�س�ت�ش�ف��ى ك �م��ا ع��اد
امل� � �ص � ��اب ع� �ل ��ي ع� � � ��ادل ال� �ق� �ط ��ان
واس �ت �م��ع ال ��ى اي �ض��اح بطبيعة
اص��اب �ت��ه وال � �ع �ل�اج ال � ��ذي ت�ل�ق��اه
متمنيا له تمام الشفاء.
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افتتاح مركز كويتي طبي
شامل في مخيم الزعتري
لالجئين السوريين

صورة وتعليق

إحدى جلسات مجلس األمة الثالث عشر املنعقدة بتاريخ  5يناير  2011يظهر فيها عدد من الوزراء واألعضاء وفي مقدمتهم سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ ناصر املحمد الصباح ،ويذكر أن الفصل التشريعي الثالث عشر  2009شهد ثمانية عشر استجوابا وهو اكبر عدد من االستجوابات
( إعداد إدارة اإلعالم)
					
		
في تاريخ البرملان الكويتي.

«كل يوم طير» على تلفزيون الكويت

اف �ت �ت��ح وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة األردن� � ��ي
د .ع �ل��ي ال �ح �ي��اص��ات وس �ف �ي��ر دول��ة
الكويت د .حمد الدعيج أمس املركز
الطبي لألمومة والطفولة املقام في
ال �ق��ري��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة في
مخيم الزعتري لالجئني السوريني
ال��ذي بلغت كلفته اإلج�م��ال�ي��ة نحو
 400أل��ف دوالر فيما ت�ق��در التكلفة
التشغيلية ب�ن�ح��و  700أل ��ف دوالر
سنويا.
وتشارك ثالث مؤسسات خيرية
ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ه ��ذا ال�ج�ه��د اإلن�س��ان��ي
ه ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال � �ت� ��ي أن � �ش� ��أت امل � �ش� ��روع
وزودت��ه بالتجهيزات واملستلزمات
الطبية ومبرتا منابع الخير وغنائم
ال �خ �ي��ر ال �ل �ت��ان س �ت��دع �م��ان ال�ت�ك�ل�ف��ة
التشغيلية ل�ل�م�ش��روع ال ��ذي ت��دي��ره
ج�م�ع�ي��ة اإلغ ��اث ��ة ال �ط �ب �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
األردنية.
وأش � ��اد ال ��وزي ��ر ال �ح �ي��اص��ات في
تصريح لكونا ب��دور دول��ة الكويت

الداعم لبالده مثمنا العون الكويتي
لالجئني السوريني في األردن مؤكدا
أن الكويت بقيادتها وشعبها وقفت
وم� ��ازال� ��ت ت �ق��ف دائ� �م ��ا إل� ��ى ج��ان��ب
األردن ولها ملساتها اإلنسانية في
م��د ي��د ال �ع��ون ل�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ين
ض�م��ن ع �ط��اء ي �ت��واص��ل م�ن��ذ ان ��دالع
األزمة السورية.
وأك ��د أه�م�ي��ة ال��دع��م ال ��ذي تقدمه
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ف��ي
م � �س� ��اع� ��دة األردن ع� �ل ��ى م ��واج �ه ��ة
ت��داع �ي��ات االزم � ��ة ال �س��وري��ة م�ش�ي��دا
ب� � ��دور س �ف �ي��ر دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل ��دى
اململكة في تعزيز عالقات التعاون
االخ � � � � � ��وي ال� � �ق � ��ائ � ��م ب �ي ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن
وم� �س� �ت� �ع ��رض ��ا ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ال� �ت ��ي
فرضها اللجوء السوري على البنية
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل ��أردن وال �ض �غ��ط ال ��ذي
ي�ش�ك�ل��ه ع �ل��ى ال �ق �ط��اع��ات ال�ح�ي��وي��ة
وابرزها الصحة والتعليم والطاقة
واملياه.

الوفيات
ق��ال��ت الجمعية الكويتية لحماية
ال� �ب� �ي� �ئ ��ة إن ف� ��ري� ��ق رص � � ��د وح� �م ��اي ��ة
ال �ط �ي��ور ال �ت��اب��ع ل�ه��ا ي��واص��ل أع�م��ال��ه
إلن �ج��از ح�ل�ق��ات السلسلة الوثائقية
«ك��ل ي��وم ط�ي��ر» ال�ت��ي ت�ع��رض يوميا
على تلفزيون ال�ك��وي��ت ح��ول الطيور
امل �ه��اج��رة أو امل�س�ت��وط�ن��ة ف��ي ال �ب�لاد.
وأوضح مدير مركز اإلعالم والتوثيق
ال �ب �ي �ئ��ي ف� ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة ع �ب��دال��رض��ا
ال��رام��زي ل�ك��ون��ا أن ف��ري��ق ال�ع�م��ل ق��دم
ملسؤولي التلفزيون  16حلقة جاهزة
للعرض اليومي مضيفا أن الـ 14حلقة
األخ� � ��رى ج� ��ار ت �ج �ه�ي��زه��ا وإع ��داده ��ا
لتغطية أكثر من موضع في البالد.
وأض � � � � ��اف أن ب� ��رن� ��ام� ��ج ك � ��ل ي� ��وم
ط � �ي� ��ر ه � � ��و م � � ��ن س� �ل� �س� �ل ��ة ال � �ب� ��رام� ��ج
ال��وط �ن �ي��ة ل�ت��وث�ي��ق ال �ح �ي��اة ال�ف�ط��ري��ة

ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وي � �ق� ��وم ع� �ل ��ى إع � � ��داده
وت � �ق� ��دي � �م� ��ه وم � ��راج � �ع � �ت � ��ه ال �ع �ل �م �ي��ة
وتصوير الطيور واملوائل الطبيعية
ف��ي ال �ب�ل�اد وت��وث �ي��ق ت �ف��ري��خ ال�ط�ي��ور
وتقنية التصوير ال�ج��وي واملونتاج
واإلش � � � ��راف م �ج �م��وع��ات م ��ن ال�ن�خ��ب
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت �ط��وع �ي��ة ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة.
وذكر أن كل يوم طير هو أول برنامج
ع��رب��ي ي��وث��ق ال�ط�ي��ور وأس�م��اء ه��ا في
ح�ل�ق��ات مسلسلة ب�ج�ه��ود متطوعني
لخدمة وطنهم متجاوزين العديد من
ال�ص�ع��اب ال�ت��ي واجهتهم ف��ي مراحل
العمل امليدانية وما تتطلبه من العمل
ل �س��اع��ات م�ت��واص�ل��ة وع��دي��دة ل��رص��د
الطير ال��واح��د ف��ي أكثر م��ن مكان في
برنامج كل يوم طير على شاشة تلفزيون الكويت
البالد وفي أوقات متفاوتة.

هيئة الزراعة ترفع الحظر عن استيراد الطيور اإليطالية
أص ��درت رئ�ي��س مجلس اإلدارة
املدير العام للهيئة العامة لشؤون
ال ��زراع ��ة وال �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة نبيلة
الخليل ق��رارا يقضي برفع الحظر

ع��ن استيراد جميع أن��واع الطيور
ال�ح�ي��ة وال �ص �ي �ص��ان م��ن ع�م��ر ي��وم
واح ��د ل �ل��دج��اج ال�ل�اح��م وال�ب�ي��اض
وبيض التفريخ من إيطاليا.

وذك � � � � � � ��رت ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ف � � ��ي ب � �ي� ��ان
ص�ح��اف��ي أن ه ��ذا ال �ق��رار ج ��اء بعد
صدور تقارير من املنظمة العاملية
ل�ل�ص�ح��ة ال �ح �ي��وان �ي��ة ت �ف �ي��د بخلو
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إيطاليا من مرض انفلونزا الطيور
شديد الضراوة.
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في العاشرة صباح اليوم) ،كيفان ق ،5شارع محمد العدساني ،م،2
ديوان العدساني ،تلفون 66444777 - 97877888
● عائشة عثمان راشد الشرهان 95 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :كيفان
ق ،4ش ،42م ،1ن�س��اء :ال�س��رة ،ق ،6ش ،10م ،10تلفون - 99190006
24821944
● ط�ي�ب��ة ح�م�ي��د ع�ب��دال�ل��ه امل �ن �ص��ور زوج ��ة ع�ل��ي ح�س�ين ع�ب��دال�ل��ه
البحر 77 ،عاما( ،شيعت) ،رج��ال :مبارك العبدالله (غ��رب مشرف)
ق ،3ش ،314م ،18نساء :مشرف ،ق ،2ش ،6م ،16تلفون25390380 :
 25380470● عبدالله فهد عبدالله الزومان 55 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الشامية
ق ،1ش ،17م 1مقابل الدائري االول ،نساء :كيفان ،ق ،4شارع عبدالعزيز
الصرعاوي ،م .20تلفون 60001934
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