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رئيس مجلس الشورى القطري يعزي الغانم
تلقى رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقية تعزية من رئيس
مجلس الشورى في دولة قطر محمد بن مبارك الخليفي عبر خاللها
ع��ن خ��ال��ص ع��زائ��ه وإخ ��وان ��ه أع �ض��اء م�ج�ل��س ال �ش��ورى ال �ق �ط��ري في
ضحايا اإلنفجار اآلثم الذي استشهد فيه عدد من املصلني بمسجد
اإلمام الصادق.

الظفيري :مستعدون لمد االنعقاد إلقرار تشريعات للمرحلة االستثنائية

الحالة المالية للدولة والميزانية
العامة في جلسة اليوم
يناقش مجلس األمة في جلسته
ال� �ع ��ادي ��ة ال � �ي ��وم وال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة غ��دا
ع��ددا من تقارير اللجان من أهمها
تقرير لجنة امليزانيات عن ميزانية
ال� � � � � ��وزارات واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  ،2016/2015ويلقي
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح ب �ي��ان��ا ح��ول
األوض� � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة ك �م��ا يعقد
امل� �ج� �ل ��س ج �ل� �س ��ة س� ��ري� ��ة مل �ن��اق �ش��ة
ال �ح��ال��ة امل��ال �ي��ة ل �ل��دول��ة وف �ق��ا لنص
املادة  150من الدستور.
ك �م��ا ي �ن��اق��ش امل �ج �ل��س  4رس��ائ��ل
واردة م��درج��ة ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال��ه،
وت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة عن
ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة االت � �ص ��االت
وتقرير لجنة التحقيق في الحيازات
الزراعية.
وم� � � � ��ن امل � � �ت� � ��وق� � ��ع أن ي �خ �ص��ص
امل �ج �ل��س س��اع��ة م ��ن ج�ل�س�ت��ه ال �ي��وم
لتأبني شهداء جريمة مسجد اإلمام

ال �ص��ادق ب�ن��اء ع�ل��ى ط�ل��ب م�ق��دم من
عدد من النواب.
وه �ن��اك ت��وج��ه الس�ت�ع�ج��ال إق��رار
أي ت �ش��ري �ع��ات ت�ط�ل�ب�ه��ا ال �ح �ك��وم��ة
ملواجهة املرحلة االستثنائية وفي
ه ��ذا ال �س �ي��اق أك ��د ال �ن��ائ��ب ال��دك�ت��ور
م � �ن � �ص� ��ور ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري أن أغ �ل �ب �ي��ة
أع � �ض� ��اء امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى اس� �ت� �ع ��داد
ك��ام��ل للتعاون م��ع وزارة الداخلية
ح � �ي� ��ال أي ت � �ش ��ري ��ع ي �م �ك �ن �ه ��ا م��ن
إح� �ك ��ام ال �س �ي �ط��رة األم �ن �ي��ة ووض ��ع
كل السبل واالحتياطيات الوقائية
واالح �ت��رازي��ة ب�م��ا يكفل م�ن��ع ت�ك��رار
م �ث��ل ه ��ذه ال �ج��ري �م��ة ال �ب �ش �ع��ة ال�ت��ي
راح ض�ح�ي�ت�ه��ا ع� ��دد م ��ن االب ��ري ��اء،
مشددا على أن املجلس لن يتوانى
أو يتأخر في إقرار أي تشريع يحفظ
للكويت ام�ن�ه��ا واس�ت�ق��راره��ا لتظل
كما عهدناها واحة أمن وأمان.
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إدراج أسماء ضحايا مسجد اإلمام الصادق
ضمن شهداء الكويت
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ت ��وج� �ي� �ه ��ات ح �ض ��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورع � ��اه ،ب��اع�ت�ب��ار ال �ح��ادث اإلره��اب��ي
بتفجير مسجد اإلم ��ام ال �ص��ادق من
ال �ح��وادث االستثنائية ال�ع��ام��ة ،وفقًا
ألح�ك��ام امل��رس��وم رق��م  38لسنة 1991
املعدل باملرسوم رقم  325لسنة 2011
واعتبار ضحايا هذا الحادث شهداء
وإدراج� � � �ه � � ��م ض� �م ��ن ق ��ائ� �م ��ة ش� �ه ��داء
ال �ك ��وي ��ت ف �ق��د ق � ��رر م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ت �ك �ل �ي��ف م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د ب �م �ب��اش��رة
اإلجراءات املتعلقة بتكريم أسر هؤالء
ال �ش �ه��داء ب�م��ا يستحقونه م��ن ص��ور
التكريم.
جاء ذلك في االجتماع األسبوعي
ال��ذي عقده مجلس ال ��وزراء أم��س في
قصر السيف برئاســة سمو الشيخ

ج��اب��ر م�ب��ارك الحمد ال�ص�ب��اح رئيس
مجلس الوزراء
وع �ب��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع��ن عظيم
ال�ف�خ��ر واالع� �ت ��زاز مل��ا ش�ه��دت��ه ال�ب�لاد
من تكاتف وتعزيز للوحدة والروابط
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة م� � ��ن ج� �م� �ي ��ع امل� ��واط � �ن�ي��ن
وامل�ق�ي�م�ين ع�ل��ى ه��ذه األرض الطيبة
إزاء العمل اإلره��اب��ي ال��ذي تعرضت
ل� ��ه ال � �ب �ل��اد ي� � ��وم ال �ج �م �ع ��ة امل� ��اض� ��ي،
وأثبتت ه��ذه املحنة صالبة املجتمع
الكويتي بحكمته وحنكته وقيادته،
ح�ي��ث أن ��ه ق ��ادر ع�ل��ى أن ي�ت�ج��اوز كل
هذه امل��ؤام��رات التي تستهدف ضرب
أس�ف�ين ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ف��رق��ة ب�ين أب�ن��اء
املجتمع الكويتي داعيًا كافة الشعب
الكويتي للوقوف صفًا واح �دًا تجاه
ك��ل م��ن ي�ح��اول زع��زع��ة وح��دة الصف

ملف الدستور

 ،وك � ��ل م� ��ن ي � �ح� ��اول ال �ع �ب ��ث ب��أم �ن �ن��ا
واستقرار وحدتنا.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح
ق��دم��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد خالد
ال� �ح� �م ��د ال� �ص� �ب ��اح ب � �ش ��أن ت �ف��اص �ي��ل
الجهود املتواصلة التي يبذلها رجال
األم ��ن وال �ت��ي أدت إل��ى إل �ق��اء القبض
على املتورطني في التفجير اإلرهابي.
واخ � �ت � �ت ��م ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
محمد خالد الحمد الصباح  -كلمته
مؤكدًا أننا سنقطع أي يد تعبث بأمن
ال ��وط ��ن وأن ال �ك��وي��ت رغ� ��م م ��ا ح��دث
ستظل دائمًا واحة أمن وأمان لكل من
يقيم على أرضها الطيبة بفضل الله
ورعايته وفي ظل قيادتها الحكيمة .

وثمن مجلس الوزراء الدور الكبير
ال � ��ذي ق ��ام ��ت ب ��ه وزارة ال �ص �ح��ة م��ن
أط �ب��اء وم�م��رض�ين وج�م�ي��ع العاملني
بالوزارة ملعالجة املصابني والجرحى
إث ��ر ال �ح ��ادث األل �ي��م وب � ��ارك ال�ج�ه��ود
املبذولة من وزارة األوقـاف والشئون
اإلسالمية وذلك بإقامة مراسم العزاء
ألس� � ��ر ال � �ش � �ه� ��داء ب �م �س �ج��د ال �ك��وي��ت
الكبير.
وأب � � � ��ن م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء رئ �ي ��س
دي��وان املحاسبة عبد العزيز يوسف
ال�ع��دس��ان��ي وال ��ذي ان�ت�ق��ل إل��ى رحمة
ال�ل��ه تعالى واس�ت��ذك��ر بالتقدير أحد
رج��االت الدولة البارزين ال��ذي تركوا
آث ��ارًا واض �ح��ة ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
وخارجها وعلى شتى األصعدة.
ث��م ب �ح��ث م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ش�ئ��ون

م �ج �ل��س األم � ��ة واط� �ل ��ع ب �ه��ذا ال �ص��دد
على املوضوعات املدرجة على جدول
أعمال جلسة مجلس األمة .
وأدان م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ال �ع �م��ل
اإلره � ��اب � ��ي امل� �ش�ي�ن ال � ��ذي ت� �ع ��رض ل��ه
أح��د ال�ف�ن��ادق ف��ي م��دي�ن��ة س��وس��ة في
الجمهورية التونسية.
ك �م��ا أدان ح� ��ادث ال�ت�ف�ج�ي��ر ال��ذي
وق ��ع ف��ي ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال�ع��رب�ي��ة،
والذي استهدف النائب العام املصري
املستشار هشام بركات مما أدى إلى
وف��ات��ه م��ؤك �دًا م��وق��ف دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ال��راف��ض ملثل ه��ذه األع�م��ال اإلرهابية
التي تتنافى مع كافة القيم واألعراف
اإلنسانية.

 دور استثنائيفي إنجازاته
التشريعية والرقابية
 ألول مرة في تاريخالحياة النيابية
رئيس الوزراء و 12
وزيرا فوق المنصة
  3استجوابات و24طلبا برفع الحصانة
عن  11نائبا
 اجتماعاتالسلطتين أصبحت
مركزا إلدارة
األزمات وحل
المشكالت
 التصويتات علىالقوانين الصادرة
  26مشاركةوزيارة رسمية
للوفود البرلمانية
و 22وفدا زاروا
المجلس
الملف (ص)23-06

إمساكية رمضان
اإلمــســاك03:08 :
اإلفـــطـــار06:51 :
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 ..وسموه مستقبال رئيس وأعضاء اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية

سمو األمير مستقبال رئيس مجلس األمة

األمير تلقى اتصاال من الرئيس الفرنسي استنكر خالله انفجار مسجد اإلمام الصادق

األمير يستقبل الغانم ولجنة العمل
على استكمال تطبيق أحكام الشريعة
اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
أم � ��س رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
الغانم واستقبل سموه رئيس اللجنة
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ال �ع �ل �ي ��ا ل �ل �ع �م��ل ع �ل��ى
اس �ت �ك �م��ال ت �ط �ب �ي��ق أح� �ك ��ام ال �ش��ري �ع��ة
اإلس�لام�ي��ة د .خ��ال��د امل��ذك��ور وأع�ض��اء
اللجنة حيث أه��دوا سموه رع��اه الله
ك �ت��اب�ين ح �م�لا ال �ع �ن��وان�ي�ن :ال�ت��أص�ي��ل

الشرعي للوحدة الوطنية  -مصطلحا
االن �ت �م��اء وال � ��والء أن �م��وذج��ا وال�ع�م��ل
االنساني في كلمات سمو أمير دولة
الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح حفظه الله ورعاه.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و األم �ي��ر ال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
واملبعوث الخاص لألمني العام لألمم

املتحدة املعني باليمن إسماعيل ولد
الشيخ أح�م��د وذل��ك بمناسبة زي��ارت��ه
للبالد.
و اس �ت �ق �ب��ل س �م ��و األم � �ي� ��ر رئ �ي��س
مجلس ال�ت�ع��اون امل �ص��ري  -الكويتي
محمد جاسم الصقر وأعضاء املجلس.
كما تلقى سمو أمير البالد الشيخ
ص�ب��اح األح �م��د ات �ص��اال هاتفيا أم��س
م � ��ن ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �ف ��رن� �س ��ي ف ��ران� �س ��وا

ه� ��والن� ��د ع� �ب ��ر خ �ل�ال ��ه ع� ��ن اس �ت �ن �ك��ار
وإدان��ة الجمهورية الفرنسية لحادث
االن� �ف� �ج ��ار اإلج� ��رام� ��ي ال � ��ذي وق� ��ع ف��ي
م�س�ج��د اإلم� ��ام ال �ص ��ادق أث �ن��اء ت��أدي��ة
امل � �ص � �ل �ي�ن ل � �ص�ل��اة ال� �ج� �م� �ع ��ة م ��ؤك ��دا
ت �ض��ام��ن ف��رن �س��ا وش �ع �ب �ه��ا ال �ص��دي��ق
مع دولة الكويت وشعبها وتعاطفها
معها ووقوفها إلى جانبها وتأييدها
لإلجراءات التي تتخذها دولة الكويت

ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى أم �ن �ه��ا واس �ت �ق ��راره ��ا
واالستعداد لتيسير كافة اإلمكانيات
وال��وس��ائ��ل ملواجهة مثل تلك األعمال
اإلجرامية.
كما عبر فخامته عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا هذا العمل
اإلره��اب��ي متمنيا للمصابني الشفاء
العاجل.
وق ��د أع� ��رب س �م��و األم �ي��ر ل�ل��رئ�ي��س

استقبل العبداهلل ولجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة

ولي العهد :تعزيز الوسطية الدينية والتمسك
بالوحدة الوطنية لنبذ اإلرهاب
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األح�م��د بقصر السيف أمس
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ورئ �ي��س
ج �ه��از األم ��ن ال��وط�ن��ي ال�ش�ي��خ ثامر
العلي ورئيس اللجنة االستشارية
العليا للعمل على استكمال تطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية د .خالد
املذكور وأعضاء اللجنة وقد أهدوا
س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة م� �ن ��ح ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح�م��د لقب قائد للعمل اإلنساني
ال�ع��امل��ي وك�ت��اب�ين ح�م�لا ال�ع�ن��وان�ين:
التأصيل الشرعي للوحدة الوطنية

ف��ران �س��وا ه��والن��د ع��ن خ��ال��ص ش�ك��ره
وت �ق��دي��ره ع�ل��ى م��ا ع�ب��ر ع�ن��ه فخامته
م��ن ط�ي��ب امل�ش��اع��ر وع�ل��ى ه��ذه اللفتة
ال�ك��ري�م��ة امل�ج�س��دة ألواص ��ر ال�ع�لاق��ات
التاريخية الطيبة التي تجمع البلدين
والشعبني الصديقني متمنيا لفخامته
دوام الصحة وموفور العافية.

المبارك
يستقبل
النائب العراقي
إبراهيم بحر
العلوم
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ال �ش �ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس
ال � � � ��وزراء ف ��ي ق �ص��ر ال �س �ي��ف
أم��س ع�ض��و مجلس ال�ن��واب
بجمهورية ال �ع��راق الشقيق
د .إب � ��راه� � �ي � ��م م� �ح� �م ��د ب �ح��ر
ال �ع �ل��وم وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه
وذل � � � ��ك ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة زي � ��ارت � ��ه
للبالد.

 مصطلحا االنتماء والوالء والعملاالن �س ��ان ��ي ف ��ي ك �ل �م��ات س �م��و أم�ي��ر
دولة الكويت الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه.
وق ��د أث �ن��ى س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه على
ه��ذه ال�ج�ه��ود الطيبة ال�ت��ي بذلتها
اللجنة مؤكدا على ض��رورة االب��داع
ال � �ف � �ك� ��ري وال � �ث � �ق� ��اف� ��ي وامل �ن �ه �ج �ي��ة
ال� ��وس � �ط � �ي� ��ة ال� ��دي � �ن � �ي� ��ة وال � �ت �ل�اح� ��م
وال�ت�م�س��ك ب��ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة لنبذ
اإلرهاب والتطرف اللذين ترفضهما
شريعتنا اإلسالمية السمحة.
سمو ولي العهد مستقبال رئيس وأعضاء اللجنة االستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية
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الغانم رثى العدساني :
سيظل حاضرا في ذاكرة الكويتيين

الغانم معزيا في وفاة فقيد الكويت عبدالعزيز العدساني

رثى رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م رئ �ي��س دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع �ب��د ال �ع��زي��ز ي��وس��ف ال �ع��دس��ان��ي
وق��ال الغانم ف��ي تصريح إعالمي
إث��ر مشاركته ف��ي تشييع جثمان
الفقيد أمس :احتضن ثرى الكويت
اليوم (أم��س) أح��د رجالها األب��رار
وه��ذا ال��رج��ل ل��ن ي�ع��وض وستظل
س �ي ��رت ��ه ح� ��اض� ��رة ف� ��ي ذاك � � ��رة ك��ل
الكويتيني م�ش�ي��را إل��ى أن الفقيد
ص��اح��ب م�س�ي��رة ح��اف�ل��ة بالعطاء

املحمد يقدم واجب العزاء في العدساني

ألب �ن��اء شعبه وال��وط��ن ف��ي جميع
املناصب ال�ت��ي تقلدها وق��د عرف
ب� � ��اإلخ� �ل��اص وح � � ��ب ال� �ب� �ل ��د وأن � ��ه
يعتبر قدوة لكل الشباب الكويتي
املخلص بما قدمه لبلده وشعبه
س��ائ�لا ال �ل��ه ع��ز وج ��ل أن يتغمده
ب �ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وأن ي �ل �ه��م أه �ل��ه
الصبر والسلوان.
وك ��ان رئ �ي��س دي� ��وان املحاسبة
وأح� � � ��د رج� � � � ��االت دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ال �ب��ارزي��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ع��دس��ان��ي

متابعات

03

 ..ويصرح مستذكرا مآثر الفقيد

ان �ت �ق��ل إل� ��ى رح� �م ��ة ال� �ل ��ه ع ��ن ع�م��ر
ي �ن��اه��ز  84ع ��ام ��ا .وول� � ��د ال ��راح ��ل
ال �ع��دس��ان��ي ال� �ع ��ام  1931وش �غ��ل
م�ن��اص��ب ع��دة منها ن��ائ��ب رئيس
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م��ن  1972حتى
 1974ورئ� �ي ��س ال �ب �ل��دي��ة ورئ �ي��س
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م��ن  1974حتى
 1984وانتخب عضوا في مجلس
األمة للدورتني البرملانيتني 1992
و.1996
وص� � ��در ف� ��ي ش �ه ��ر ف� �ب ��راي ��ر م��ن

العام  2009امل��رس��وم األم�ي��ري رقم
 37بتعيني الراحل رئيسا لديوان
امل�ح��اس�ب��ة ال�ك��وي�ت��ي ل�ي�ك��ون بذلك
الرئيس السابع للجهاز الرقابي
في الدولة.
ون� � �ع � ��ت دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت أح� ��د
رج��االت �ه��ا ال �ب��ارزي��ن ال��ذي��ن ت��رك��وا
آث� � � � ��ارا واض� � �ح � ��ة ف � ��ي م ��ؤس� �س ��ات
ال� ��دول� ��ة وخ ��ارج� �ه ��ا وع� �ل ��ى ش�ت��ى
األصعدة رئيس دي��وان املحاسبة
عبدالعزيز العدساني الذي حظي

بسمعة طيبة خارج الكويت حيث
ت��ول��ى م�ن�ص��ب أم�ي�ن ع ��ام منظمة
املدن العربية التي تأسست العام
 1967واتخذت الكويت مقرا دائما
ل �ه��ا وت� �ه ��دف إل � ��ى ال� �ح� �ف ��اظ ع�ل��ى
ه��وي��ة امل ��دن ال�ع��رب�ي��ة وت��راث�ه��ا من
خالل العمل على تنمية وتحديث
امل��ؤس�س��ات ال�ب�ل��دي��ة وامل�ح�ل�ي��ة في
املدن العربية.
وم � � �ن� � ��ذ ال � � � �ع � � ��ام  1995ش �غ ��ل
العدساني منصب نائب الرئيس

صالة الجنازة على جثمان فقيد الكويت عبدالعزيز العدساني

ل � � �ش� � ��ؤون اإلق � �ل � �ي � ��م ال � �ع � ��رب � ��ي ف��ي
االتحاد الدولي للسلطات املحلية
وم� �ق ��ره ه ��ول� �ن ��دا .ك �م��ا ت �ق �ل��د ع��دة
أوس �م��ة ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال�خ��ارج��ي
منها ال��وس��ام امل�ل�ك��ي ب��رت�ب��ة قائد
من اململكة املغربية في  1990وفي
 1993قلدت أملانيا الفقيد وساما
ب��رت �ب��ة م �م �ت��از ك �م��ا ح ��از ع�ض��وي��ة
ال��زم��ال��ة ال�ف�خ��ري��ة لجمعية الفكر
املحاسبي العام .2006

04
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عدم شموله المالحظات التي أوردها الديوان في تقريره والمتضمن تزوير في فواتير الملف

المال العام :بالغ خليجي  16يختلف
عن تقرير المحاسبة
بدرج على جدول أعمال مجلس األمة
ال �ي��وم ال�ت�ق��ري��ر ال �ت��اس��ع ل�ل�ج�ن��ة حماية
امل ��ال ال �ع��ام ح ��ول ت��أخ��ر ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للشباب والرياضة في تحصيل إيرادات
غ �ي��ر ح�ك��وم�ي��ة م�س�ت�ح�ق��ة ت �خ��ص دورة
خليجي .16
وج��اء ف��ي املالحظات التي رصدتها
اللجنة وأوردت �ه��ا ف��ي ت�ق��ري��ره��ا امل�ح��ال
الى املجلس:
 - 1اتضح للجنة أن البالغ املقدم من
قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة
بتاريخ  2004/9/11الى النيابة العامة
ب�ش��أن مخالفات دورة الخليج العربي
( )16لكرة القدم التي أقيمت في الكويت
من فترة  2013/2/14حتى 2004/1/10
يختلف عن تقرير ديوان املحاسبة الذي
اورده بتاريخ .2005/1/5
 - 2أوض�ح��ت م��ذك��رت��ا نيابة األم��وال
ال �ع��ام��ة واالدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات
وج � ��ود ال �ع��دي��د م ��ن امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة
وت ��زوي ��ر ف ��ي ال �ف��وات �ي��ر وص� ��رف م�ب��ال��غ
ن �ق��دي��ة دون وج � ��ه ح ��ق ودون وج ��ود
مستندات مؤيدة للصرف.
 - 3اح � �ت � �ف� ��اظ االت � � �ح� � ��اد ال �ك ��وي �ت ��ي
ل�ك��رة ال �ق��دم ب��إي��رادات ال ��دورة والبالغة
 1.260.000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ال��رغ��م
م � ��ن ط � �ل ��ب وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ت ��وري ��ده ��ا

ل �خ ��زي �ن ��ة ال � ��دول � ��ة ب �ك �ت��ب م� ��ؤرخ� ��ة ف��ي
2006/7/3و 2015/3/5ب��اع �ت �ب��اره��ا
اي� � ��رادات ع��ام��ة اس �ت �ن��ادا ل �ق��رار مجلس
الوزراء رقم ( )1216ومن ثم قيام الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ب�م�ط��ال�ب��ة
االتحاد بتوريدها وفق كتاب مؤرخ في
.2006/12/9
 - 4ع� ��دم ش �م ��ول ال� �ب�ل�اغ امل� �ق ��دم م��ن
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة
ل� �ل� �م�ل�اح� �ظ ��ات ال � �ت� ��ي اورده� � � � � ��ا دي � � ��وان
املحاسبة بتقريره بشأن تكليف مجلس
االم��ة ح��ول تسوية امل�ص��اري��ف املتعلقة
بدورة خليجي (.)16
 - 5ع� ��دم ت ��زوي ��د دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب �ن �س �خ ��ة م � ��ن ال� �ك� �ت ��ب ال� � � �ص � � ��ادرة ال ��ى
ن�ي��اب��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة واالدارة العامة
للتحقيقات.
 - 6ض��رورة ان تتولى الهيئة العامة
للشباب وال��ري��اض��ة مسؤولية عمليات
الصرف والتحصيل لاليرادات النقدية
واالي � � ��رادات ال�ع�ي�ن�ي��ة ت �ح��ت أي مسمى
حكومية او غير حكومية وفق القرارات
والتعاميم املالية املعمول بها بالتنسيق
مع وزارة املالية والجهات ذات العالقة
إلح �ك��ام ال��رق��اب��ة ع�ل��ى عمليات ال�ص��رف
وتحصيل ايرادات كأس الخليج العربي
( )23وأي دورات دولية أو اقليمية تقام

ت � � �ق � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ف � �ي � �ص ��ل ال � �ش ��اي ��ع
ب�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى م�ش��روع ق��ان��ون إن�ش��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ش �ب��اب امل� � ��درج ع�ل��ى
ج��دول اع�م��ال املجلس ال�ي��وم ،وج��اء في
نص التعديالت التي قدمها:
ت�ع��دي��ل ال�ف�ق��رة «و» ب��امل��ادة رق ��م ()4
بإضافة كلمة «أو خارجها» في نهاية
الفقرة ،ليصبح نصها كاآلتي :التنسيق
م ��ع ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب��االن�ش�ط��ة ال��ري��اض �ي��ة ال �ت��ي ت �ق��ام على
ارض الدولة او خارجها.
تعديل امل��ادة رق��م ( )5ب�ح��ذف عبارة
«وف� �ق ��ا ألح� �ك ��ام ال�ل�ائ �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة»
ال � ��واردة ب�ن�ه��اي��ة امل ��ادة ليصبح نصها
كاآلتي:
م � ��ادة رق� ��م ( :)5ال ي �ج��وز ال� �ب ��دء في
اتخاذ اجراء تأسيس أي هيئة رياضية

قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس
االدارة .وتتولى الهيئة اشهار الهيئات
الرياضية.
دمج املواد ذوات األرقام ( 8و  9و 10
و  )11وإعادة صياغتها كاآلتي:
مادة رقم ( :)8يجتمع املجلس بدعوة
م��ن رئ�ي�س��ه س��ت م ��رات ف��ي ال�س�ن��ة على
االق��ل ،ويجوز دع��وة املجلس لالجتماع
ب �ص �ف��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ط�ل��ب
الرئيس ،أو ثالثة اعضاء.
وال يكون اجتماع املجلس صحيحا
إال ب�ح�ض��ور اغ�ل�ب�ي��ة اع �ض��ائ��ه ع�ل��ى ان
يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ويكون للمجلس أمني للسر يختاره
رئيس املجلس من بني موظفي الهيئة
يتولى محاضر اجتماعات املجلس.
تعديل املادة رقم ( )13بحذف عبارة

واحتفاظ االت�ح��اد الكويتي لكرة القدم
ب��امل�ب��ال��غ ال�ن�ق��دي��ة امل �ن��وه ع�ن�ه��ا ب�ك�ت��اب
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة امل � ��ؤرخ 2015/4/16
وما تثبته التحقيقات من هدر وإضرار
ب��امل��ال ال�ع��ام وف�ق��ا ل�ق��ان��ون حماية امل��ال
العام املشار اليه.
 - 2ال �ت ��زام ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
والرياضة بتوجيه ديوان املحاسبة بأن
تتولى الهيئة العامة للشباب والرياضة
مسؤولية عمليات ال�ص��رف وتحصيل
االيرادات النقدية وااليرادات العينية او
تحت أي مسمى سواء حكومية أو غير
حكومية وفق القرارات والتعاميم املالية

املعمول بها بهذا الشأن.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء وافقت
اللجنة ب��إج�م��اع اعضائها الحاضرين
بجلستها املعقودة بتاريخ 2015/6/21
ع �ل��ى م ��ا ان �ت �ه��ت ع �ل �ي��ه م ��ن م�لاح �ظ��ات
وتوصيات وكان ديوان املحاسبة قد رد
على طلب لجنة حماية االم��وال العامة
بخصوص:
 - 1م ��دى ش �م��ول ال �ب�ل�اغ امل �ق ��دم من
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة
ل� �ل� �م�ل�اح� �ظ ��ات ال � �ت� ��ي اورده� � � � � ��ا دي � � ��وان
املحاسبة في تقريره.
 - 2اقتراحات الديوان لتالفي الوقوع
في املالحظات التي اثبتتها الهيئة في
مذكرتها لتسوية العهدة.
وأف� ��اد ال ��دي ��وان ب��أن��ه ق ��ام بمخاطبة
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة
ب �ك �ت��اب �ي��ه امل � ��ؤرخ �ي��ن  2015/3/19و
 2015/3/24على التوالي بشأن موافاته
ب��ال�ك�ت��ب ال� �ص ��ادرة ال ��ى ن �ي��اب��ة االم� ��وال
ال �ع��ام��ة واالدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات،
واف � ��ادت ال�ه�ي�ئ��ة ب��أن�ه��ا زودت ال��دي��وان
بما هو متوافر لديها ويتمثل فقط في
مذكرتي نيابة االم��وال العامة واالدارة
العامة للتحقيقات.
وي�ع�ق��ب ال��دي��وان ان اف ��ادة الهيئة ال
تمثل ما طلبه في توفير الكتب الصادرة

ع��ام م��ن ذوي االخ�ت�ص��اص او ال�خ�ب��رة،
ويكون له نائب أو أكثر ،يصدر بتعيني
ك��ل منهم م��رس��وم ،ويمثل امل��دي��ر العام
ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ع�لاق��ات�ه��ا م��ع ال�غ�ي��ر وأم ��ام
القضاء.
ك� � �م � ��ا ت � � �ق� � ��دم ال � � �ش � ��اي � ��ع ب � � �ع� � ��دد م��ن
التعديالت على م�ش��روع ق��ان��ون إنشاء
هئية الرياضة جاء فيها:
جعل تسلسل ف�ق��رات امل ��ادة رق��م ()3
باألرقام واضافة فقرة اخيرة برقم «»8
نصها كاآلتي:
 - 8ت�ش�ج�ي��ع ودع � ��م وت �ب �ن��ي ب��رام��ج
ومشاريع وخدمات وطنية تهدف لبناء
ق��درات الشباب وت�ع��زز م��ن مساهمتهم
االقتصادية واالجتماعية في الكويت.
دم � ��ج امل � ��ادت �ي��ن رق� �م ��ي ( )5و ()11
واعادة صياغتها كاآلتي:

م ��ادة رق��م ( :)5ي�ت��ول��ى ادارة الهيئة
م�ج�ل��س ادارة ي�ش�ك��ل ب��رئ��اس��ة ال��وزي��ر
امل�خ�ت��ص وع �ض��وي��ة م��دي��ر ع ��ام الهيئة
وخ�م�س��ة م��ن ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة التي
ي �ح ��دده ��ا م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب �ن ��اء ع�ل��ى
اقتراح الوزير املختص ال تقل درجتهم
ع ��ن وك �ي��ل وزارة م �س��اع��د وارب� �ع ��ة من
ذوي الخبرة أو االختصاص في شؤون
الشباب ،ويتم ترشيحهم من قبل الوزير
امل�خ�ت��ص ،وي �ص��در بتعيينهم م��رس��وم
مل � ��دة ث �ل��اث س � �ن� ��وات ق ��اب �ل ��ة ل �ل �ت �ج��دي��د
مل��رة واح� ��دة .وي�خ�ت��ار ال��رئ�ي��س م��ن بني
االع �ض��اء امل�ح��ددي��ن ف��ي ال�ب�ن��دي��ن  2و 3
نائبا ل��ه ،ويجوز ان يفوضه في بعض
اختصاصاته.
وال يكون اجتماع املجلس صحيحا
إال ب�ح�ض��ور اغ�ل�ب�ي��ة اع �ض��ائ��ه ع�ل��ى ان

لقطة من اجتماع سابق لجنة املال العام

في الكويت مستقبال.
كما جاء في التوصيات التي انتهت
اليها اللجنة:
 - 1ات � �خ ��اذ االج � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
بإبالغ النيابة العامة بكافة املخالفات
التي اورده��ا دي��وان املحاسبة بتقريره
نحو كل ما ثبت من تعد على املال العام
وذل��ك من قبل وزي��ر الشباب والرياضة
وف ��ق امل� ��ادة ( )18م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م ()1
لسنة  1993بشأن حماية االموال العامة
وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي وق��ائ��ع ت��زوي��ر ال�ف��وات�ي��ر
وص� ��رف م �ب��ال��غ ن �ق��دي��ة دون وج ��ه حق
ودون وجود مستندات مؤيدة للصرف

الى نيابة االموال العامة واالدارة العامة
للتحقيقات.
ويتضح ع��دم شمولية البالغ املقدم
م��ن الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة
لكل م��ن ينابة االم ��وال ال�ع��ام��ة واالدارة
العامة للتحقيقات (حسب مذكرتيهما)
على املالحظات ال ��واردة بتقرير دي��وان
املحاسبة امل��ذك��ور ،وتجدر االش��ارة إلى
أن ت�ق��ري��ر ال��دي��وان ك��ان ب�ت��وق�ي��ت الح��ق
للبالغ املقدم من الهيئة.
ي � ��رى دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ان ت �ت��ول��ى
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة
مسؤولية عمليات ال�ص��رف وتحصيل
االيرادات النقدية وااليرادات العينية او
تحت اي مسمى سواء حكومية او غير
حكومية وفق القرارات والتعاميم املالية
املعمول بها بهذا الشأن بالتنسيق مع
وزارة املالية وأي جهة حكومية اخرى
ذات عالقة إلحكام الرقابة على عمليات
ال� �ص ��رف وت �ح �ص �ي��ل االي � � � ��رادات ل� ��دورة
كأس الخليج العربي الثالثة والعشرين
وكذلك اي دورات دولية او اقليمية تقام
في الكويت مستقبال.

الشايع يتقدم بتعديالت على مشروعي إنشاء
هيئتي الشباب والرياضة

فيصل الشايع

«وي � �ك� ��ون م � �ق� ��ررا ل �ل �م �ج �ل��س» ال � � ��واردة
بنهاية املادة ،ليصبح النص كاآلتي:
م��ادة رق��م ( :)13ي�ك��ون للهيئة مدير

يكون من بينهم الرئيس او نائبه.
وت� �ح ��دد م �ك ��اف ��آت اع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
ب �ق ��رار م ��ن م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ب �ن��اء على
اقتراح الوزير املختص.
وف� ��ي ح��ال��ة خ �ل��و م �ق �ع��د م ��ن م�ق��اع��د
املجلس ألي سبب من االسباب ،يتولى
ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ت��رش�ي�ح��ا ب��دي��ل عنه
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
دم��ج امل ��واد ارق ��ام ( 7و  8و  9و )10
واعادة صياغتها كاآلتي:
مادة رقم ( :)7يجتمع املجلس بدعوة
م��ن رئ�ي�س��ه س��ت م ��رات ف��ي ال�س�ن��ة على
االق��ل ،ويجوز دع��وة املجلس لالجتماع
ب �ص �ف��ة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ط�ل��ب
الرئيس ،أو ثالثة اعضاء.
وال يكون اجتماع املجلس صحيحا
إال ب�ح�ض��ور اغ�ل�ب�ي��ة اع �ض��ائ��ه ع�ل��ى ان

aldostoor

الثالثاء  13رمضان  30 . 1436يونيو 2015

عسكر يقترح تركيب بوابات إلكترونية
للكشف عن المتفجرات أمام دور العبادة
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �س �ك ��ر ال �ع �ن ��زي
ب ��اق� �ت ��راح ب� �ش ��أن ت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات
داخ� � � ��ل وخ� � � � ��ارج ج �م �ي ��ع املساجد
وال �ح �س �ي �ن �ي ��ات وت ��رك� �ي ��ب ب ��واب ��ات
الكترونية للكشف عن املتفجرات و
امل �ع��ادن ف��ي م��داخ��ل وم �خ��ارج جميع
دور العبادة بال استثناء  ،وق��ال في
اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ق��دم��ه ب �ه��ذا ال �ص��دد:
ش� �ه ��دت ال �ك ��وي ��ت ج��ري �م��ة إره��اب �ي��ة
آث� �م ��ة ب �ت �ف �ج �ي��ر ش �خ ��ص ان �ت �ح ��اري
ن�ف�س��ه داخ� ��ل اح ��د م �س��اج��د ال�ك��وي��ت
وه ��و ع�م��ل ج �ب��ان اس�ت�ن�ك��ره الشعب
ال�ك��وي�ت��ي بمختلف ف�ئ��ات��ه  ،وق��ام��ت
وزارة الداخلية بدور كبير في تعقب

امل �ج��رم�ي�ن وك �ش��ف خ �ي��وط ال�ع�م�ل�ي��ة
اإلره � ��اب� � �ي � ��ة وأل� � �ق � ��ت ال� �ق� �ب ��ض ع �ل��ى
املتورطني فيها.
ونظرا ملا حدث ورغبة في تشديد
اإلج � � ��راءات األم �ن �ي��ة ل�ح�م��اي��ة أرواح
املترددين على دور العبادة في البالد
 ،أص �ب �ح��ت ال �ح��اج��ة م�ل�ح��ة لتركيب
أنظمة أم��ن وس�لام��ة حديثة بأسرع
وق� � ��ت م �م �ك��ن م � ��ن خ �ل ��ال ال� �ب ��واب ��ات
االل �ك �ت��رون �ي��ة وال �ك��ام �ي��رات ال�ح��دي�ث��ة
ال�ت��ي ال تكتفي بالتسجيل ف�ق��ط بل
تسجل ب��ال�ص��وت وال �ص��ورة ويعمل
عليها رجال امن يرصدون ما يحدث
على مدار الساعة ،لذا اقترح:

 -١ال �ق �ي ��ام وع� �ل ��ى وج � ��ه ال �س��رع��ة
بتركيب ب��واب��ات الكترونية للكشف
ع � � ��ن امل� � �ت� � �ف� � �ج � ��رات و امل � � � �ع� � � ��ادن ف��ي
م ��داخ ��ل وم � �خ ��ارج ج �م �ي��ع امل �س��اج��د
والحسينيات في جميع دور العبادة
في الكويت بال استثناء.
 -٢تركيب منظومة من الكاميرات
األمنية داخل وخارج جميع املساجد
وال�ح�س�ي�ن�ي��ات وب��امل�ن��اط��ق املحيطة
بها وان تسجل بالصوت والصورة
وان ي �ع �م��ل ع �ل �ي �ه��ا رج� � ��ال ام � ��ن م��ن
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ل��رص��د أي تحركات
مشبوهة وسرعة التعامل معها قبل
ارتكاب الجريمة.

عسكر العنزي

الهاجري :حكمة األمير وأدت الفتنة
وأفشلت مخطط المتآمرين

ماضي الهاجري

قال النائب ماضي العايد الهاجري
ان الشعب الكويتي سطر أروع املعاني
في الوحدة الوطنية واستطاع ان يبني
للعالم م��دى تكاتف الشعب وتالحمه
ب �ج �م �ي��ع اط �ي ��اف ��ه ض ��د أي م� �ح ��اوالت
إلثارة الفتنة و ضرب الوحدة الوطنية
وض��د امل�ح��اوالت اإلرهابية اإلجرامية
لزعزعة أمن واستقرار الكويت.
وأك � ��د ال� �ه ��اج ��ري أن ه� ��ذه ال ��وح ��دة

ال��وط �ن �ي��ة ت �ج �ل��ت ف ��ي أب �ه ��ى ص��وره��ا
ب��ال�ل�ف�ت��ة األب ��وي ��ة ال�ح�ك�ي�م��ة ل�ص��اح��ب
السمو أمير ال�ب�لاد حفظه الله ورع��اه
ب ��وج ��ود سموه ف ��ي م ��وق ��ع ال �ح ��ادث
بعد لحظات م��ن وق��وع��ه  ،مبينًا أنها
لفتة ت��اري�خ�ي��ة ل�س�م��وه ق��د أف�ش�ل��ت كل
م ��ن ي� �ح ��اول أن ي �ش��ق وح� � ��دة ال �ص��ف
ال �ك��وي �ت��ي وك � ��ان ل �ه��ا ب ��ال ��غ األث � ��ر ف��ي
درء ال�ف�ت�ن��ة وإف �س��اد خ�ط��ط امل�ت��آم��ري��ن

 ،وت �ج �ل��ت أي �ض��ا ف ��ي ح �ض��ور س�م��وه
الكريم في مقدمة املعزيني في مسجد
الدولة الكبير وسمو ولي عهده األمني
ورج� � ��االت ال �ك��وي��ت م ��ن األس � ��رة األم ��ر
الذي يدل على أن هذا الشعب العظيم
ق ��د اظ �ه ��ر ت�ل�اح �م��ا وإي �م ��ان ��ا ك�ب�ي��ري��ن
بالوحدة الوطنية في ظل هذه القيادة
الحكيمة لسمو امير البالد.

قال إن هناك قوانين أصدرها المجلس تتصدى لإلرهاب األسود

الظفيري :مستعدون لمد دور االنعقاد
إلقرار أي تشريع تحتاجه المرحلة االستثنائية
أك� ��د ال �ن��ائ��ب ال ��دك �ت ��ور م�ن�ص��ور
الظفيري ان املجلس على استعداد
كامل للتعاون مع وزارة الداخلية
ح � �ي� ��ال اي ت� �ش ��ري ��ع ي �م �ك �ن �ه��ا م��ن
اح �ك��ام ال�س�ي�ط��رة االم �ن �ي��ة ،ووض��ع
كل السبل واالحتياطيات الوقائية
واالح�ت��رازي��ة بما يكفل منع تكرار
م�ث��ل ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة ال�ب�ش�ع��ة ال�ت��ي
راح ض�ح�ي�ت�ه��ا ع ��دد م��ن االب ��ري ��اء،
م �ش��ددا ان امل�ج�ل��س ل��ن ي�ت��وان��ى او
يتأخر في اق��رار اي تشريع يحفظ
للكويت امنها واستقرارها لتظل
كما عهدناها واحة أمن وأمان.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��ري :ان ��ه
على ثقة ت��ام��ة م��ن م��واف�ق��ة غالبية
اعضاء مجلس االم��ة على مد دور
االن �ع �ق��اد اذا م��ا تطلب االم ��ر ذل��ك،

م��ن اج ��ل اق� ��رار اي ت�ش��ري��ع تحتمه
امل��رح �ل��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وال� �ظ ��روف
االق �ل �ي �م �ي��ة وت ��داع� �ي ��ات� �ه ��ا ،وال � ��ذي
يتطلب منا جميعا ال��وق��وف صفا
واح ��دا وم �س��ان��دة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ورج ��ال� �ه ��ا ال� �ب ��واس ��ل ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
اه��داف �ه��م ال�ن�ب�ي�ل��ة وال�س��ام�ي��ة التي
تحفظ للكويت امنها واستقرارها
على طول الدوام.
وق� � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري :ان
ه �ن��اك ق��وان�ي�ن وت �ش��ري �ع��ات اق��ره��ا
املجلس تتصدى لالرهاب االسود
وم� �ن� �ه ��ا ق� ��ان� ��ون م �ك��اف �ح��ة غ�س�ي��ل
االم � � ��وال وت �م��وي��ل االره � � ��اب وف �ي��ه
م��ن ال�ع�ق��وب��ات ال��رادع��ة م��ا يضمن
ال �ت �ص��دي ل�ل�اره ��اب واالره ��اب �ي�ي�ن
لكن ذلك ال يمنع من سد اي نقص

د .منصور الظفيري

تشريعي يمكن وزارة الداخلية من
اداء دورها ورسالتها على االوجه
االمثل.

واختتم النائب الظفيري :حديثه
مثمنا دور وزي��ر الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ورج ��ال ��ه ال �ب��واس��ل
ف ��ي س ��رع ��ة ال� ��وص� ��ول ال� ��ى خ �ي��وط
ال �ع �م �ل �ي��ة ال��دن �ي �ئ��ة م ��ؤك ��دا ان ك��ل
اطياف املجتمع الكويتي يساندون
وي�ث�م�ن��ون ال�ج�ه��ود الحثيثة التي
ب ��ذل ��ت خ �ل��ال ال� �س ��اع ��ات امل��اض �ي��ة
م��ن اج ��ل ال��وص��ول ال ��ى ك��ل اط ��راف
العملية االرهابية ،داعيا في الوقت
ذات� � ��ه مل ��واص� �ل ��ة ال� �ج� �ه ��ود االم �ن �ي��ة
الج� �ت� �ث ��اث واس� �ت� �ئ� �ص ��ال ك� ��ل ت�ل��ك
ال �ب��ذور الشيطانية م��ن مجتمعنا
ال��ذي أل�ف�ن��اه مساملا معطاء محبا
للخير نابذا للعنف والتطرف.

برلمان
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الطريجي  :برنامج عمل
الحكومة تفصيل لما جاء
في الخطاب األميري
ف��ي تقرير ص��ادر ع��ن إدارة اإلع�لام
ب ��األم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س األم� � ��ة ع��ن
ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري أك ��د رئ �ي��س لجنة
مشروع الجواب على الخطاب األميري
النائب د.عبد الله الطريجي أن سمو
األم� �ي ��ر ي �ل �ق��ي ال �خ �ط ��اب األم � �ي ��ري ف��ي
الجلسة االف�ت�ت��اح�ي��ة ل�ك��ل دور انعقاد
ي� �ش ��رح ف �ي ��ه أح� � � ��وال ال � �ب�ل��اد ب �ص ��ورة
عامة  ،وأهم الشواهد التي حدثت في
العام املنقضي  ،وم��ا تعتزم الحكومة
ال�ق�ي��ام ب��ه م��ن م�ش��روع��ات وإص�لاح��ات
خ�لال ال�ع��ام الجديد  ،وي��درج املجلس
ال�خ�ط��اب األم �ي��ري على ج��دول أعماله
ملناقشته في أول جلسة بعد انتخابات
ال�ل�ج��ان  ،وال ت �ك��ون م�ن��اق�ش��ة املجلس
ل �ل �خ �ط��اب األم � �ي� ��ري م ��ن ق �ب �ي��ل ال �ن �ق��د
ولكنها م��ن قبيل التمنيات مل��ا يطمح
إليه املجلس باعتباره املمثل للشعب
 ،ث� ��م ي �ح �ي��ل امل �ج �ل ��س ه � ��ذا ال �خ �ط��اب
وامل �ن ��اق �ش ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ت ��ي دارت
ح ��ول ��ه إل� ��ى ل �ج �ن��ة ال �خ �ط��اب األم �ي ��ري
ال � �ت� ��ي ي �ش �ك �ل �ه��ا امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ب ��داي ��ة
دور االن �ع �ق��اد  ،إذ ت �ق��وم ه��ذه اللجنة
بإعداد مشروع الجواب على الخطاب
األميري متضمنا تمنيات وطموحات
امل �ج �ل ��س ل �ل �م��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ت �م �ه �ي��دا
ل��رف �ع��ه إل ��ى س �م��و األم �ي ��ر  .وح� ��ول ما
إذا كانت اللجنة تستطيع أن تضيف
أماني وتطلعات أخرى غير املوجودة
ف��ي ال �خ �ط��اب األم �ي��ري أك ��د ال�ط��ري�ج��ي
استطاعة اللجنة التطرق لألمور التي
لم يتضمنها الخطاب االميري حسب
أه �م �ي �ت �ه��ا وح �س ��ب م�ل�اح �ظ ��ات ن ��واب

د .عبدالله الطريجي

املجلس  ،وتعرض هذه األمور بصورة
تمنيات وتقدم للمجلس ضمن تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ج ��واب �ه ��ا ع �ل��ى ال �خ �ط��اب
األم �ي��ري  ،وللمجلس ح��ق ال�ق�ب��ول أو
ال��رف��ض أو التعديل قبل رف��ع ال�ج��واب
الى سمو األمير.
وفيما يخص العالقة بني الخطاب
األم � �ي ��ري وخ �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وب��رن��ام��ج
عمل الحكومة .قال الطريجي :يعتبر
برنامج عمل الحكومة تفصيال ملا ورد
بالخطاب األميري وإضافة اليه ،فهو
برنامج تفصيلي للسنوات األربع أما
الخطاب األم�ي��ري فهو خطاب سنوي
مرتبط بافتتاح أدوار انعقاد املجلس.
ومن امل �ف �ت��رض أن ي�ت��اب��ع املجلس
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي ت �ن �ف �ي��ذه��ا ل �ب��رن��ام��ج
عملها  ،وتقوم حاليا لجنة األولويات
بمهمة متابعة برنامج عمل الحكومة
والتحقق من التزامها فيما ورد فيه.

موسى يطالب بالتحقيق
في إعالنات محطات الوقود
أعلن ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى عن
ع ��زم ��ه ت� �ق ��دي ��م ط� �ل ��ب ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق برملانية بشأن سماح وزارة
ال� �ب� �ل ��دي ��ة مل� �ح� �ط ��ات ال� � ��وق� � ��ود ب �ن �ش��ر
اعالنات تجارية فيها وحرمان الدولة
م��ن ح��ق االن�ت�ف��اع ب�ه��ذه االع�لان��ات ما
ترتب علية انخفاض عائد الدولة من
اع�لان��ات ال�ط��رق م��ن  ٣٠مليون دينار
الى  ١٠ماليني مشيرا الى انه سيوجه
اسئلة برملانية لوزير البلدية ووزير
امل � ��واص �ل��ات ع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري ب �ه��ذا
الشأن.
وق��ال موسى في تصريح صحفي
أم ��س «زودت وزي� ��ر ال �ب �ل��دي��ة بجملة
م� ��ن امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال �ج �س �ي �م��ة ل�لائ �ح��ة
االع�لان��ات التابعه للبلدية في بعض
م �ح �ط��ات ال� ��وق� ��ود وع �ل ��ى ض� ��وء ذل��ك
اوص� �ل� �ن ��ي ب ��أح ��د ق � �ي� ��ادي وم �س��ؤل��ي
وزارة ال�ب�ل��دي��ة ل�ب�ح��ث م��ا وردن ��ي من
معلومات بشأن ترخيص االع�لان��ات
ف ��ي م �ح �ط��ات ال ��وق ��ود وب �م��ا ي�خ��ال��ف
الئحة .٢٠٠٦/ ١٧٢

ماجد موسى

واوضح موسى ان لديه مستندات
تثبت ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي ت�م��ت في
محطات الوقود وبما يخالف لالئحة
 ٢٠٠٦/ ١٧٢مبينا ان��ه ط�ل��ب م��ن ه��ذا
ال�ق�ي��ادي ت��زوي��ده ببعض املستندات
امل �ت �ص �ل ��ة ب � �ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة وه � ��و ف��ي
انتظار تسلمها.
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«الدستور» توثق أعماله ونتائجه وقراراته وأنشطة
النواب باألرقام واإلحصائيات

دور االنعقاد الثالث استثنائي
في إنجازاته وفريد في سوابقه

ج � � ��اء دور االن� � �ع� � �ق � ��اد ال� �ث ��ال ��ث
م �خ �ت �ل �ف��ا ب ��ام� �ت� �ي ��از ع� ��ن أي دور
انعقاد في تاريخ الحياة النيابية
ح � �ي� ��ث ك� � � ��رس امل � �ج � �ل� ��س س� ��واب� ��ق
ع��ززت م��ن ال�ت�ع��اون اإلي�ج��اب��ي بني
السلطتني م��ن خ�لال ال�ل�ق��اءات في
م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س ل �ل �ت �ش ��اور ح ��ول
ال�ق�ض��اي��ا ال �ك �ب��رى وق ��د ش�ه��د دور
االن�ع�ق��اد  5اجتماعات للسلطتني
ف ��ي م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س ح ��ول ت��راج��ع
أس�ع��ار النفط وأوض ��اع البورصة
وال � �ح� ��رب ف� ��ي ال �ي �م��ن واألوض � � ��اع
األم � �ن � �ي� ��ة وت � ��داع� � �ي � ��ات ال �ت �ف �ج �ي��ر
اإلره��اب��ي وح�ق��ق املجلس سوابق
تاريخية ف��ي الحياة النيابية من
خ �ل��ال ع � ��رض م�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
املحاسبة على ال��وزارات والجهات
الحكومية وصعود رئيس الوزراء
و 12وزي� �رًا إل��ى املنصة ل�ل��رد على
م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة وهو
ل � ��م ي � �ح� ��دث م � ��ن ق � �ب ��ل ك � �م ��ا دش ��ن
املجلس نهج ال�ت�ش��اور واملشاركة
الشعبية في التشريعات من خالل
الحلقات النقاشية ال�ت��ي أقامتها
لجنة املرافق ح��ول قانون البلدية
واللجنة التعليمية ح��ول قوانني
اإلعالم.
وم ��ن ال �س��واب��ق ف ��ي ه ��ذا ال ��دور
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة دائ �م��ة ل�لأول��وي��ات
البرملانية ساهمت بشكل إيجابي
ف � � ��ي ت � ��رت� � �ي � ��ب ج � � � � � ��دول األع � � �م� � ��ال
وال �ت �ف��اه��م م ��ع ال �ل �ج �ن��ة ال� ��وزاري� ��ة
ح��ول أول��وي��ات ك��ل جلسة وه��و ما
أثمر في النهاية على انجاز معظم
األول��وي��ات التي تم االتفاق عليها

وه ��و م��ال��م ي�ت�ح�ق��ق أي �ض��ًا ف��ي أي
دور انعقاد أخر.
ح �ص��اد دور االن �ع �ق ��اد ال �ث��ال��ث
ي �ت �ض �م��ن م �ل �ف ��ات ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ع��ن
م �س��اه �م��ات ال� �ن ��واب ف ��ي األن�ش�ط��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وأب � ��رز ال �ق �ض��اي��ا ال�ت��ي
ت � �ن� ��اول � �ه� ��ا ك� � ��ل ن � ��ائ � ��ب م� � ��ن واق� � ��ع
م��داخ�ل�ات��ه ف ��ي ال �ج �ل �س��ات وك��ذل��ك
االستجوابات التي قدمت وعددها
ثالثة وما انتهى إليه املجلس في
ش��أن �ه��ا وط �ل �ب��ات رف� ��ع ال�ح�ص��ان��ة
واألس � �ئ � �ل� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وأج� ��وب� ��ة
ال � � � ��وزراء واالق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ين
واالق�ت��راح��ات برغبة وملف موثق
ل�ل�ت�ش��ري�ع��ات امل �ن �ج��زة م��ن ق��وان�ين
وات �ف ��اق �ي ��ات وق� ��وان �ي�ن م �ي��زان �ي��ات
وط � �ل � �ب� ��ات م� �ن ��اق� �ش ��ة وت ��وص� �ي ��ات
والرسائل الواردة وقرارات املجلس
منذ ان�ط�لاق دور االن�ع�ق��اد ف��ي 28
أكتوبر وحتى آخر جلسة وقرارات

ملف الدستور
اشراف:
مدير التحرير
اعداد:
سامح محمد
عبده إبراهيم
أيمن عبداهلل

م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ع ��ن ذات ال �ف�ت��رة
وتكليفات ديوان املحاسبة وملف
كامل عن الدبلوماسية البرملانية
س ��واء وف ��ود امل�ج�ل��س امل �غ ��ادرة أو
األمة.
الوفود الزائرة ملجلس ّ
وألول ّم� � ��رة ي� �ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س
وي� �ق ��ر ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2017 - 2016قبل
م � ��وع � ��ده � ��ا ال � � ��دس � � �ت � � ��وري ب �ن �ح��و
ث �م��ان �ي��ة أش� �ه ��ر  ،وك� � ��ان امل �ج �ل��س
س��اب�ق��ا ف��ي االس�ت�ج��اب��ة ملتطلبات
األم� � � ��ن واالس � � �ت � � �ق � ��رار ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
ب��إق��رار ح��زم��ة م��ن ق��وان�ين الداعمة
ل�ل�م�ن�ظ��وم��ة األم �ن �ي��ة وم �ن �ه��ا جمع
السالح وكاميرات املراقبة األمنية
وم �ك��اف �ح��ة ال �ج��رائ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة
وال � �خ ��دم ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة
ف �ض�ل�ا ع� ��ن ق� ��وان �ي�ن ح �ي ��وي ��ة ت�ه��م
األس ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة وم�ن�ه��ا محكمة
األسرة وحقوق الطفل والحضانة
ال �ع��ائ �ل �ي��ة وك � ��ان ال� �ق ��ان ��ون األب� ��رز
اقتصاديا التعديل الشامل لقانون
هيئة أسواق املال.
وب �م��وج��ب ال��دس �ت��ور وال�لائ�ح��ة
م��دة دور االن�ع�ق��اد  8أش�ه��ر كاملة
وقد افتتح في  28أكتوبر في 2014
وم � ��ن امل � �ق ��رر ف ��ض دور االن �ع �ق��اد
بعد غد وه��ي ثمانية أشهر حيث
استمر دور االن�ع�ق��اد ال�ث��ال��ث 245
يوما.

شكر إلدارة التوثيق
والمعلومات
ت��وج��ه «ال ��دس� �ت ��ور» ال�ش�ك��ر
إل � � ��ى م� ��دي� ��ر ادارة ال �ت ��وث �ي ��ق
وامل�ع�ل��وم��ات ف��ي مجلس األم��ة
خ��ال��د أب��و صليب للمساهمة
ال � �ت � ��ي ق ��دم� �ت� �ه ��ا االدراة ف��ي
ت��وف�ي��ر ال�ب�ي��ان��ات وامل�ع�ل��وم��ات
ف��ي ج��ري��دة ال��دس �ت��ور ،مثمنة

ال � �ج � �ه� ��ود ال � �ك � �ب � �ي� ��رة ل �ج �م �ي��ع
ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف� � ��ي االدارة م��ن
ح�ي��ث ت��وث�ي��ق ان�ش�ط��ة ال �ن��واب
وج�ل�س��ات املجلس واملضابط
وكافة أنشطة املجلس.
خالد أبوصليب

األنشطة البرلمانية للنواب في دور االنعقاد الثالث من الفصل الرابع عشر
االستجوابات

االسئلة
الرغبات
االقتراحات بقوانني
النواب
18
8
16
احمد الري
20
5
9
احمد القضيبي
3
6
12
احمد مطيع
8
3
2
جمال العمر
22
9
حمدان العازمي
6
2
حمد الهرشاني
31
8
11
حمود الحمدان
3
خلف دميثير
31
3
7
خليل الصالح
48
9
18
خليل عبدالله
42
5
5
راكان النصف
1
1
4
روضان الروضان
2
1
سعد الخنفور
16
22
8
سعدون حماد
12
5
6
سعود الحريجي
13
5
3
سلطان اللغيصم
سيف العازمي
41
11
17
صالح عاشور
13
2
3
طالل الجالل
9
2
11
عادل الجارالله
1
19
3
18
عبدالحميد دشتي
56
19
28
عبدالرحمن الجيران
24
5
15
عبدالله التميمي
1
112
7
14
عبدالله الطريجي
8
11
4
عبدالله العدواني
30
11
21
عبدالله املعيوف
19
4
8
عدنان عبدالصمد
2
30
45
عسكر العنزي
14
2
12
عودة الرويعي
8
2
12
فارس العتيبي
15
2
12
فيصل الدويسان
8
2
4
فيصل الشايع
32
2
10
فيصل الكندري
7
1
9
كامل العوضي
3
2
1
ماجد موسى
8
6
2
ماضي الهاجري
15
17
3
مبارك الخرينج
12
1
9
مبارك الحريص
20
7
16
محمد طنا
6
5
محمد الهدية
7
9
7
محمد الجبري
4
15
12
محمد البراك
36
72
14
محمد الحويلة
8
2
منصور الظفيري
63
13
43
نبيل الفضل
9
2
18
يوسف الزلزلة
3
866
355
498
االجمالي
ملحوظة :االجمالي الفعلي لالقتراحات بقوانني  252والرغبات  337وهو ما يختلف عن مساهمات
النواب لوجود اقتراحات مشتركة

االجمالي
42
34
21
13
31
8
50
3
41
75
52
6
3
46
23
21
69
18
22
51
100
44
134
23
62
31
77
28
22
29
14
44
17
6
16
35
22
43
11
23
31
122
10
119
29
1721
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النواب حققوا إنجازات غير مسبوقة في الثالث
خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد ال�ث��ال��ث وع�م��ره
 245ي ��وم ��ا وض � ��ع ال � �ن� ��واب ك �ث �ي ��را م��ن

األول��وي��ات والقضايا ورك��زوا على عدة
ملفات أهمها الوحدة الوطنية وتعيني

الري :مكافحة الفساد
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني16 : األسئلة18 : الرغبات8 : االستجوابات- :عضوية اللجان :عضو لجان املالية
وت �ن �م �ي��ة امل � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة وال�ل�ج�ن��ة
املشتركة بني املالية والتشريعية.
ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث��اره��ا :ت�ط��رق ال��ى
ت�ك�ل�ف��ة ان� �ت ��اج ال ��دي ��زل وال �ك �ي��روس�ي�ن
والبنزين ،وطالب بمنح ذوي اإلعاقة
م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة التعويضات
املستحقة ف��ي ح�س��اب ال�ه�ي��ذة العامة
ل �ت �ق��دي��ر ال �ت �ع��وي �ض��ات ع ��ن خ �س��ائ��ر
العدوان العراقي.
األول � � � ��وي � � � ��ات :م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �ف� �س ��اد

وتطبيق القانون والترهل الوظيفي
في املناصب وحقوق املتقاعدين ورفع
املستوى املعيشي للمواطني وتطوير
التعليم وحماية امل��ال العام والبدون
واالستثمار البشري.

العمر :االستثمارات
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني2 : االسئلة8 : الرغبات3 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج ��ان :ع �ض��و ل�ج�ن��ةحماية املال العام ،وعضو لجنة ذوي
االحتياجات الخاصة.
 ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي اث � ��اره � ��ا :وض��عق��ان��ون وض��واب��ط ل�ت�ع�ي�ين ال�ق�ي��ادي�ين
ف��ي ال��دول��ة  -ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل،
ال �غ ��اء ال ��دع ��وم ��ات ،م�ع��ال �ج��ة خ�س��ائ��ر
ه�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��ار ،ال �غ��اء م�ن��اق�ص��ات
امل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي ��ات االرب� � � � �ع � � � ��ة ،ق � � ��روض
ال�ص�ن��دوق ال�ك��وي�ت��ي للتنمية ،تكلفة
انتاج الكهرباء.

 األول� ��وي� ��ات :ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى امل ��الال � �ع ��ام ،ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة،
ال � �ن � �ه ��وض ب ��ال� �ق� �ط ��اع االق � �ت � �ص� ��ادي،
م ��واج� �ه ��ة االره� � � � ��اب ،م� �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة
ال �خ��دم��ة ،ج��ام�ع��ة ال �ش��دادي��ة ،ال�ع�لاوة
االجتماعية لالوالد.

حمدان العازمي :عالوة األوالد
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني9 : االسئلة22 : الرغبات- : االستجوابات- : ع�ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :ع�ض��و لجنةالشباب والرياضة.
 القضايا ال�ت��ي اث��اره��ا :تشكيلال� �ح� �ك ��وم ��ة وخ � �ل ��وه ��ا م � ��ن م �م �ث �ل��ي

ق �ب �ي �ل��ة ال � � �ع� � ��وازم ،ق �ض �ي��ة ت�ص�ف�ي��ة
ش��رك��ات خ��دم��ات ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي،
ال�غ��اء مناقصة بناء  4مستشفيات
ج ��دي ��دة ،اس �ن ��اد امل �ش��اري��ع ال�ك�ب��رى
للديوان االميري.
 األول� ��وي� ��ات :ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين،اص�ل�اح منظومة التعليم ،التنمية
االقتصادية ،تفعيل قانون الوحدة
الوطنية.

القياديني وخلق ف��رص عمل ومحاربة
ال� �ف� �س ��اد وح � �ق� ��وق ال � �ب � ��دون وامل �ع ��اق�ي�ن

وال �ت �ق��اع��دي��ن واإلص� �ل ��اح االق �ت �ص��ادي
وامل��ال��ي واالس�ت�ث�م��ار ال�ب�ش��ري وح�ق��وق

القضيبي :تنويع الدخل
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني9 : األسئلة20 : الرغبات5 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :م �ق��رر لجنة
ت�ن�م�ي��ة امل� � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة وع�ض��و
ل �ج �ن �ت��ي امل ��ال� �ي ��ة وامل �ش �ت ��رك ��ة ب�ين
التشريعية واملالية.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ط��ال��ب
بتفعيل دور القطاع ال�خ��اص في
املشاريع التنموية وإسناد إدارة
م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر ال� ��ى مستشفى
عاملي وتطرق الى قضايا توظيف
ال�ك��وي�ت�ي�ين وش� ��دد ع �ل��ى ض ��رورة
زيادة إيرادات الدولة عبر مصادر

اخرى بخالف النفط.
األول ��وي ��ات :ت�ط��وي��ر االق�ت�ص��اد
وم � �ح� ��ارب� ��ة ال � �ف � �س� ��اد واإلص� �ل� ��اح
االق �ت �ص��ادي وامل��ال��ي واالس�ت�ث�م��ار
ال �ب �ش��ري وح �ق��وق امل� ��رأة وت �ع��اون
السلطتني.

الهرشاني :الوحدة الوطنية
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني2 : االسئلة- : الرغبات6 : االستجوابات- : عضوية اللجان :رئيس لجنةالشؤون الخارجية  -عضو اللجنة
الصحية  -عضو لجنة االيداعات
والتحويالت املليونية.
 القضايا التي اث��اره��ا :ع�لاوةاألوالد ،وب � ��دل االي � �ج� ��ار ،ت �ع��اون
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ،ال� � ��رد ع �ل��ى االس �ئ �ل��ة
البرملانية ،تنفيذ خطة التنمية.
 األول��وي��ات :تطوير املنظومةالتعليمية ،رف��ع مستوى معيشة
امل � � � ��واط � � � ��ن ،ت � �ط� ��وي� ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات

ال� �ص� �ح� �ي ��ة ،ال� � ��وح� � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة،
االستقرار السياسي.

اإلن � �س � ��ان وت � �ع � ��اون ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ورف� ��ع
م�س�ت��وى م�ع�ي�ش��ة امل��واط��ن واالس �ت �ق��رار

مطيع :تطوير التعليم
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني12 : االسئلة3 : الرغبات6 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :م �ق��رر لجنةال � �ع � ��رائ � ��ض وال� � �ش� � �ك � ��اوى  -ع �ض��و
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة  -ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
 القضايا التي اثارها :تجاوزاتف��ي الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة ،تفعيل
دور الرقابة على مؤسسات الدولة،
ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي،
ان �ق �ط��اع ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،حظر
الفوائد الربوية ،حقوق املتقاعدين
والعسكريني.

 األول��وي��ات :الخدمات الصحية،ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ،ال �ت �ع��دي على
امل��ال العام ،أسلمة القوانني ،تعديل
النظام االنتخابي ،الوحدة الوطنية.

الحمدان :التنمية البشرية
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني11 : االسئلة31 : الرغبات8 : االستجوابات- : ع� �ض ��وي ��ة ال � �ل � �ج� ��ان :م � �ق� ��رر ل �ج �ن��ةمشروع الجواب على الخطاب االميري
 م �ق��رر ل�ج�ن��ة ح �ق��وق االن� �س ��ان ،عضواللجنة التعليمية.
 القضايا التي اث��اره��ا :التأخير فيم�ن��ح م�ك��اف��أة االع �م��ال امل �م �ت��ازة ملعلمي
وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ،ت �خ �ص �ي��ص ع � ��دد م��ن
محطات الوفود ،اغالق بعض املدارس،
زي� � � ��ادة رس � � ��وم ال� �ج ��ام� �ع ��ات وامل� � � ��دارس
الخاصة ،حظر الفوائد الربوية ،تنظيم
امل�ه��ن امل�ص��رف�ي��ة ،ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة العليا

دميثير :تعاون السلطتين
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني3 : االسئلة- : الرغبات- : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج ��ان :ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ةاملالية.
 -القضايا التي اثارها :التعاون بني

ال�س�ي��اس��ي وك��ان��ت ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة
هي األولى من بني أولويات النواب.

السلطتني تحقيق خطة التنمية ،تعاون
ال � � ��وزراء م ��ع ال� �ن ��واب ف ��ي رف ��ع م�س�ت��وى
معيشة املواطن ،عدم التخوين.
 األول��وي��ات :ال�ت�ه��دئ��ة ،ال�ت�ع��اون بنيالسلطتني ،الحوار الهادئ البناء ،النقد
االي �ج��اب��ي ،االس �ت �ق��رار ال�س�ي��اس��ي ،ب��دل
االيجار ،زيادة القرض االسكاني للمرأة.

لالعتماد وضمان جودة التعليم.
 األول � � � ��وي � � � ��ات :اص � �ل� ��اح م �ن �ظ��وم��ةالتعليم ،البدون ،تنويع مصادر الدخل،
ت��وف�ي��ر ف ��رص ع�م��ل ل�ل�ش�ب��اب ،م��واج�ه��ة
ال �ظ��واه��ر ال�س�ل�ب�ي��ة ،ب �ن��اء مستشفيات
جديدة.
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رؤى وقضايا وأولويات مختلفة للنواب
أثاروها في دور االنعقاد الثالث
الصالح« :الكويتية»

االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني7 : االسئلة31 : الرغبات3 : االستجوابات- : عضوية اللجان :عضو لجانالصحية وشؤون االسرة وتنمية
املوارد البشرية.
 القضايا التي اثارها :معاييرال�ت�ع�ي�ين ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة
واالشرافية ،قضية جمع السالح،
ت �ع��دي��ل روات � � ��ب ال� �ش� �ب ��اب ،اع � ��ادة
تقييم ال�س�ع��ر االي �ج��اري للشقق،
ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ،ال �ت��أم�ين
الصحي على االجانب.
 -األولويات :مؤسسة الخطوط

الجوية الكويتية ،ال�ب��دون ،تنفيذ
امل�ش��روع��ات التنمويج ،االس�ك��ان،
ت ��وح� �ي ��د ق� ��ان� ��ون م� �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة
ال�خ��دم��ة ،االس�ت�ق��رار الوظيفي في
القطاع الخاص.

الروضان :االستقرار السياسي
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني4 : االسئلة1 : الرغبات- : االس �ت �ج��واب��ات :ق ��دم اس�ت�ج��واب��الوزير التجارة السابق د .عبداملحسن
املدعج ولم يناقش.
 ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنةالعرائض والشكاوى.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي اث� ��اره� ��ا :اح��ال��ةال��وك�لاء امل�س��اع��دي��ن ال��ى ال�ت�ق��اع��د في
التعليم العالي ،انتقد صرف مكافأة
ش �ه ��ري ��ة ل �ب �ع��ض ق� �ي ��ادي ��ي ال �ت��رب �ي��ة
تحت مسمى زيادة بصفة شخصية،
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة،
ت �ع��ارض امل �ص��ال��ح وق ��واع ��د ال�س�ل��وك

العام ،تكافؤ الفرص.
 األول� ��وي� ��ات :ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة،القضية االسكانية ،تطوير التعليم،
االزدح ��ام امل ��روري ،التأمني الصحي،
العالج بالخارج ،االستقرار السياسي
واالقتصادي.

الخنفور :الصحة
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني1 : االسئلة- : الرغبات2 : االستجوابات- : ع � �ض ��وي ��ة ال� � �ل� � �ج � ��ان :رئ �ي ��ساللجنة الصحية.
 -ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي اث ��اره ��ا :منح

م �ك��اف��آت وم �ع��اش��ات اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين امل �ت �ق��اع��دي��ن ،ت�ع��اون
السلطتني ،العمالة املنزلية.
 األول� ��وي� ��ات :ح �ق��وق ال �ب ��دون،زيادة بدل االيجار وعالوة االوالد،
تطوير املنظومة الصحية ،تطوير
التعليم.

عبداهلل :التنمية

 االنشطة البرملانية: االقتراحات بقوانني18 : االسئلة48 : الرغبات9 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنةتنمية امل��وارد البشرية وعضو لجان
ال � �ع� ��رائ� ��ض وال � �ش � �ك � ��اوى وال �ت �ع �ل �ي��م
والتحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة.
 ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي اث � ��اره � ��ا :اب ��دىاه �ت �م ��ام ��ا ب ��امل �ل ��ف ال �ت �ن �م ��وي وم �ل��ف
تعيني القياديني والتعليم وتطويره،
وزيادة البعثات الداخلية والخارجية،
ومعايير اختيار املناصب االشرافية،
ترسيخ ال��وح��دة الوطنية ،ع��دم ال��رد
على االسئلة البرملانية.

 األول � � � ��وي � � � ��ات :خ � �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي ��ة،ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ال �ع �ش��وائ �ي��ة ،اس�ت�ق�لال�ي��ة
ال�ق�ض��اء ،التنمية ال�ب�ش��ري��ة ،مواجهة
االره��اب ،مكافأة العسكريني ،تطوير
املنظومة التعليمية.

حماد :استثمارات النفط
 االنشطة البرملانية: االقتراحات بقوانني8 : االسئلة16 : الرغبات22 : االستجوابات- : ع� � �ض � ��وي � ��ة ال � � �ل � � �ج � � ��ان :م � �ق ��ررل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة ،ع�ض��و
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي االي � ��داع � ��ات
والتحويالت املليونية.
 ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي اث ��اره ��ا :ال�غ��اءم�ن��اق�ص��ات امل�س�ت�ش�ف�ي��ات االرب �ع��ة،
ق �ي��ام ال ��دي ��وان االم �ي ��ري ب�م�ش��اري��ع
وزارة االش �غ ��ال ،امل�ن��اق�ص��ات التي
تم ايقافها من قبل وزارة الكهرباء
وامل� � � � � � ��اء ،م � � �ش� � ��روع ج � �س� ��ر ج� ��اب� ��ر،
تجاوزات ومخالفات ادارية ومالية

في وزارة االشغال.
 األول� ��وي� ��ات :ه ��در امل� ��ال ال �ع��ام،تفعيل ال��رق��اب��ة ع�ل��ى اداء االج�ه��زة
الحكومية ،التعاون بني السلطتني،
تخصيص االندية الرياضية ،ملف
الداو ،زيادة االنتاج النفطي.

النصف :تجاوزات الزراعة واإلعالم

االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني5 : االسئلة42 : الرغبات5 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنةالتحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة،
مقرر اللجنة االسكانية ،عضو لجان
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة ،ال �ش �ب��اب
والرياضة ،املشتركة بني التشريعية
واملالية ،والتشريعية والخارجية.
 القضايا التي اث��اره��ا :ت�ج��اوزاتف��ي وزارة اإلع �ل��ام ووزارة ال �ش �ب��اب،
م�ل�اح �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف�ي�م��ا
يتعلق بتوزيع القسائم الزراعية وما
حدث بها من تجاوزات ،انتقد مشروع

الحريجي :محاربة الفساد
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني6 : االسئلة12 : الرغبات5 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :م �ق��رر لجنةامل� ��راف� ��ق ،ع �ض��و ل �ج �ن �ت��ي امل �ع��اق�ي�ن،
واالسكانية.
 ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي اث��اره��ا :تطويرق ��ان ��ون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ،ال � �ت � �ج� ��اوزات ف��ي
توزيع الحيازات الزراعية ،التأمني
ال �ص �ح��ي ع �ل��ى االج � ��ان � ��ب ،س �ك��راب
أم �غ��رة ،ت�ط��وي��ر م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء،
تقاعس البنك املركزي عن ممارسة
دوره الرقابي على البنوك التجارية.
 -األول � ��وي � ��ات :م �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد

اللغيصم :رفع مستوى معيشة المواطن
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني3 : االسئلة13 : الرغبات5 : االستجوابات- : ع� �ض ��وي ��ة ال � �ل � �ج� ��ان :م � �ق� ��رر ل �ج �ن��ةالداخلية والدفاع ،مقرر لجنة التحقيق
في االيداعات والتحويالت املليونية.
 -ال �ق �ض ��اي ��ا ال� �ت ��ي اث � ��اره � ��ا :ت �م��وي��ل

ق ��ان ��ون اس �ت �ق�لال ال �ق �ض��اء امل �ق ��دم من
الحكومة.
 األول ��وي ��ات :القضية االس�ك��ان�ي��ة،ال��وح��دة الوطنية ،التوظيف ،تطبيق
ال � �ق� ��وان �ي�ن ،ت �ع ��زي ��ز ال � �ح� ��ري� ��ات ،م�ل��ف
التعليم.

عقود عمل مشرفات التغذية املواطنات
وال� �ب ��دون ال ��ى وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي،
تعديل قانون الجنسية الكويتية ،انشاء
م��دي �ن��ة ط�ب�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة ،م �ن��ح م�ك��اف��آت
مالية للحاصلني على درجة الدكتوراه
واملاجستير.
 األول��وي��ات :رف��ع املستوى املعيشيل�ل�م��واط��ن ،توفير ف��رص عمل للشباب،
التجنيس ،تنويع مصادر الدخل.

امل ��ال ��ي واالداري ف ��ي ك��اف��ة وزارات
ال� ��دول� ��ة ،ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،ح�ظ��ر
الفوائد ال��رب��وي��ة ،استكمال تطبيق
الشريعة االسالمية.
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مكافحة الفساد والوحدة الوطنية
واالستقرار السياسي أهم أولويات النواب
عاشور :االنهيار اإلداري

االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني17 : االسئلة41:الرغبات11 :
 االستجوابات- : ع�ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنةش��ؤون امل ��رأة واالس ��رة ،عضو لجان
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وح � � �ق � ��وق االن � � �س � ��ان،
املشتركة بني الخارجية والتشريعية،
واملشتركة بني التشريعية واملالية.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي اث ��اره ��ا :ت��وظ�ي��ف
اب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات ،وت��وح�ي��د مكافأة
ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة وت �ط��وي��ر ال�خ��دم��ات
ال � �ص � �ح � �ي� ��ة ،وم � �ع� ��ال � �ج� ��ة االن � �ه � �ي� ��ار
االداري في الدولة ،وضوابط تعيني
القياديني ،واملحافظة على الوحدة

الوطنية.
 األولويات :االستقرار السياسي،ح � �ق� ��وق ال� � � �ب � � ��دون ،ت ��وظ� �ي ��ف اب� �ن ��اء
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ات ،ت � �ط ��وي ��ر ال �س �ي ��اس ��ة
االع� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة ،ت � �ط � ��وي � ��ر ال � �خ � ��دم � ��ات
الصحية ،تطبيق القانون.

دشتي :محطة الزور
 االنشطة البرملانية: االقتراحات بقوانني28 : االسئلة19 : الرغبات3 : االس �ت �ج��واب��ات :ق ��دم اس�ت�ج��واب��اللنائب االول لرئيس مجلس ال��وزراء
ووزي � � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة م � ��ن  4م� �ح ��اور
وأه�م�ه��ا عاصفة ال�ح��زم ،وف��ي جلسة
االستجواب وافق املجلس على شطب
املحور األول وانسحب النائب دشتي
ورفع االستجواب من جدول األعمال.
 ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنةح� � �ق � ��وق االن � � � �س� � � ��ان ،م� � �ق � ��رر ال �ل �ج �ن��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ،ع �ض��و ل� �ج ��ان امل � ��وارد
البشرية ،والخطاب االميري ،واللجنة
املشتركة بني التشريعية واملالية.

 القضايا التي اث��اره��ا :تجاوزاتشبهات في مناقصة محطة الزور.
 األول � ��وي � ��ات :اس �ت �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء،ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ،م �ع��اي �ي��ر اخ �ت �ي��ار
القيادات.

سيف العازمي :تعاون السلطتين
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني- : االسئلة- : الرغبات- : االستجوابات- : عضوية اللجان :عضو لجنةحماية املال العام.
 -القضايا التي اثارها- :

 األولويات :تعاون السلطتني،ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال� ��دخ� ��ل ،ح �ق��وق
ال� � �ب � ��دون ،رف � ��ع م �س �ت��وى م�ع�ي�ش��ة
املواطن ،تحقيق التنمية.

الجالل :الرعاية الصحية

االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني3 : االسئلة13 : الرغبات2 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :ع �ض��و ل�ج��اناملرافق العامة واملالية والتحقيق في
االيداعات والتحويالت.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي اث ��اره ��ا :تعينياط� �ب ��اء م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ع��راق �ي��ة ف��ي
وزارة ال � �ص � �ح ��ة ،اج � �ب � ��ار ال� �س� �ف ��ارة
السيالنية املواطن الكويتي دفع مبلغ
مئة وعشرة دنانير رسوم استخدام
خادمة ،املخالفات الجسيمة في عقد
ش��راء مكتبة ط��ال��ب العلم ب�ين وزارة
االوقاف والشؤون االسالمية واحدى

جمعيات النفع العام.
 األول��وي��ات :حقوق امل��رأة ،تفعيلم� ��واد ال��دس �ت��ور ،ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة،
القضية االسكانية ،الرعاية الصحية،
العالج بالخارج ،حقوق ذوي االعاقة،
زيادة رواتب املتقاعدين.

الجيران :إصالح منظومة التعليم
 االنشطة البرملانية: االقتراحات بقوانني25 : االسئلة56 : الرغبات19 : االستجوابات- : ع �ض��وي��ة ال �ل �ج ��ان :ع �ض��و ل�ج��انالتشريعية ،واملشتركة بني التشريعية
وامل��ال �ي��ة ،وامل�ش�ت��رك��ة ب�ين التشريعية
والخارجية.
 ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي اث ��اره ��ا :تفعيلالرقابة على اداء االجهزة الحكومية،
فحص القوانني الصادرة عن املجلس
م� � ��ن ح � �ي� ��ث م � ��واء م � �ت � �ه � ��ا ل �ل �ش��ري �ع��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة ،اس� �م ��اء ال �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
س ��ددت ال�ن�س�ب��ة امل�س�ت�ق�ط�ع��ة ل�ص��ال��ح
بيت الزكاة.

 األول � ��وي � ��ات :اس �ت �ك �م��ال ت�ط�ب�ي��قالشريعة االسالمية ،اصالح منظومة
ال�ت�ع�ل�ي��م ،اس�ت�ق�لال ال �ق�ض��اء ،القضية
االس�ك��ان�ي��ة ،ال�ب�ط��ال��ة ،ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
ال��دخ��ل ،م��واج�ه��ة ال �ظ��واه��ر السلبية،
حقوق املرأة واالسرة.

الجاراهلل :مشاريع وزارة األشغال

 االنشطة البرملانية: االقتراحات بقوانني11 : االسئلة9 : الرغبات2 : االستجوابات- : ع �ض ��وي ��ة ال� �ل� �ج ��ان :رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ةامل��راف��ق العامة ،عضو لجنة امليزانيات
والحساب الختامي.
 القضايا ال�ت��ي اث��اره��ا :مشروعاتوزارة االش� � �غ � ��ال وال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء،
صيانة الطرق ،الغاء مناقصة العدادات
الذكية ،تأهيل اب��راج الكويت ،مناقصة
مشروع املطار الجديد ،املصفاة الرابعة،
االخ�ط��اء الطبية ،عقود العمالة ب��وزارة
االش� � �غ � ��ال ،ال � �غ� ��آء دع � ��م ال� �ك� �ه ��رب ��اء ع��ن
الشركات الكبرى.

التميمي :التركيبة السكانية
 االنشطة البرملانية: االقتراحات بقوانني15 : االسئلة24 : الرغبات5 : االستجوابات- : عضوية اللجان :مقرر لجنة ترتيبوتحديد األولويات ،عضو لجنة حماية
املال العام.
 القضايا التي اثارها :تحديد اقامةال ��واف ��دي ��ن ب �ع �ش��ر س � �ن ��وات ،امل �خ��ال �ف�ين
لقانون االقامة ،اعطاء البدون حقوقهم
امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ق �ب��ل ان تصبح
ق �ن �ب �ل ��ة م � ��وق � ��وت � ��ة ،ال � �ت� ��أم�ي��ن ال �ص �ح��ي
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ،ح �م��اي��ة ال �ط �ف��ل ،ت�ع��دي��ل
قانون حماية املال العام.
 -األولويات :حقوق البدون ،التركيبة

الطريجي :سوق المال والرياضة
االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني14 : االسئلة112 : الرغبات7 : االس �ت �ج��واب��ات :ق ��دم اس�ت�ج��واب��الوزير التجارة السابق د .عبداملحسن
امل��دع��ج ون��وق��ش االس �ت �ج��واب وص��در
عقب املناقشة  15توصية نيابية.
 -ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنة

 األول� � � ��وي� � � ��ات :ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة،االزدح � ��ام امل � ��روري ،ت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات،
الصحية ،ارتفاع أسعار السكن الخاص،
ت �ط��وي��ر م �ن �ظ��وم��ة ال �ت �ع �ل �ي��م ،ال�ت�ن�م�ي��ة
البشرية.

التحقيق في االي��داع��ات والتحويالت
امل�ل�ي��ون�ي��ة ،رئ�ي��س لجنة ح�م��اي��ة امل��ال
ال�ع��ام عضو لجنة امل�ي��زان�ي��ات ،عضو
لجنة الشباب والرياضة.
 القضايا التي اث��اره��ا :تجاوزاتسوق املال ،ملفات وزارة التجارة.
 األولويات :تنويع مصادر الدخل،القضية االسكانية ،تطوير التعليم،
حماية املال العام.

ال�س�ك��ان�ي��ة ،ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة ،مكافحة
ال�ت�ل��وث البيئي ،االس�ت�ق��رار السياسي،
ت �ط��وي��ر ال �خ��دم��ات ال �ص �ح �ي��ة ،ال�ت�ن�م�ي��ة
االقتصادية ،حقوق ذوي االحتياجات
الخاصة.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

جلسة تاريخية لمناقشة تقارير
ديوان المحاسبة على الجهات الحكومية
العدواني :إصالح التعليم

االنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني4 : االسئلة8 : الرغبات11 : االستجوابات- : عضوية اللجان :عضو لجنةالعرائض والشكاوى ،عضو لجنة
الداخلية والدفاع.
 القضايا التي اث��اره��ا :انشاءم��دن خاصة للعمالة ،ان�ش��اء مدن
ط �ب �ي��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ،ان� �ش ��اء محفظة
مالية للمتقاعدين ،توحيد مكافأة
ن �ه��اي��ة ال� �خ ��دم ��ة ،ت �ث �م�ين م�ن�ط�ق��ة
جليب الشيوخ.
 األول ��وي ��ات :اص�ل�اح منظومةال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ،خ �ص �خ �ص ��ة ال� �ق� �ط ��اع

ال � ��ري � ��اض � ��ي ،االس � � �ك� � ��ان ،ال� ��وح� ��دة
ال��وط�ن�ي��ة ،ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي،
االزدح � � � � � � � ��ام امل � � � � � � � ��روري ،ت �ح �ق �ي��ق
التنمية.

عسكر :البدون العسكريون المتقاعدون
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني45 : األسئلة2 : الرغبات30 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال� �ل� �ج ��ان :م �ق ��رر ل�ج�ن�ت��ي
التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة
ولجنة امل ��رأة واألس ��رة وع�ض��و لجنة
الداخلية والدفاع.
القضايا التي أثارها :رفع مستوى
امل�ع�ي�ش��ة ل �ل �م��واط��ن وم �ن��ح م�ع��اش��ات
اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة ألص � �ح � ��اب امل� �ع ��اش ��ات
ال �ت �ق��اع��دي��ة م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ورج ��ال
اإلطفاء وعدم تطبيق قانون تجنيس
الـ 4000من البدون.
األول� � � � � ��وي� � � � � ��ات :ح � � �ق� � ��وق ال � � �ب� � ��دون

وال �ت �ج �ن �ي��س وال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
وتوفير ف��رص عمل للشباب وتنويع
م�ص��ادر ال��داخ��ل وااله�ت�م��ام بالتنمية
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وت � �ط ��وي ��ر ال� �خ ��دم ��ات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وزي � � � � ��ادة ع� �ل� ��اوة األوالد
والعالج في الخارج.

الدويسان :السياسة الخارجية
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني12 : األسئلة15 : الرغبات2 : االستجوابات- :ع� �ض ��وي ��ة ال � �ل � �ج� ��ان :ع� �ض ��و ل�ج�ن��ة
ح � � �ق � ��وق االن � � � �س� � � ��ان وع � � �ض � ��و ل �ج �ن��ة
التحقيق في تجاوزات هيئة الزراعة.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :م�ك��اف�ح��ة

وت �ج��ري��م اإلره� � ��اب وإن� �ش ��اء ال��دي��وان
ال ��وط� �ن ��ي ل �ح �ق ��وق اإلن � �س � ��ان وح �ظ��ر
املشاركة في أعمال قتالية في الخارج
وت � �م ��وي ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م ��ات اإلره ��اب � �ي ��ة
والسياسية الخارجية حظر التعامل
مع الكيان الصهيوني.
األول � � � � ��وي � � � � ��ات :ت � �ط � ��وي � ��ر اإلع � �ل� ��ام
وم �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد وإن �ش ��اء ال��دي��وان
الوطني لحقوق اإلنسان.

المعيوف :دور الرعاية

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني21 : األسئلة30 : الرغبات11 : االستجوابات- :ع �ض ��وي ��ة ال� �ل� �ج ��ان :رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
الداخلية والدفاع وعضو لجنة املرأة
واألس ��رة وع�ض��و لجنة التحقيق في
تجاوزات هيئة الزراعة وعضو لجنة
الشباب والرياضة.
القضايا التي أث��اره��ا :التعيينات
ال �ع �ش��وائ �ي��ة ل �ل �ق �ي��ادي�ين امل�ح�س��وب�ين
على ت �ي��ارات سياسية وال�ت��أخ�ي��ر في
تسلم اس�ت��اد جابر وأب�ن��اء الحضانة
ال �ع��ائ �ل �ي��ة وع � ��دم ال � ��رد ع �ل��ى األس �ئ �ل��ة
البرملانية.

األول � � � � ��وي � � � � ��ات :ح � � �ق � ��وق امل � �ع ��اق �ي�ن
وال�ق�ض�ي��ة ال��ري��اض �ي��ة ودور ال��رع��اي��ة
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وت � � �ج � � ��ار االق � � ��ام � � ��ات
وت � �ج� ��ازوات ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
وحقوق البدون.

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني8 : األسئلة19 : الرغبات4 : االستجوابات- :ع � �ض ��وي ��ة ال � �ل � �ج � ��ان :رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي وعضو
لجنة حقوق اإلنسان.
القضايا ال�ت��ي أث��اره��ا :إن�ش��اء جهاز
ل� �ل� �م ��راق� �ب�ي�ن ل �ل �م ��ال �ي�ي�ن وامل� �ح ��اك� �م ��ات
ال �ت��أدي �ب �ي��ة وال� �ت � �ج ��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات
ال � � � � ��واردة ب �ت �ق ��اري ��ر دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وإن � �ش� ��اء ل �ج �ن��ة مل ��راج �ع ��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات
وتقليص مكافآت القياديني.
األول � � ��وي � � ��ات :االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ب �ش��ري
وم � �ك ��اف � �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد وح� � �ق � ��وق امل � � ��رأة

والبطالة وتوحيد مكافأة نهاية الخدمة
وتطوير التعليم وحقوق البدون.

العتيبي :دعم الشباب

الرويعي :التعليم
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني12 : األسئلة14 : الرغبات2 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وم � �ق ��رر ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال � ��ري � ��اض � ��ة وع � �ض ��و ل �ج �ن ��ة ح �ق��وق
اإلن�س��ان وعضو لجنة تنمية امل��وارد
البشرية.
القضايا التي أثارها :إلغاء صفقة
ش� ��راء ال �ط ��ائ ��رات وال ��دع ��م ال�ح�ك��وم��ي
امل �ق ��دم ل�ل�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات وال ��وف ��ود
ك� ��اف� ��ة وت� �ف� �ش ��ي ظ � ��اه � ��رة ال � �غ� ��ش ف��ي
االم�ت�ح��ان��ات والبعثات خ��ارج البالد
واع�ت�م��اد ال�ش�ه��ادات والتعيينات في

عبدالصمد :المراقبون الماليون

التطبيقي.
األول � ��وي � ��ات :االس �ت �ث �م��ار ال�ب�ش��ري
وتحقيق التنمية والقضية اإلسكانية
وت�ط��وي��ر التعليم وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
وتوفير فرص عمل للشباب وتفعيل
دور الرقابة على مؤسسات الدولة.

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني12 : األسئلة8 : الرغبات2 : االستجوابات- :ع � �ض � ��وي � ��ة ال � � �ل � � �ج� � ��ان :م � � �ق � ��رر ل �ج �ن��ة
امليزانيات وال�ح�س��اب الختامي وعضو
اللجنة الخارجية وعضو لجنة شؤون
املرأة واألسرة.
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ط��ال��ب ب��دع��م
ال � �ش � �ب ��اب وال� � �ت� � �ع � ��اون ب �ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ين
وم�ع��ال�ج��ة ال �ه��در ف��ي امل �ي��زان �ي��ة وت�ط��رق
الى البديل االستراتيجي وقال إنه جيد
وس �ي �ع��ال��ج ج �م �ي��ع م ��واض ��ع ال �خ �ل��ل ف��ي
م�ف��اص��ل ال��دول��ة وف ��ي ال��وظ��ائ��ف بحيث
تصبح الوظائف غير ط��اردة واستفسر

الشايع :التنمية االقتصادية
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني4 : األسئلة8 : الرغبات2 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
املالية وعضو لجنة حقوق اإلنسان
وع� � �ض � ��و ل� �ج� �ن ��ة ت � �ح� ��دي� ��د وت ��رت� �ي ��ب
األولويات.

ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي أث��اره ��ا :ت �ج��اوزات
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة وت�ش�ك�ي��ل هيئة
ت�ح�ك�ي��م ل�ن�ظ��ر امل �ن��ازع��ات ال��ري��اض�ي��ة
واستاد جابر وتعيينات النفط.
األول ��وي ��ات :ال�ت�ن�م�ي��ة االق�ت�ص��ادي��ة
وم �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد وت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال��دخ��ل وت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات الصحية
وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل � �ش ��اري ��ع
التنموية.

ع � ��ن اآلل � �ي � ��ة امل �ت �ب �ع ��ة ف � ��ي ال �ت �ع �ي�ي�ن ف��ي
الوظائف االشرافية.
األولويات :االستثمار البشري ودعم
الشباب والتعاون بني السلطتني وخطة
التنمية ومكافحة ال�ف�س��اد وال �ع�لاج في
الخارج وإنشاء جهاز للمراقبني املاليني.
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نواب األمة فجروا العديد من القضايا
في الدور الثالث
الكندري :القضية اإلسكانية

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني10 : األسئلة32 : الرغبات2 : االستجوابات- :عضوية ال�ل�ج��ان :رئ�ي��س اللجنة
االسكانية وعضو اللجنة املالية.
القضايا التي أثارها :عدم التزام
ال �ب �ن��وك ب�ت�ط�ب�ي��ق ق ��ان��ون ص �ن��دوق
األس � � � ��رة وت � � �ج� � ��اوزات ف� ��ي ال �ق �ط��اع
النفطي والشركات التابعة له واملدن
اإلس �ك��ان �ي��ة وق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م جمع
السالح.
األول ��وي ��ات :ال�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
وت� � ��رس � � �ي� � ��خ ال � � � ��وح � � � ��دة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة
واالس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ب� �ش ��ري وال �ت �ن �م �ي��ة

االقتصادية وتنويع مصادر الدخل
وال � �ش� ��راك� ��ة ب�ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
وال � �خ� ��اص وت �ح ��وي ��ل ال �ك ��وي ��ت ال��ى
مركز مالي وتجاري.

الهاجري :المعاقون
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني2 : األسئلة8 : الرغبات6 : االستجوابات- :عضوية اللجان :رئيس لجنة ذوي
االحتياجات الخاصة ومقرر اللجنة
ال �خ��ارج �ي��ة ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة التحقيق
ف��ي اس �ت �ث �م��ارات ل �ن��دن وع �ض��و لجنة
املرافق.
القضايا التي أث��اره��ا :إلغاء عقود
ب� �ن ��اء أرب � �ع� ��ة م �س �ت �ش �ف �ي��ات وزي � � ��ادة
م� ��رت � �ب� ��ات م ��وظ � �ف ��ي ال� � ��دول� � ��ة وم �ن ��ح
م �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل�ل�ع�س�ك��ري�ين
املتقاعدين من ضباط الصف واألفراد.
األول� � � � � � � � ��وي� � � � � � � � ��ات :ح� � � � �ق � � � ��وق ذوي

االحتياجات الخاصة وتوفير فرص
ع �م��ل ل�ل�ش�ب��اب وااله �ت �م��ام بالتنمية
االق �ت �ص ��ادي ��ة وال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
وت� �ط ��وي ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م وح � �ق� ��وق امل� � ��رأة
واألسرة.

الهدية :تطوير الخدمات الصحية
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني5 : األسئلة6 : الرغبات- : االستجوابات- :ع� �ض ��وي ��ة ال � �ل � �ج� ��ان :ع� �ض ��و ل�ج�ن��ة
املرافق.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي أث� ��اره� ��ا :ت�ح��وي��ل
مؤسسة الخطوط الجوية الى شركة

م�س��اه�م��ة ك��وي�ت�ي��ة وم �ش��اري��ع وزارة
األش �غ��ال وت��أخ �ي��ر ت�ن�ف�ي��ذه��ا وخ�ط��ط
وزارة التربية لنقل امل��دارس الخاصة
املوجودة في مناطق السكن الخاص.
األول� � � ��وي� � � ��ات :ت� �ط ��وي ��ر ال� �خ ��دم ��ات
الصحية وملف امل��رور وتوفير فرص
ع �م��ل ل �ل �ش �ب��اب وح� �ق ��وق امل�ت �ق��اع��دي��ن
والقضية اإلسكانية مكافحة الفساد.

العوضي :العمالة المنزلية

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني9 : األسئلة7 : الرغبات1 : االستجوابات- :عضوية اللجان :عضو اللجنة
الخارجية
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :قضية
ارت � �ف� ��اع أس� �ع ��ار ال� �خ ��دم وت� �ج ��ارة
اإلق � ��ام � ��ات واس � �ت � �غ �ل�ال ال �ق �س��ائ��م
وال � �ب � �ي ��وت امل �خ �ص �ص��ة ألغ � ��راض
ال �س �ك��ن ال � �خ� ��اص ،وأزم � � ��ة امل � ��رور
وع � � � � ��دد ال � � �س� � � �ي � � ��ارات ال � � �ت � ��ي ي �ت��م
ت�س�ج�ي�ل�ه��ا س �ن��وي��ا وف � ��رض ٪ 5
رسوم على تحويالت الوافدين.
األول � ��وي � ��ات :ال �ع �م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة

موسى :تطوير التعليم

واالزدح� � � � � � � ��ام امل � � � � � ��روري وح � �ق ��وق
امل � �ع� ��اق �ي��ن وت � �ط � ��وي � ��ر ال � �خ� ��دم� ��ات
ال �ص �ح �ي ��ة وت ��وف� �ي ��ر ف� � ��رص ع�م��ل
للشباب.

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني1 : األسئلة3 : الرغبات2 : االستجوابات- :ع �ض ��وي ��ة ال� �ل� �ج ��ان :م� �ق ��رر ل�ج�ن��ة
ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع وع �ض��و لجنة
املرافق العامة.
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي أث � � ��اره � � ��ا :رف ��ع
م�س�ت��وى م�ع�ي�ش��ة امل��واط��ن وح�ق��وق
البدون واملتقاعدين
األولويات :تحقيق خطة التنمية
وتطوير التعليم وتطوير الخدمات
الصحية والتعاون بني السلطتني.

الخرينج :السياسة الخارجية
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني3 : األسئلة15 : الرغبات17 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال� �ل� �ج ��ان :ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس األمة.
ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي أث � ��اره � ��ا :ظ��اه��رة
س �ك ��ن ال � �ع � ��زاب ف� ��ي م �ن ��اط ��ق ال �س �ك��ن
ال �خ��اص وإع� ��ادة ف�ت��ح املستوصفات
واإلج� ��راءات القانونية ت�ج��اه املمثلة
رغ � ��دة وع � ��دم ك �ش��ف االدارة ال �ع��ام��ة
للجمارك دخول كمية كبيرة من املواد
امل �خ��درة وامل �ش��اري��ع االع�لام �ي��ة ال�ت��ي
تقوم بها وزارة االع�لام إلب��راز ال��دور
الثقافي للكويت.

الحريص :محاربة الفساد

األول ��وي ��ات :ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة
وال��وح��دة الوطنية وتطبيق القانون
واس �ت �ث �م��ار ال �ش �ب��اب ودع � ��م م�س�ي��رة
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي وقضية
االس � �ك� ��ان وال� � �ب � ��دون وب� � ��دل االي� �ج ��ار
وعالوة األوالد واالستقرار السياسي.

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني9 : األسئلة12 : الرغبات1 : االستجوابات- :ع�ض��وي��ة ال�ل�ج��ان :رئ�ي��س اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وع �ض��و ل�ج�ن��ة تحديد
األول��وي��ات وع�ض��و لجنة التحقيق
ف � � ��ي اإلي � � � � ��داع � � � � ��ات وال� � �ت� � �ح � ��وي �ل��ات
املليونية.
ال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي أث��اره��ا :ع�ق��د شل
ال�ع��امل�ي��ة ل�ت�ط��وي��ر ال �خ��دم��ات الفنية
إلن� � �ت � ��اج ال� � �غ � ��از وخ � � �ط� � ��وات وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة لحلفظ األم ��ن ف��ي سلوى
وق� �ض� �ي ��ة امل �ع �ل �م�ي�ن ال� ��واف� ��دي� ��ن ف��ي
مدارس التربية.

طنا :الملف األمني
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني16 : األسئلة20 : الرغبات7 : االستجوابات- :عضوية اللجان :عضو لجنتي
العرائض والشكاوى وحماية املال
العام.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ت�ط��رق

ال��ى اس �ب��اب تخصيص ع��دد كبير
من محطات الوقود واستفسر عن
أسباب إبعاد املخالفني مروريا عن
البالد وإزالة سكراب أمغرة.
األول � � � ��وي � � � ��ات :ح � �ق� ��وق ال � �ب� ��دون
وال� �ق� �ض� �ي ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وت �ط��وي��ر
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة وم �ع ��اش ��ات
العسكريني.

األول � � ��وي � � ��ات :م � �ح ��ارب ��ة ال �ف �س ��اد
وت � ��وف� � �ي � ��ر ف� � � ��رص ع � �م� ��ل ل �ل �ش �ب ��اب
وت� � � �ج � � ��اوزات ف � ��ي ش � ��رك � ��ات ال �ن �ف��ط
وت� � �ط � ��وي � ��ر ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م وال � �ق � �ض � �ي ��ة
اإلسكانية وتنويع م�ص��ادر الدخل
وتعاون السلطتني.
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اإلسكان والتعليم والصحة واالقتصاد
أهم أولويات النواب
البراك :الوحدة الوطنية

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني12 : األسئلة4 : الرغبات15 : االستجوابات- :ع�ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :ع�ض��و لجان
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � � � ��وارد
البشرية والتحقيق في اإليداعات
والتحويالت املليونية.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ط��ال��ب
ب �ت �ف �ع �ي��ل ال �ض �ب �ط �ي��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة
وع� ��دم ال �ت��راخ��ي أو ال�ت�س�ت��ر على
املتنفذين ورف��ض أي زي��ادة تطرأ
ع� �ل ��ى امل� � � � ��واد اإلن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة وع � ��دم
استهداف قوت املواطن.
األول � ��وي � ��ات :ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة

وال� �ب� �ط ��ال ��ة واي � �ج � ��اد ف � ��رص ع�م��ل
ومحاربة الفساد وتطوير التعليم
وتعاون السلطتني وحقوق امل��رأة
والحفاظ على الوحدة الوطنية.

الظفيري :محاربة الفساد
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني2 : األسئلة- : الرغبات8 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال �ل �ج ��ان :ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
الصحية وعضو اللجنة اإلسكانية.
القضايا التي أثارها :حظر الفوائد
ال ��رب ��وي ��ة وامل �ج �ل ��س األع� �ل ��ى ل�ق�ي��اس
وم �ت��اب �ع��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي وح �ظ��ر
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي
وارت � �ف� ��اع األس � �ع� ��ار وت �ع ��دي ��ل ق��ان��ون
التأمني ض��د البطالة وتعديل قانون
ت �ح��وي��ل م��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية الي شركة مساهمة.
األول � ��وي � ��ات :االس �ت �ث �م��ار ال �ب �ش��ري

وخطة التنمية وخطة اإلصالح املالي
واالق �ت �ص ��ادي وال �ق �ض �ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
وم � �ح ��ارب ��ة ال� �ف� �س ��اد وح � �ق� ��وق امل � ��رأة
واألسرة وتعاون السلطتني.

الجبري :المرأة واإلسكان

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني7 : األسئلة7 : الرغبات9 : االستجوابات- :عضوية ال�ل�ج��ان :رئ�ي��س لجنة
ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي أوض � � � � ��اع م �ك �ت��ب
االس�ت�ث�م��ار بلندن وم�ق��رر اللجنة
املالية وعضو لجنتي امليزانيات
واإلسكانية.
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أث ��اره ��ا :ط��ال��ب
ب ��إق ��رار ص �ن��دوق األس � ��رة وط��ال��ب
ب��إن �ص��اف امل � ��رأة وم �ن �ح �ه��ا حقها
في الرعاية السكنية بشكل كامل
واالس�ت�ق��رار الوظيفي للكويتيني
في القطاعني األهلي والنفطي.

األول � ��وي � ��ات :ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
وت� ��وف � �ي� ��ر ف � � ��رص ع� �م ��ل ل �ل �ش �ب��اب
والتعاون بني السلطتني وتنويع
مصادر الدخل وحقوق املتقاعدين
وح��ل القضية اإلسكانية وحقوق
املرأة الكويتية.

الفضل :مساواة الرواتب
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني43 : األسئلة63 : الرغبات13 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال� �ل� �ج ��ان :ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وع� �ض ��و ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
وع � � �ض� � ��و ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ش� � �ت � ��رك � ��ة ب�ي�ن
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل��ال �ي��ة وع �ض��و اللجنة
املشتركة بني الخارجية والتشريعية.
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي أث � � ��اره � � ��ا :ط ��ال ��ب
بتطبيق ال �ص��وت ال��واح��د ل�ك��ل ناخب
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات الجمعيات التعاونية
واستفسر ع��ن التكلفة الكلية للعالج
ب��ال �خ��ارج م�ن��ذ ع��ام  2008ح�ت��ى 2014
تجاوزات وممارسات خاطئة تسببت

في هدر املال العام في «الكويتية».
األول � ��وي � ��ات :ال �ع ��دال ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
توحيد مكافأة نهاية الخدمة الحفاظ
على دولة املؤسسات وتطبيق القانون
واالس �ت �ق��رار السياسي وض�ب��ط الهدر
في العالج بالخارج واستقالل القضاء.

اعالن

الحويلة :التعليم

األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني14 : األسئلة36 : الرغبات72 : االستجوابات- :ع� �ض ��وي ��ة ال � �ل � �ج� ��ان :م � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن��ة
ال � �ت � �ع � �ل � �ي � �م � �ي ��ة وم � � � �ق � � ��رر ل � �ج � �ن� ��ة ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وع �ض��و لجنة
امليزانيات.
ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال � �ت � ��ي أث � � ��اره � � ��ا :ت� �ط ��رق
إل� � ��ى وج� � � ��ود ن� �ق ��ص واض� � � ��ح ف � ��ي ع ��دد
املستشفيات الحكومية ونقص الكوادر
ال �ط �ب �ي��ة وت ��راج ��ع ف ��ي م �س �ت��وى ج ��ودة
ال �خ ��دم ��ات ال �ص �ح �ي��ة وأب� � ��دى اه�ت�م��ام��ا
ب �ح �ق��وق امل � � ��رأة وع � ��دد ح � ��االت ال �ع�ل�اج
بالخارج املقدمة من املواطنني الى وزارة

الصحة ومشروع مترو األنفاق.
األولويات :إصالح منظومة التعليم
وت �ط��وي��ر ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي وال�ق�ض�ي��ة
اإلس�ك��ان�ي��ة وع�ل��اورة األوالد وم�ح��ارب��ة
ال �ف �س��اد وح �ق��وق امل �ت �ق��اع��دي��ن وح �ق��وق
املعاقني وبناء مستشفيات جديدة.

الزلزلة :هيئة سوق المال
األنشطة البرملانية:
 االقتراحات بقوانني18 : األسئلة9 : الرغبات2 : االستجوابات- :ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان :رئ �ي��س لجنة
األولويات وعضو لجنة امليزانيات.
ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي أث� ��اره� ��ا :ت�ع�ي�ين
ال � �ق � �ي � ��ادي �ي��ن ف� � ��ي ج� � �ه � ��ات ال � ��دول � ��ة
وم � �ع� ��اي � �ي� ��ر وض � � ��واب � � ��ط الخ � �ت � �ي ��ار
ال � � ��وظ � � ��ائ � � ��ف اإلش� � � ��راف � � � �ي� � � ��ة وآل� � �ي � ��ة
ج ��دي ��دة ل �ل��رد ع �ل��ى أس �ئ �ل��ة ال �ن��واب
وم �خ��ال �ف��ات وت � �ج� ��اوزات ف ��ي هيئة
س��وق امل��ال وإن�ش��اء ج�ه��از املراقبني
امل��ال�ي�ين وت �ج��اوزات الهيئة العامة
لالستثمار.

األول� � ��وي� � ��ات :ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة
وتطوير هيئة سوق املال والتعاون
ب�ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين وامل� � ��رور وال�ت�ع�ل�ي��م
وال �ص �ح��ة وت��وح �ي��د م �ك��اف��أة ن�ه��اي��ة
الخدمة.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

ردا على المالحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة التي استعرضها عبدالصمد والصرعاوي

ألول مرة في تاريخ الحياة النيابية
رئيس الوزراء و  12وزيرا فوق المنصة
• الغانم :المجلس الحالي قام بخطوات رقابية حقيقية

ع � �ق ��د م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة خ� �ل ��ال دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� �ح ��ال ��ي  3ج �ل �س ��ات غ�ي��ر
مسبوقة ف��ي ت��اري��خ الحياة النيابية
األول� ��ى ع��ن ع ��رض م�لاح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة وال�ت��ي استعرضها رئيس
لجنة امل�ي��زان�ي��ات ع��دن��ان عبدالصمد
ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س دي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ع��ادل ال�ص��رع��اوي وجلسة ع��ن لوائح
ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ل ��م ت �ص��در وال�ج�ل�س��ة
األه � � � ��م ك� ��ان� ��ت ب� �م� �ث ��اب ��ة اس� �ت� �ج ��واب
ل �ل �ح �ك��وم��ة ح � ��ول م�ل�اح� �ظ ��ات دي � ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة وص� �ع ��د خ�ل�ال �ه ��ا رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر املبارك
و 12وزي � � � � ��را امل � �ن � �ص� ��ة ف � ��ي م �ش �ه��د
ت��اري�خ��ي ي�ح��دث ل�ل�م��رة األول ��ى داخ��ل
ق��اع��ة ع�ب��د ال �ل��ه ال �س��ال��م أوج ��د وج�ه��ا
آخر للرقابة البرملانية التي ال تعرقل
وال ت�ع�ط��ل ع �م��ل ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وإن�م��ا ت��دف��ع ب�ه��ا ن�ح��و اإلص�ل�اح عبر
جلسة ماراثونية استمرت ما يقارب
 11س ��اع ��ة م �ت��واص �ل��ة وف� �ن ��دت ف�ي�ه��ا
الحكومة جهودها ملعالجة مالحظات
ديوان املحاسبة.
وقد خلصت الجلسة بعد مناقشة
ردود ال� � ��وزراء وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
على تقارير دي��وان املحاسبة للسنة
املالية  ٢٠١٤/٢٠١٣إلى إحالة املجلس
ردود ال� � ��وزراء وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
للجنة امليزانيات لدراستها مع ديوان
امل �ح��اس �ب��ة واع� � � ��داد ت �ق��ري��ر ب�ش��أن�ه��ا
وإلزام الجهات الحكومية اعتبارا من
تاريخه بتزويد دي��وان املحاسبة ما
ت��م تالفيه م��ن م�لاح�ظ��ات ومخالفات
سجلت عليها وبموعد اقصاه االول
م� ��ن أب� ��ري� ��ل  2015وت �ك �ل �ي��ف دي � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ت��زوي��د ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
خالل مناقشتها مليزانية ٢٠١٦/٢٠١٥
للجهات الحكومية كل على حدة بما
ان �ت �ه��ت ه� ��ذه ال �ج �ه��ات م ��ن ت �س��وي��ات
للمالحظات وللجنة أن تربط املوافقة
ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ات ب�م��دى ج��دي��ة تعامل
الجهات مع مالحظات الديوان.
وإل� � ��ى ذل � ��ك ف �ق ��د ح �م �ل��ت ال �ج �ل �س��ة
تأكيدات رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م أن أول� � ��ى خ � �ط� ��وات ال ��رق ��اب ��ة
الحقيقية تمت م��ن خ�لال استعراض
ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وت�ش�ك�ي��ل
الوزراء فرق عمل لالهتمام بمالحظات
الديوان ووضعها على طاولة النقاش

ثم رف��ع اإلج��راءات املتخذة من قبلهم
إل ��ى ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ال �ت��ي ب��دوره��ا
س�ت�ن��اق��ش دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة فيما تم
ات �خ��اذه م��ن إج ��راءات حكومية تجاه
املالحظات الواردة في تقرير الديوان.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ان ال �ح �ك��م ع �ل��ى تلك
ال� �ج� �ل� �س ��ة م� � �ت � ��روك الب� � �ن � ��اء ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي ل�ت�ق�ي�ي��م ال �ن �ت��ائ��ج وآل �ي ��ات
معالجة الخلل التي يتبعها املجلس
ال�ح��ال��ي ف��ي م��واج�ه��ة ال �ف�س��اد وت��اب��ع
م �ع �ل �ق ��ا ان ال� � �ش� � �ع � ��ارات وال � �ح ��دي ��ث
االنشائي لم يعد مجديا في محاربة
ال� �ف� �س ��اد م �ب �ي �ن��ا ان م �ح �ص �ل��ة م��ات��م
ان� �ج ��ازه خ �ل�ال ت �ل��ك ال �ج �ل �س��ة خ�ط��وة
ب��االت�ج��اه الصحيح اليختلف عليها
اثنان باستثناء ادوات رؤوس الفساد
ف � ��أي م �ن �ص��ف ي ��ري ��د م �ص �ل �ح��ة ب �ل��ده
وينشد الصالح العام س��واء يتفق او
يختلف مع املجلس البد من ان يشيد
ويقر بما انجز.
وش � ��دد ال �غ��ان��م ع �ل��ى أن م �ح��ارب��ة
الفساد يجب أن تكون بشكل حقيقي
وعبر عمل دؤوب ال برفع الشعارات
ف�ق��ط م��ؤك��دا ع��زم امل�ج�ل��س االس�ت�م��رار
في محاربة الفساد رغما عن رؤوس
الفساد.
وق��اب��ل حديث الغانم تأكيدات من
رئ �ي��س ال � � ��وزراء س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب ��ارك ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال �ج �ل �س��ة ال �ت��ي
س�ي�س�ج�ل�ه��ا ال� �ت ��اري ��خ مل �ج �ل��س االم ��ة
وال �ح �ك��وم��ة م �ع��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا غ��رس��ا
ل �س��اب �ق��ة اول� ��ى ف ��ي ال �ح �ي��اة ال�ن�ي��اب�ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت� � �ض � ��اف ال � � ��ى االع � � � ��راف
البرملانية االيجابية املستقرة مشددا
ان ل �ل �م��ال ال �ع��ام ح��رم��ة وان حمايته
وال � � � ��ذود ع �ن��ه وم ��واج� �ه ��ة امل �ف �س��دي��ن
واجب وطني.
كما اكد املبارك خالل تلك الجلسة
ال � �ت � ��زام ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي ن �ه ��ج ع�م�ل�ه��ا
ب �ت��وج �ي �ه��ات س �م��و ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد م��ن
ان��ه ال ح�م��اي��ة ل�ف��اس��د وال تستر على
ف�س��اد او اخ�ف��اء ملعلومات او تغييب
ل �ل �ح �ق ��ائ ��ق م� �ك ��اش� �ف ��ا امل� �ج� �ل ��س ب ��أن
التركة ثقيلة واإلص�لاح يتطلب وقتا
ملعالجة االخطاء والترسبات العالقة
م��ن السنوات السابقة وان��ه آن االوان
لتصويب املسار وتقويم اوجه الخلل
م ��ن خ�ل��ال ح � ��وار ب �ن ��اء ام � ��ام ال�ش�ع��ب
بشكل شفاف وجاد.

• المبارك :التاريخ سيسجل تلك الجلسة للسلطتين
الحكومة
صعدت المنصة
لتوضيح خطواتها
اإلصالحية

املبارك يعلن رؤية الحكومة في الرد على مالحظات املحاسبة من فوق املنصة

فرق عمل
وم� � ��ن أب� � � ��رز م � ��ا ج� � ��اء ف � ��ي ردود
ال � ��وزراء خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ج�ل�س��ة تأكيد
وزي��ر ال��دف��اع وج��ود تعاون مستمر
ل �ت�ل�اف��ي امل�ل�اح� �ظ ��ات ع �ل��ى وزارت� � ��ه
التي يعود بعضها ال��ى ع��ام ،2006
 2007كاشفا ع��ن آل�ي��ة عمل ال��وزارة
لتحقيق ذلك من خالل تشكيل فريق
عمل يتولى دراستها والتوصل الى
حل بخصوصها.
وك� � �ش � ��ف وزي � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة ع �م��ا
ات�خ��ذت��ه ال � ��وزراة ب �ش��أن امل�لاح�ظ��ات
على بعض اإلدارات ومنها االنتهاء
من اللوائح التنفيذية لجهاز حماية
امل �س �ت �ه �ل��ك وص � �ن ��دوق امل �ش��روع��ات
ال �ص �غ �ي��رة وت �ف �ع �ي��ل ال� �ت� �ع ��اون م��ع
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال� �ح ��رص على
توفير جميع متطلباته من الوزارة.
وأش � � ��ار وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة إل� ��ى ن�ش��ر
ج� ��ري ��دة ال ��دس� �ت ��ور ردود ال � � ��وزارة
بالتفصيل مثنيا ع�ل��ى تخصيص
جلسة لالستماع الى ردود الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ل��ى م�لاح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة معتبرا أنها خطوة رائدة
تدفع نحو املزيد من التفعيل لدور
ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ال��رق��اب �ي��ة امل��رم��وق��ة
وت ��رس ��خ م �ب��دأ ال��رق��اب��ة وامل �س��اء ل��ة
الذي ال تصلح الديمقراطية اال به.
ورد د .ع � �ل� ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر وزي � ��ر
النفط وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ب��اإلن��اب��ة عن
م �ل�اح � �ظ� ��ات ال� � ��دي� � ��وان ب �خ �ص��وص

وزارة الداخلية بأن ال��وزارة اتخذت
التدابير الالزمة بخصوص ما ورد
في تقرير الديوان من مآخذ شابت
عقود تقديم وجبات غذائية جاهزة
في جميع املحافظات ومتحصالت
الوزارة من املخالفات املرورية.
وع� ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات ال � � � ��واردة ع�ل��ى
وزارة النفط تحدث ال��وزي��ر العمير
ك��اش�ف��ا ع��ن ج�ه��ود وزارت ��ه ملالحقة
ال �ك��م ال �ك �ب �ي��ر م ��ن امل�ل�اح �ظ��ات ال�ت��ي
ط � ��ال � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ات وال� � �ش � ��رك � ��ات
النفطية وك��ان م��ن أب��رز املالحظات
م��ا تعلق ب�ع��دم التناسب ب�ين قيمة
تكلفة دع��م م�ن�ت�ج��ات م �ك��ررة ودع��م
غ��از م�س��ال م�س��وق محليا والسعر
ال �ع��امل��ي ل�ل�ن�ف��ط ح�ي��ث أف ��اد العمير
ع��ن ت�ل��ك امل�لاح �ظ��ة ب��أن��ه ي�ت��م اع ��داد
امليزانية على اساس سعر تحفظي
للنفط الخام للسنوات السابقة ،مما
يؤثر ب��دوره على اسعار املنتجات،
حيث ان العالقة طردية كلما زادت
اسعار النفط زادت اسعار املنتجات
ب��ال �س��وق ال �ع��امل��ي وب �م��ا ان اس �ع��ار
املنتجات البترولية بالسوق املحلي
اس�ع��ار ثابتة واج�ب��اري��ة نتج عنها
ف ��روق ��ات ك �ب �ي��رة اث � ��رت ع �ل��ى زي ��ادة
تكلفة دعم املنتجات.
وج � ��اء ف ��ي رد وزي � ��ر اإلع �ل ��ام أن
امل �ت��اب��ع ل �ت �ق��اري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ي�لاح��ظ ال�ت�ط��ور االي�ج��اب��ي ب��إص��دار
ه �ي �ك��ل ت�ن�ظ�ي�م��ي ل � �ل� ��وزارة والئ �ح��ة

المجلس احال ردود
الوزراء إلى لجنة
الميزانيات وأوصى
ديوان المحاسبة
بالمتابعة
ل�ل�ب��رام��ج ال �ت��ي ع�ل��ى إث��ره��ا ل��م يعد
للمخالفات الواردة بهذا الخصوص
وج� ��ود م ��ؤك ��دا ج��دي��ة ال � � ��وزارة في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع  24م�خ��ال�ف��ة م�ن�ه��ا 21
ت�خ��ص س �ن��وات م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة وان
ال� � ��وزارة ت�ت�خ��ذ إج ��راءات �ه ��ا ل�ت�لاف��ي
املخالفات.
وب�خ�ص��وص وزارة ال�ش�ب��اب ق��ال
الوزير الحمود انه تم صرف مبالغ
 120ال �ف��ا ل��دع��م ب �ع��ض ال�ط�ل�ب��ة في
ال�خ��ارج مؤكدا ح��رص ال��وزارة على
دع ��م امل �ج��ام �ي��ع ال�ش�ب��اب�ي��ة ووج ��ود
ب� ��رام� ��ج ل �ب ��ث روح امل ��واط� �ن ��ة وأن� ��ه
تفاديا لبعض املخالفات صدر قرار
وزاري ب�ت�ن�ظ�ي��م م �ش��اري��ع ال�ش�ب��اب
وآل � �ي� ��ة ل ��رع ��اي ��ة ات� � �ح � ��ادات ال �ط �ل �ب��ة
املعتمدة.
مشاريع التنمية
وع� ��ن م�ل�اح �ظ��ات ه �ي �ئ��ة ال ��زراع ��ة
ق��ال��ت رئيسة مجلس االدارة املدير
العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة
وال �ث��روة السمكية نبيلة ال�ع�ل��ي ان
م �ش��اري��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ب�م�ي��زان�ي��ة
الهيئة لسنة  2014/ 2013تقدر بـ10
م�لاي�ين و 125ال��ف دي�ن��ار وال�ص��رف
م�ن�ه��ا  8.687.545م �ل �ي��ون ع �ل��ى 30
مشروعا وان الهيئة ارتأت ان تقوم
في نهاية السنة املالية بمناقلة من
مبالغ من خطة التنمية وهي مليون
و 391ال��ف دي �ن��ار لتغطية ال�ص��رف

ع� �ل ��ى ع � �ق� ��ود االع� � �م � ��ال االن �ش ��ائ �ي ��ة
والصيانة التي تمت واستعرضت
ج �ه��ود ال�ه�ي�ئ��ة ل�ت�لاف��ي امل�لاح �ظ��ات
حول عدد من مشاريعها الكبرى.
ومن جهته قال نائب املدير العام
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ل �ل �ش��ؤون
ال �ف �ن �ي��ة امل� �ه� �ن ��دس م �ح �م��د ال �ع �ن��زي
ان ه �ن��اك م�لاح �ظ��ة واح � ��دة ل��دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ال �ه �ي �ئ��ة وت�ت �ع �ل��ق
ب �ت ��أخ �ي ��ر ت �ج �ه �ي��ز م ��وق ��ع ل �ت��وري��د
وتركيب اج�ه��زة امنية موضحا ان
العقد يتكون من  7بنود باجمالي
 53الف دينار وانه تم تسلم  6بنود
في مواعيدها امل�ح��ددة وت��م تركيب
االج� � � ��زة ال� � � � ��واردة ف� ��ي ال� �ب� �ن ��ود ال � �ـ6
السابقة مشيرا الى ان البند السابع
ع � �ب� ��ارة ع� ��ن م �ح �ط��ة ل ��رص ��د ت �ل��وث
ال �ه��واء وان ال ��دي ��وان رأى ان ي�ك��ون
ه �ن��اك ت�ن�س�ي��ق م�س�ب��ق لتخصيص
املواقع قبل طرح املناقصة.
وع ��ن امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي للثقافة
ت �ح��دث��ت ت �ه��ان��ي ال �ع ��دوان ��ي ق��ائ�ل��ة:
ه �ن��اك م�لاح�ظ��ة الع �ف��اء امل �ق��اول من
غرامة التأخير ملشروع مبنى مسرح
ال �س��امل �ي��ة وردن � ��ا ان ه �ن��اك  18ام��را
ت�غ�ي�ي��ري��ا وان امل �س��رح ت��م اف�ت�ت��اح��ه
وت� ��م ات� �خ ��اذ ك��اف��ة اإلج � � � ��راءات ملنع
تكرار املخالفات.
وعن هيئة الرياضة تحدث نائب
امل��دي��ر ال�ع��ام لهيئة ال�ش�ب��اب جاسم
ال � �ه� ��وي� ��دي ع� �م ��ا ي� �خ ��ص م�ل�اح �ظ��ة
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن اس �ت �م��رار
ع� ��دم ت �ح �ص �ي��ل اي� � � ��رادات ال �ح �ك��وم��ة
ل�ك��أس الخليج  16ب��أن الهيئة غير
م �ن��اط��ة ب�ت�ح�ص�ي��ل االي � � � ��رادات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة وان �ه��ا ق��ام��ت بمخاطبة
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة الي �ج��اد ال�ح�ل��ول
املناسبة ل�لاي��رادات غير الحكومية
ام� � ��ا م�ل�اح� �ظ ��ة ع� � ��دم ت� �س ��وي ��ة ع �ه��د
االن��دي��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2008/2007
ال � ��ى  2013/2012ف �ق��د ت� ��م ات �خ��اذ
اج� ��راءات منها خصم م��ا تبقى من
مبالغ العهد ووف��ق ال�ص��رف املالي
االض� ��اف� ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ات ال �ت ��ي خ��ال�ف��ت
وت �ل �ق��ت ال �ه �ي �ئ��ة ك� �ت ��اب ش �ك��ر ب �ه��ذا
الخصوص.
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أسفرت عن  15توصية واستقالة وزير وانسحاب العضو المستجوب

 3استجوابات في دور االنعقاد الثالث
شطب المحور األول من استجواب دشتي للخالد

د.عبدالله الطريجي

د،عبدالحميد دشتي

روضان الروضان

االستجوابات موزعة على أدوار االنعقاد
ب��ال��رغ��م م��ن أن امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي قد
حقق على ال�ج��ان��ب التشريعي ب��إق��راره
ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وان�ين ال�ح�ي��وي��ة واملهمة
التي تهم املواطن بشكل مباشر إال انه
ل��م ي�غ�ف��ل ال �ج��ان��ب ال��رق��اب��ي ف�ق��د ق ��دم 3
نواب  3استجوابات وجاءت تفاصيلها
كالتالي:
االستجواب األول
ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
ال � � ��ى ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � � � ��وزراء
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق د.
ع �ب��دامل �ح �س��ن امل ��دع ��ج ف ��ي  23ن��وف�م�ب��ر
 2014م� ��ن  4م � �ح� ��اور وه � ��ي ال �ت �ف��ري��ط
ف ��ي ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام وال� �ت� �ج ��اوزات
ف��ي اع �م��ال ال � � ��وزارة ،وال �ف �س��اد االداري
واإلخ �ل��ال ال�ج�س�ي��م ف��ي ادارة ال � ��وزارة،
وان �ه �ي ��ار ال �ت �ع��ام��ل ف ��ي س� ��وق ال �ك��وي��ت
لألوراق املالية ومخالفات هيئة اسواق
امل � � ��ال ،وس� � ��وء االدارة وال �ت �س �ت��ر ع�ل��ى
ص � ��ور ال �ف �س ��اد وال� �ج ��رائ ��م األخ�ل�اق �ي ��ة.
ون ��وق ��ش االس� �ت� �ج ��واب ف ��ي ج �ل �س��ة 16
ديسمبر  2015وق��د تحدث النائبان د.
عبدالحميد دشتي وس�ع��ود الحريجي
م��ؤي��دي��ن ل�ل�اس �ت �ج��واب وأش � ��ار ال ��ى أن
ال ��وزي ��ر امل ��دع ��ج ح �م��ل م �ي��زان �ي��ة ال��دول��ة
أعباء زيادة الدعم اإلنشائي للمواطنني
م ��ن  70أل �ف��ا ال ��ى 100أل� � ��ف ول ��م يستفد
املواطن من تلك الزيادة.
وأعرب عن أمله في ان يصلح الوزير
االعوجاج في وزارته.
وت �ح��دث ال�ن��ائ�ب��ان م �ب��ارك الحريص
وخليل الصالح معارضني لالستجواب
وب �ي �ن��ا ان امل �س �ت �ن ��دات ال� �ت ��ي ع��رض �ه��ا
النائب املستجوب عبارة عن مخالفات
قديمة ،كما ان الوزير تعاون مع النواب
في الرد على جميع أسئلتهم.
وع � �ق� ��ب امل� �ن ��اق� �ش ��ة ص � � ��دق امل �ج �ل��س
على  15توصية نيابية وأح��ال�ه��ا على
الحكومة.

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )(3
%20

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )(12
%80

طلبات املناقشة

الثاني

الثالث

اإلجمالي

العدد

12

3

19

املعدل

٪ 80

٪ 20

٪ 100

االستجواب الثاني
ق ��دم ��ه ال� �ن ��ائ ��ب روض � � ��ان ال ��روض ��ان
ال��ى نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة د .ع�ب��دامل�ح�س��ن
امل��دع��ج ف��ي  23م��ارس  2015مكونا من
محور واحد وهو ضياع حقوق صغار
املساهمني وتسهيل هدر أموالهم ،وفي
جلسة  7أبريل  2015رفع رئيس املجلس
م ��رزوق ال�غ��ان��م االس �ت �ج��واب م��ن ج��دول
األع�م��ال ن�ظ��را الستقالة ال��وزي��ر املدعج
وقبول استقالته.
االستجواب الثالث
ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد دشتي
الى النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ف ��ي  11م ��اي ��و  2015م �ش �ت �م�لا ع �ل��ى 4
م �ح��اور ه��ي م�خ��ال�ف��ة اح �ك��ام ال��دس�ت��ور
وال �ت �ه��اون ف��ي ه�ي�ب��ة ال��دول��ة واإلض ��رار
بمقدراتها ،واملحور الثاني عدم مراعاة

احكام الدستور فيما يتعلق باالتفاقية
األم� �ن� �ي ��ة ب�ي��ن دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي وامل�ب��رم��ة ف��ي ،2012/11/13
واه � ��دار ح �ق��وق امل��واط �ن�ين خ ��ارج دول��ة
الكويت وع��دم القيام بواجب حمايتهم
وال � �ت � �ه� ��رب م � ��ن االس � �ئ � �ل ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة،
وال�ت�ض�ي�ي��ق ع �ل��ى ال �ح��ري��ات واالض � ��رار
ب �س �م �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ال ��دول� �ي ��ة ب��امل �خ��ال �ف��ة
الح �ك��ام ال��دس �ت��ور ون �ص��وص ال�ق��ان��ون
وإض �ع ��اف ه�ي�ب��ة ال��دول ��ة وال �ت �ن��ازل عن
س�ي��ادت�ه��ا .وف ��ي ج�ل�س��ة  19م��اي��و طلب
ال � �ن ��ائ ��ب األول ش� �ط ��ب امل � �ح � ��ور االول
وامل �ت �ع �ل ��ق ب �ع��اص �ف��ة ال � �ح� ��زم وح ��ول ��ت
الجلسة سرية ملناقشة طلب الوزير بناء
ع�ل��ى ط�ل��ب ق ��دم م��ن  12ن��ائ�ب��ا بتحويل
الجلسة سرية وتم التصويت على طلب
ش�ط��ب امل �ح��ور وواف � ��ق ع�ل��ى ش�ط�ب��ه 45
نائبا ورفض  9نواب وامتنع نائبان عن
التصويت وانسحب النائب املستجوب
ورف ��ع ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م االس�ت�ج��واب من
جدول االعمال.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

35

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

✓

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

✓

40

فارس العتيبي

✓

9

حمدان العازمي

41

فيصل الدويسان

✓

10

حمد الهرشاني

✓

11

حمود الحمدان

✓

12

خالد الجراح

✓

13

خلف دميثير

✓

14

خليل الصالح

✓

15

خليل عبدالله

✓

16

راكان النصف

✓

17

روضان الروضان

✓

18

سعد الخنفور

✓

19

سعدون حماد

✓

20

سعود الحريجي

21

سلطان الشمري

✓

22

سلمان الحمود

✓

23

سيف العازمي

24

صالح عاشور

25

صباح الخالد

✓

✓

✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

غير
موافق
موافق
✓
✓
✓

42

فيصل الشايع

✓

43

فيصل الكندري

✓

44

كامل العوضي

✓

45

ماجد موسى

✓

46

ماضي الهاجري

✓

47

مبارك الخرينج

✓

48

مبارك الحريص

✓

49

محمد الخالد

✓

50

محمد طنا

✓

51

محمد العبدالله

✓

52

محمد الهدية

53

محمد الجبري

✓

54

محمد الرشيدي

✓

55

محمد الحويلة

✓

56

منصور الظفيري

✓

26

طالل السهلي

✓

57

نبيل الفضل

27

عادل الخرافي

✓

58

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

59

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

60

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

61

يوسف الزلزلة

31

عبدالله الطريجي

62

مرزوق الغانم

32

عبدالله العدواني

✓

✓
✓
✓
✓

النتيجة

ممتنع

✓

✓

✓
45

9
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تصدرها الفضل بـ  11طلبا ودشتي بـ  6وحماد بطلبين

 24طلبا برفع الحصانة عن  11نائبا
طلبات رفع الحصانة خالل دور االنعقاد الثالث
%20.8

%25

%45.8

%54.2

%8.3

قرار المجلس

موضوعات طلبات رفع الحصانة
القضايا

حصر
العاصمة

جنح
مباحث

جنح
صحافة

ن�ظ��ر م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي  24طلبا
ب��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ف��ي دور االن�ع�ق��اد
الثالث مقدمة من النائب العام في
ح��ق  6ن� ��واب وواف � ��ق امل �ج �ل��س على
رفعها ف��ي  11طلبا ورف��ض رفعها
ف ��ي  13ط �ل �ب��ا ،وت �ن��وع��ت م��واض �ي��ع
الحصانة م��ا ب�ين  7ق�ض��اي��ا حصر
العاصمة ،و  6قضايا جنح مباحث

و  4قضايا جنح صحافة وقضيتني
ج� �ن ��ح م� ��رئ� ��ي وم � �س � �م� ��وع وق �ض �ي��ة
واح � ��دة أم ��ن دول � ��ة ،وم �ث �ل �ه��ا حصر
قضائي وأكثر النواب الذين قدمت
ف ��ي ح�ق�ه��م ط �ل �ب��ات رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة
ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث ال�ن��ائ��ب
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ب� �ـ  13ط �ل �ب��ا م �ن �ه��ا 6
ق� �ض ��اي ��ا ج� �ن ��ح م� �ب ��اح ��ث وق �ض �ي �ت��ا

جنح مرئي
ومسموع

املعدل

% 45.8

% 54.2

-

% 100

باقي
القضايا

العدد

11

13

-

24

االجمالي

قرار
املجلس

موافقة

رفض

لم يبت

االجمالي

النائب

عدد
طلبات
رفع
الحصانة

نبيل الفضل

13

 6جنح املباحث2 ،
ح �ص��ر ال �ع��اص �م��ة،
 2ج �ن ��ح ص �ح��اف��ة،
ح� � � � �ص � � � ��ر ن � � �ي� � ��اب� � ��ة
التنفيذ الجنائي،
ج � � � � � �ن � � � � ��ح م � � � ��رئ � � � ��ي
وم� �س� �م ��وع ،ح�ص��ر
قضائي

%16.7

%29.2

العدد
املعدل

7
29.2

6
25%

4
16.7%

2
8.3%

5
20.8%

24
100%

ح �ص��ر ال �ع��اص �م��ة وم �ث �ل �ه �م��ا ج�ن��ح
ص� �ح ��اف ��ة وق� �ض� �ي ��ة واح� � � � ��دة ج �ن��ح
م ��رئ ��ي وم� �س� �م ��وع وم �ث �ل �ه��ا ح�ص��ر
ق�ض��ائ��ي ث��م ال�ن��ائ��ب د.ع �ب��د الحميد
دش�ت��ي ب�ـ  6طلبات منها  4قضايا
ح �ص��ر ال �ع��اص �م��ة وق �ض �ي��ة واح� ��دة
أم��ن دول��ة ومثلها جنح الفحيحيل
وج ��اء ف��ي ال�ت��رت�ي��ب ال�ث��ال��ث ال�ن��ائ��ب

س� �ع ��دون ح �م ��اد ب �ط �ل �ب�ين أح��ده �م��ا
ف��ي قضية ح�ص��ر ال�ع��اص�م��ة ومثله
جنح مرئي ومسموع يليه النواب
فيصل الدويسان وحمد الهرشاني
وم �ح �م��د ال� �ب ��راك ول �ك��ل م�ن�ه��م طلب
واحد فقط.

قدم النائب د .عبدالحميد دشتي
طلبًا بإحالة تفسير امل��ادة  111من
ال��دس�ت��ور ال��ى املحكمة الدستورية
ل �ب �ي��ان م��ا إذا ك ��ان ال �ن��ائ��ب ال�ن��ائ��ب
يتمتع بالحصانة البرملانية فيما
ب�ي�ن ادوار االن �ع �ق��اد ح ��ال م��زاول �ت��ه
اعماله باللجان البرملانية كرئيس
او مقرر او كعضو باللجنة .ونص
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى اآلت ��ي :وب��االش��ارة ال��ى
املوضوع اعاله وملا كان من املعلوم
ل��دى مجلسكم امل��وق��ر ان��ه وبتاريخ
 2014 /10 / 13ت��م التحقيق معي
بمعرفة النيابة العامة في القضية
رق��م  2014 /10ج�ن��اي��ات ام��ن دول��ة
دون مراعاة الحصانة كوني نائبا
بمجلس االمة ،وباملخالفة للدستور
والالئحة الداخلية للمجلس.
وأس � � � � ��س دش � � �ت � ��ي ط � �ل � �ب� ��ه وف� �ق ��ا
ل�لاس��ان�ي��د ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��دس�ت��وري��ة
التالي بيانها:
امل ��ادة « :111ال ي�ج��وز اث �ن��اء دور

االن � �ع � �ق� ��اد ف � ��ي غ� �ي ��ر ح� ��ال� ��ة ال� �ج ��رم
امل �ش �ه��ود ،ان ت �ت �خ��ذ ن �ح��و ال�ع�ض��و
اج � � � ��راءات ال �ت �ح �ق �ي��ق او ال�ت�ف�ت�ي��ش
او القبض او الحبس او اي اج��راء
ج � ��زائ � ��ي آخ� � ��ر اال ب� � � ��اذن امل �ج �ل ��س،
وي �ت �ع�ي�ن اخ� �ط ��ار امل �ج �ل��س ب �م��ا ق��د
ي�ت�خ��ذ م��ن اج� � ��راءات ج��زائ �ي��ة اث�ن��اء
ان�ع�ق��اده ع�ل��ى ال�ن�ح��و ال�س��اب��ق ،كما
يجب اخطاره دواما في اول اجتماع
له بأي اج��راء يتخذ في غيبته ضد
اي عضو م��ن اعضائه ،وف��ي جميع
االحوال اذا لم يصدر املجلس قراره
في طلب االذن خالل شهر من تاريخ
وصوله اليه اعتبر ذلك بمثابة اذن».
مل��ا ك��ان ذل��ك وحيث ان الحصانة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ه��ي ض �م��ان��ة دس �ت��وري��ة
مقررة العضاء البرملان بصفاتهم ال
بأشخاصهم سواء اكانوا منتخبني
ام م �ع �ي �ن�ين ت �ت �ي��ح ل �ه��م  -اث� �ن ��اء او
ب �م �ن��اس �ب��ة ق� �ي ��ام� �ه ��م ب��واج �ب��ات �ه��م
البرملانية  -ح��ري��ة ال ��رأي والتعبير

ع��ن ارادة االم��ة ،دون اي��ة مسؤولية
جنائية او مدنية تترتب على ذلك.
وع �ل �ي��ه ذه� ��ب ال �ع��دي��د م ��ن ال�ف�ق�ه��اء
الدستوريني وهو ما يوافق صريح
الدستور واحكام القضاء الى انه ال
يملك ذو ال�ش��أن وال النيابة العامة
تحريك اي دعوى بحق النائب وخير
دليل على ان املشرع الدستوري اراد
ل �ل �ح �ص��ان��ة امل��وض��وع �ي��ة ان ت �ك��ون
واس �ع��ة ل�ل�ح��د ال� ��ذي ي�ك�ف��ل ال�ح��ري��ة
ال�ك��ام�ل��ة ل�ل�ع�ض��و ب�م��راق�ب��ة السلطة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وم�ح��اس�ب�ت�ه��ا ودون ان
ي �خ �ش��ى اي م �ح��اس �ب��ة ق �ض��ائ �ي��ة ان
ل�ج�ن��ة ال �ن �ظ��ر ف��ي ت�ن�ق�ي��ح ال��دس �ت��ور
وب��ال �ع��ام  1980ق ��د رف �ض��ت مطلب
الحكومة الخاص بتعديل املادة 110
ع�ن��دم��ا ارادوا ال �ح��د م��ن ال�ح�ص��ان��ة
امل � ��وض � ��وع� � �ي � ��ة ب � � �ج� � ��واز م� �ح ��اك� �م ��ة
ال �ن��ائ��ب ف��ي ج��رائ��م ال �ق��ذف وال �س��ب
والتحريض وه��و االم��ر ال��ذي يفيد
ب��أن ال�ف�ق�ه��اء ال��دس �ت��وري��ون ان�ت�ه��وا

القضايا املطلوب
رفع الحصانة
فيها

موافقة

رفض

لم يبت
فيه

6

7

-

د.عبدالحميد
دشتي

6

 4حصر العاصمة،
ج �ن��ح ال�ف�ح�ي�ح�ي��ل،
أمن دولة

3

3

-

سعدون
حماد

2

حصر العاصمة
،جنح مرئي
ومسموع

1

1

-

فيصل
الدويسان

1

جنح صحافة

1

-

-

حمد
الهرشاني

1

جنح صحافة

-

1

-

محمد
البراك

1

جنح الفروانية

-

1

-

االجمالي

24

 7حصر العاصمة،
 6ج� �ن ��ح م �ب��اح��ث،
 4ج �ن ��ح ص �ح��اف��ة،
 2ج� � � �ن � � ��ح م � ��رئ � ��ي
وم�س�م��وع 5 ،باقي
القضايا

11

13

-

ألول مرة طلب تفسير للمحكمة الدستورية عن الحصانة
الى ان فترة الحصانة وآثارها تمتد
الى كل فترة العضوية.
وق��د ق��رر املجلس تكليف اللجنة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ص�ي��اغ��ة ال�ط�ل��ب لرفعه
ال � ��ى امل �ح �ك �م��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة .وف ��ي
 7ي ��ون� �ي ��و  2015ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية من صياغة طلب تفسير
املادة  111من الدستور وما يقابلها
م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ورف�ع�ت��ه ال��ى
رئيس املجلس تمهيدًا إلحالته الى
املحكمة الدستورية.

قرار املجلس

%46.1

%53.9

طلبات رفع الحصانة موزعة على ادوار االنعقاد
دور االنعقاد
العدد
املعدل

االول
0

الثاني
28
% 53.9

الثالث
24
% 46.1

االجمالي
52
% 100

16

ملف

حصاد دور
االنعقاد الثالث
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

نهج جديد عزز التعاون اإليجابي والتشاور حول القضايا المهمة

اجتماعات السلطتين أصبحت مركزا إلدارة
األزمات وحل المشكالت
عقدت السلطتان خالل دور االنعقاد
الحالي ع��دة اجتماعات مؤثرة ناقشت
ق� �ض ��اي ��ا ح� �ي ��وي ��ة وس ��اه � �م ��ت ف � ��ي ح��ل
ال �ع��دي��د م��ن امل �ش �ك�لات ال�ك�ب�ي��رة فكانت
ت�ل��ك االج�ت�م��اع��ات بمنزلة م��رك��ز إلدارة
األزم��ات التي تعرضت لها البالد خالل
الفترة األخيرة.
وك��ان��ت ال ��دع ��وة ال �س��ري �ع��ة ل�ع�ق��ده��ا
من رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
ع��ام�لا مهما س��اه��م ف��ي وض��ع السلطة
التنفيذية أم��ام مهامها وتقديم ك��ل ما
لديها من جهود بتعاون ورقابة أعضاء
مجلس األمة.
ول � �ق ��د ن ��اق� �ش ��ت ت� �ل ��ك االج� �ت� �م ��اع ��ات
قضية انخفاض أسعار النفط ومتابعة
الجهود الحكومية ملواجهتها وتدهور
أوض ��اع ال�ب��ورص��ة ون�ت��ج ع��ن االجتماع
استمرار ضخ الحكومة الستثماراتها
ف ��ي ال �ب ��ورص ��ة ل ��وق ��ف ال �ت ��ده ��ور وك ��ان
ل �ل��اج � �ت � �م � ��اع ت � ��أث � �ي � ��ر م � �ل � �م � ��وس ع �ل��ى
امل��ؤش��ر ال �ع��ام ل�س��وق امل ��ال ك�م��ا ناقشت
السلطتان مشاركة الكويت في عاصفة
ال�ح��زم واك��دت��ا وقوفهما خلف القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ف �ي �م��ا ت �ت �خ��ذه م ��ن ق � ��رارات
دفاعية.
ث��م ج��اء اج�ت�م��اع السلطتني ملناقشة
األوض � ��اع األم �ن �ي��ة واالج �ت �م��اع األخ �ي��ر
كان ملتابعة مستجدات حادث التفجير
االره � � ��اب � � ��ي ال � � � ��ذي اس � �ت � �ه� ��دف م �س �ج��د
الصادق بمنطقة الصوابر والذي وضع
ال �ح �ك��وم��ة أم� ��ام م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا األم�ن�ي��ة
مما أدى إل��ى س��رع��ة الكشف ع��ن هوية
املخططني واملنفذ للعملية اإلرهابية.
أسعار النفط
ف ��ي ال �س ��اب ��ع م ��ن دي �س �م �ب��ر امل��اض��ي
ع �ق��دت ال �س �ل �ط �ت��ان اج �ت �م��اع��ا م�ش�ت��رك��ا
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
الغانم وبحضور نواب وثالثة وزراء تم
خالله مناقشة قضية انخفاض أسعار
النفط وتأثيرها على البالد وتقرر عقد
اجتماع أخ��ر لتقدم الحكومة البيانات
واملعلومات املطوبة للرد على تساؤالت
النواب وتقديم مرئياتها.
وح� �ض ��ر االج � �ت � �م ��اع وزراء امل��ال �ي��ة
أن��س الصالح والنفط وال��دول��ة لشؤون
م�ج�ل��س األم ��ة د.ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر وال��دول��ة
ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء الشيخ محمد
العبد الله وعدد من األعضاء.
وت �ع �ه��دت ال �ح �ك��وم��ة خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة
ب��ال�ق�ي��ام ب�م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ت �ج��اه الشعب
ل �ل �ت��أك��د م ��ن اس �ت �م ��رار ال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م

الغانم :مجلس
األمة لن يقف
مكتوف األيدي
تجاه أي مشكلة
تمس الشعب
تعهدات حكومية
بعدم المساس
بمصادر دخل
المواطن

جانب من احدى اجتماعات السلطتني التشريعية والتنفيذية في مكتب املجلس

وع��دم تأثر أصحاب الدخول املتوسطة
واملنخفضة.
وق ��دم ��ت ال �س �ل �ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ي��ان��ا
مرئيا أم��ام الحضور لتوضيح أسباب
تراجع أسعار النفط وانعكاساتها على
امليزانية العامة كما نفت تفكيرها في
ق�ض�ي��ة ال �ض��رائ��ب وإن �م��ا ت��وج��ه إلع ��ادة
ت��وزي��ع أدوات ال �ص��رف ل�ت�ق�ل�ي��ل ال �ه��در
مؤكدة أن األوض��اع مستقرة ول��م تصل
إلى مرحلة الالعودة.
تراجع البورصة
وف ��ي ال �ع��اش��ر م��ن ال �ش �ه��ر ذات� ��ه لبى
أعضاء السلطتني دعوة رئيس مجلس
األم��ة الجتماع ط��ارئ بحضور رؤس��اء
اللجان البرملانية ووزراء حيث حضر
االجتماع رئيس اللجنة املالية فيصل
الشايع ورئيس لجنة امليزانيات عدنان

ع�ب��د ال�ص�م��د ورئ�ي��س لجنة األول��وي��ات
د.ي � ��وس � ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة ووزي � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
السابق د.ع�ب��د املحسن امل��دع��ج واملالية
أن� ��س ال �ص��ال��ح ورئ� �ي ��س ه �ي �ئ��ة أس� ��واق
امل��ال د.ن��اي��ف الحجرف ومحافظ البنك
املركزي د.محمد الهاشل ورئيس الهيئة
العامة لالستثمار ب��در السعد ملتابعة
آخ� � ��ر ت� � �ط � ��ورات ال� ��وض� ��ع االق� �ت� �ص ��ادي
وتراجع البورصة.
وق��د ن�ق��ل ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م للحكومة
ع� ��دم رض � ��اه ع ��ن ال ��وض ��ع االق �ت �ص��ادي
م� ��ؤك� ��دا ان امل� �ج� �ل ��س س� �ي ��راق ��ب األداء
ال�ح�ك��وم��ي وس�ي�م��ارس دوره إل��ى أبعد
حد.
وق��ال الغانم إن االج�ت�م��اع ج��زء مهم
من ممارسة مجلس األمة لدوره الرقابي
ورأى ان ت ��راج ��ع ال �ن �ف��ط ال ي �ع��د سببا
إلي �ق��اف التنمية ف�ه�ن��اك دول ال تمتلك

النفط ولم تقف التنمية فيها موضحا
أن��ه ينبغي تحديد مهلة أم��ام القائمني
ع �ل��ى ال �خ �ص �خ �ص��ة وم� �ش ��اري ��ع B.O.T
وجهاز املبادرات وان لم يكونوا قادرين
فليأت غيرهم ليحقق التنمية حيث انه
اليعقل أن تكون محصلة تلك املشاريع
الشيء.
وط � ��ال � ��ب ال � �غ ��ان ��م ف � ��ي ه� � ��ذا ال� �ص ��دد
الحكومة بأن تخرج للشعب وتخاطبه
ب�ش�ف��اف�ي��ة ع ��ن ت �ل��ك األزم� � ��ات م ��ؤك ��دا ان
امل� �ج� �ل ��س ل � ��ن ي� �ق ��ف م �ك �ت ��وف ��ي األي� � ��دي
وس� �ي� �ك ��ون ل� ��ه دور ت� �ج ��اه أي م�ش�ك�ل��ة
ت�ت�ع��رض ل�ه��ا ش��ري�ح��ة م��ن املجتمع في
إطار الدستور والقانون.
عاصفة الحزم
وف��ي األول م��ن اب��ري��ل امل��اض��ي عقدت
ال �س �ل �ط �ت��ان اج �ت �م��اع��ا م�غ�ل�ق��ا مل�ن��اق�ش��ة

الحلقات النقاشية للمشاركة
المجتمعية في القوانين
س� � ��ن م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة س �ن��ة
حميدة ف��ي فتح ب��اب املشاركة
ال �ش �ع �ب �ي��ة ف ��ي ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي
ي �ن��اق �ش �ه��ا ح �ي��ث أع �ل ��ن رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم في
بداية دور اإلنعقاد تخصيص
ب��ري��د إل�ك�ت��رون��ي خ��اص بتلقي
امل � �ق � �ت ��رح ��ات ال �ش �ع �ب �ي ��ة ح ��ول
القوانني التي يناقشها املجلس

ثم بعد ذلك تم فتح الباب أمام
مشاركة املختصني وأهل الرأي
والخبراء عبر حلقات نقاشية
فعقد املجلس حلقات نقاشية
ح��ول ت�ع��دي�لات ال�ق��ان��ون رق��م 5
 2005/ب �ش��أن ب �ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
ب �ح �ض��ور ال �ح �ك��وم��ة وم�م�ث�ل�ين
ل �ل �م �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي وال �ب �ل��دي��ة
وامل �ه �ت �م�ين ب �ه��ذا ال �ش��أن وق��دم

كل جانب مقترحاته حول تلك
التعديالت.
ك� �م ��ا دار ح � � ��وار م�ج�ت�م�ع��ي
راق� � � ��ي ح� � ��ول ق � ��وان �ي��ن اإلع �ل ��ام
بحضور إعالميني وصحافيني
وأه � ��ل امل �ه �ن��ة وت �م �خ �ض��ت تلك
ال� �ح� �ل� �ق ��ات أي � �ض� ��ا ع � ��ن ب� �ل ��ورة
ال � �خ � �ط� ��وط ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ح� ��ول
القوانني الثالثة.

تطورات امللف اليمني ش��ارك فيه نائب
رئيس مجلس ال ��وزرء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ون��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ون��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح
ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
الشيخ محمد العبد الله ووزي��ر النفط
د.ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر إض ��اف ��ة إل ��ى  33ن��ائ�ب��ا
واس�ت�ع��رض االج�ت�م��اع مشاركة القوات
ال�ج��وي��ة الكويتية ف��ي عمليات دفاعية
عن اململكة العربية السعودية.
وش � � ��رح ال � � � � ��وزراء خ� �ل��ال االج� �ت� �م ��اع
آخ��ر ال�ت�ط��ورات السياسية والعسكرية
واألم�ن�ي��ة كما ع��رض كبار ق��ادة القوات
املسلحة التطورات العسكرية وطبيعة
امل �ش ��ارك ��ة ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ت�ل��ك
العمليات.
الوضع األمني
وع � �ق ��دت ال �س �ل �ط �ت��ان اج �ت �م��اع��ا ف��ي
ال� �ع ��اش ��ر م� ��ن ي ��ون �ي ��و ال � �ج � ��اري ب �ق��اع��ة
م �ك �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س ت � ��م خ �ل�ال� ��ه م �ن��اق �ش��ة
الوضع االمني في البالد واستعدادات
ال �ح �ك ��وم ��ة مل ��واج� �ه ��ة اي ط � � ��ارئ ام �ن��ي
ف��ي ظ��ل االوض� ��اع ال�س�ي��اس�ي��ة واالم�ن�ي��ة
املتالحقة في املنطقة وحضر االجتماع
اكثر من  30نائبا وستة وزراء يتقدمهم
ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي � � � ��ر ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ صباح
ال�خ��ال��د ونائب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
الشيخ محمد العبدالله ووزي ��ر النفط
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم ��ة

د.ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ووزي� � ��ر ال� �ع ��دل ووزي� ��ر
االوق ��اف وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة يعقوب
الصانع.
وأك� ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م ف��ي ت �ص��ري��ح ل��ه إث ��ر االج �ت �م��اع
اه� �م� �ي ��ة ت� �م ��اس ��ك ال� �ج� �ب� �ه ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال�ح�ف��اظ على لحمة النسيج الوطني
ال �ك ��وي �ت ��ي ورف � � ��ع ال� �ج� �ه ��وزي ��ة االم �ن �ي��ة
وتعزيز التكاتف املجتمعي تحت عنوان
عريض هو الوطن.
التفجير اإلرهابي
وعقد السبت املاضي بمكتب رئيس
مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م اجتماعا
نيابيا حكوميا موسعا بحضور سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل� �ب ��ارك ت �ن ��اول ب �ح��ث آخ ��ر م�س�ت�ج��دات
حادث التفجير االرهابي الذي استهدف
اح ��د امل �س��اج��د ب��ال�ع��اص�م��ة وأس �ف��ر عن
س �ق��وط ع� �ش ��رات ال �ش �ه ��داء وامل �ص��اب�ي�ن
وتطرق االجتماع الذي حضره  34نائبا
وسبعة وزراء ال��ى تفاصيل االج��راءات
الحكومية والخطوات املتخذة للتعاطي
مع تداعيات الحادث االرهابي.
وش� � ��دد امل �ج �ت �م �ع��ون م ��ن ال �ج��ان �ب�ين
النيابي والحكومي على أهمية العمل
على تحصني الجبهة الداخلية وتعزيز
وح ��دة الكويتيني وتماسكهم مثمنني
عاليا ال �ت �ع��اط��ي ال �ك��وي �ت��ي ال�ش�ع�ب��ي
م� ��ع ح � � ��ادث التفجير وامل� � �ث � ��ال ال� ��ذي
ض��رب��ه ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي التضامن
والتعاضد والتالحم املجتمعي.
ك�م��ا اش ��اد امل�ج�ت�م�ع��ون ب ��ردة ال�ف�ع��ل
ال�ف��وري��ة لسمو ام�ي��ر ال�ب�لاد حفظه الله
وت�ع��ال��ى ازاء ح ��ادث التفجير وزي��ارت��ه
املباشرة السريعة ملوقع التفجير وبكل
التوجيهات التي أمر بها الحقا للتعامل
مع تداعيات االعتداء االرهابي مؤكدين
ان سموه تصرف ك��أب ورج��ل دول��ة من
الطراز الرفيع في آن واحد.
   ودعا اعضاء مجلس االمة الجانب
الحكومي باتخاذ كل االجراءات الكفيلة
ب �ص��ون أم ��ن ال �ب�ل�اد وم ��ن ي�ق�ي��م عليها
م ��ن م ��واط �ن�ي�ن وم �ق �ي �م�ي�ن م ��ؤك ��دي ��ن ان
الكويت تمر بظرف استثنائي يتطلب
ب��دوره عمال وجهدا استثنائيا واتفق
امل �ج �ت �م �ع��ون ع �ل��ى ان ت �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
ب� � ��اح� � ��اط� � ��ة م � �ك � �ت� ��ب امل� � �ج� � �ل � ��س ب �ش �ك��ل
ي��وم��ي بكافة ال �خ �ط��وات وال �ت �ط��ورات
واملستجدات.
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

دور االنعقاد الثالث تشريعي بامتياز
لجنة االولويات

الخطة السنوية
()2015/ 2014

االكتتاب في 6
مؤسسات دولية

هيئة الطرق
والنقل البري

مرسوم الهيئات
الرياضية

زيادة رأسمال
صندوق النقد

زيادة رأسمال
املصرف العربي

لجنة االولويات

بدر العيسى

الخطة السنوية
()2015/ 2014

✓

✓

علي العبيدي
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

علي العمير

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عودة الرويعي

✓

م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

جابر املبارك
جمال العمر

✓

غ

حمدان العازمي

غ

غ

حمد الهرشاني

✓

فارس العتيبي
فيصل الدويسان

غ

✓

فيصل الشايع

✓

✓

فيصل الكندري

✓

✓

كامل العوضي

✓

✓

✓

ماجد موسي

✓

غ

✓

ماضي الهاجري

✓

م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمود الحمدان

✓

خالد الجراح

✓

خلف دميثير

✓

✓

خليل الصالح

✓

غ

✓

خليل عبدالله

✓

م

✓

✓

✓

مبارك الحريص

روضان الروضان

✓

غ

✓

محمد الخالد

سعد الخنفور

✓

✓

✓

سعدون حماد

✓

✓

✓

سعود الحريجي

✓

✓

✓

سلطان اللغيصم

✓

م

✓

سلمان الحمود

✓

سيف العازمي

✓

صالح عاشور

غ

صباح الخالد

✓

راكان النصف

طالل الجالل

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

م

م
✓

عيسى الكندري
غ

االكتتاب في 6
مؤسسات دولية

أنس الصالح

✓

✓

✓

✓

عسكر العنزي

✓

✓

هيئة الطرق
والنقل البري

احمد مطيع

✓

غ

✓

✓

م

م

عدنان عبدالصمد

✓

م

مرسوم الهيئات
الرياضية

أحمد القضيبي

✓

✓

✓

النواب

النواب

زيادة رأسمال
صندوق النقد

احمد الري

✓

م

✓

✓

القوانني

القوانني

زيادة رأسمال
املصرف العربي

رصدت «الدستور»
تصويت النواب على أهم
القوانين والمشروعات
التي اقرها المجلس
في دور االنعقاد
الثالث ومنها ما
تمت الموافقة عليه
باالجماع ومنها ما تم
عليه باألغلبية ومن
اهم القوانين التي تم
اقرارها لجنة األولويات،
وهي المرة األولى التي
يشكل فيها المجلس
لجنة دائمة لألولويات،
وقانون المحكمة
الدستورية والخطة
السنوية للسنوات
(/2015 - 2015 /2014
،)2017 / 2016 - 2016
وقانون جمع السالح
والتجنيد االلزامي
والكاميرات االمنية
وجرائم المعلومات
والخطة االمنية
والمراقبين الماليين
والمحاكمات التأديبية
وحقوق الطفل
وغيرها من القوانين
والجداول التالية تبين
مواقف النواب من تلك
القوانين:

تصويت النواب على القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث

موافق ✓

م

م

محمد طنا

✓

✓

✓

✓

محمد العبدالله

✓

✓

✓

✓

✓

✓

محمد الهدية

✓

غ

✓

محمد الجبري

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

غ
✓
✓

عادل الجار الله

✓

✓

✓

✓

عبدالحميد دشتي

✓

✓

✓

✓

عبدالرحمن الجيران

م

✓

✓

عبدالعزيز االبراهيم

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

محمد الحويلة

✓

م

✓

✓

✓

✓

✓

مرزوق الغانم

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

منصور الظفيري

✓

م

✓

نبيل الفضل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

هند الصبيح

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

م

✓

ياسر أبل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  52موافقة 48
وعدم املوافقة  3وامتناع 1

الحضور  52موافقة 32
وعدم املوافقة  12وامتناع 8

الحضور  48موافقة 48

عبداملحسن املدعج

✓

✓

الحضور  33موافقة 33

عبدالله املعيوف

✓

غ

✓

✓

✓

نتيجة التصويت

الحضور  36موافقة 36

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

يوسف الزلزلة

✓

✓

✓

✓
الحضور  38موافقة 32
وعدم املوافقة  2وامتناع 4

عبدالله الطريجي

✓

غ

✓

✓

✓

غ

غ

✓

✓

✓
الحضور  40موافقة 35
وعدم املوافقة  2وامتناع 3

عبدالله التميمي

✓

غ

محمد البراك

يعقوب الصانع
✓

✓

✓

غ

✓

✓

مبارك الخرينج

✓

✓

✓

✓

غير موافق غ ممتنع م
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

منظومة القوانين األمنية :جمع السالح
تصويت النواب على القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث من الفصل الرابع عشر

الحج والعمرة

الرعاية السكنية
( من باع بيته)

جمع السالح

الجيش (مد خدمة
العسكريني من 60
الي  65عاما

محكمة االسرة

الخطة االنمائية
( ) 2020 – 2015

الخطة السنوية
() 2016 – 2015

الخدمة املدنية
( املحاكمات
التأديبية )

الحج والعمرة

الرعاية السكنية
( من باع بيته)

جمع السالح

الجيش (مد خدمة
العسكريني من 60
الى  65عاما

عسكر العنزي

✓

✓

علي العبيدي

✓

✓

✓

غ

علي العمير

✓

✓

✓

✓

غ

عودة الرويعي

✓

✓

✓

عيسى الكندري

✓

محكمة االسرة

✓

✓

✓

عدنان عبدالصمد

الخطة االنمائية
( ) 2020 – 2015

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الخطة السنوية
() 2016 – 2015

أحمد القضيبي

✓

غ

النواب

النواب

الخدمة املدنية
( املحاكمات
التأديبية )

احمد الري

✓

✓

✓

القوانني

القوانني

موافق ✓

غير موافق غ ممتنع م

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

جمال العمر

✓

غ

✓

✓

✓

غ

غ

✓

فارس العتيبي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

حمدان العازمي

✓

غ

✓

✓

✓

غ

غ

✓

فيصل الدويسان

✓

✓

✓

✓

✓

م

م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

فيصل الكندري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

كامل العوضي

✓

✓

✓

✓

✓

احمد مطيع
أنس الصالح

✓

✓

بدر العيسى

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

جابر املبارك

حمد الهرشاني

فيصل الشايع

✓

حمود الحمدان

✓

خالد الجراح

✓

خلف دميثير

✓

✓

✓

✓

✓

خليل الصالح

✓

✓

✓

✓

خليل عبدالله

✓

✓

✓

✓

راكان النصف

غ

روضان الروضان

✓

ماجد موسي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماضي الهاجري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مبارك الخرينج

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مبارك الحريص

✓

✓

✓

سعد الخنفور

✓

✓

✓

✓

سعدون حماد

✓

✓

✓

✓

✓

سعود الحريجي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

صالح عاشور

✓

عادل الجارالله
عبدالحميد دشتي

✓

عبدالرحمن الجيران

✓

عبدالعزيز االبراهيم

✓

✓

✓

محمد طنا

✓

✓

✓

محمد العبدالله

✓

✓

✓

✓

✓

محمد الهدية

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

منصور الظفيري

✓

✓

✓

نبيل الفضل

✓

غ

✓

✓

هند الصبيح

✓

✓

✓

ياسر أبل

✓

✓

✓

يعقوب الصانع

✓

✓

✓

يوسف الزلزلة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

غ

✓

✓

✓

✓

✓

نتيجة التصويت
✓

الحضور  46موافقة 46

✓

✓

✓
✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

غ
غ

✓

الحضور  45موافقة 45

عبداملحسن املدعج

م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  39موافقة 39

عبدالله املعيوف

✓

✓

✓

✓

✓

مرزوق الغانم

✓

✓

محمد البراك

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  38موافقة 33
وعدم املوافقة  4وامتناع 1

عبدالله العدواني

✓

✓

محمد الجبري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  38موافقة 33
وعدم املوافقة  4وامتناع 1

عبدالله الطريجي

✓

✓

غ

غ

✓

الحضور  45موافقة 34
وعدم املوافقة 11

عبدالله التميمي

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

غ

محمد الحويلة

✓

✓

✓
✓

صباح الخالد
طالل الجالل

محمد الخالد

✓

✓
✓

✓
✓

✓

الحضور  43موافقة 37
وعدم املوافقة  5وامتناع 1

سيف العازمي

✓

✓

✓

✓

الحضور  46موافقة 46

سلمان الحمود

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

سلطان اللغيصم

✓

✓

✓
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

و كاميرات المراقبة والجرائم االلكترونية
تصويت النواب على القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث من الفصل الرابع عشر

امليزانيات امللحقة
واملستقلة

مزاولة املهن
الطبية

حقوق الطفل

املراقبني املاليني

التجنيد اإللزامي

تأسيس شركات
مساهمة تتولي
بناء محطات
كهربائية

هيئة اسواق املال

تعديالت قانون
الزراعة

جابر املبارك
جمال العمر

✓

✓

✓

✓

غ

حمدان العازمي

✓

✓

✓

✓

✓

حمد الهرشاني

✓

✓

حمود الحمدان

✓

خالد الجراح
خلف دميثير
خليل الصالح

✓

خليل عبدالله

✓

✓

راكان النصف

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

فيصل الشايع

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

فيصل الكندري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

كامل العوضي

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماجد موسى

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

غ

✓

✓

سعد الخنفور

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

سعدون حماد

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

سعود الحريجي

✓

✓

✓

✓

✓

غ

سلطان اللغيصم

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سيف العازمي

✓
✓

صالح عاشور
صباح الخالد

✓

✓

غ

✓

✓

✓

طالل الجالل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماضي الهاجري

✓

مبارك الخرينج

✓

مبارك الحريص

✓

✓
✓

محمد الخالد
محمد طنا

✓

محمد العبدالله

✓

محمد الهدية

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

محمد الجبري
محمد الحويلة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مرزوق الغانم

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

منصور الظفيري

✓

نبيل الفضل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عادل الجارالله

✓

عبدالحميد دشتي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ياسر أبل

✓

عبدالرحمن الجيران

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

يعقوب الصانع

✓

✓

عبدالعزيز االبراهيم

✓

يوسف الزلزلة

✓

✓

الحضور  40موافق 40

الحضور  43موافق 43

الحضور  56موافق 56

عبداملحسن املدعج

✓

الحضور  46موافقة 45
وغيرموافق 1

عبدالله املعيوف

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  51موافق 41
وغير موافق  8وامتناع 2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  46موافق 46

✓

✓

✓

✓

نتيجة التصويت

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  45موافقة 45

عبدالله الطريجي

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  43موافق 31
وغير موافق 12

عبدالله التميمي

✓
✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

غ
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

غ

✓

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

غ

✓

✓

غ

✓

هند الصبيح

✓

✓

✓

غ

✓

محمد البراك
غ

✓

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

فيصل الدويسان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سلمان الحمود

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

روضان الروضان

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

امليزانيات امللحقة
واملستقلة

✓

مزاولة املهن
الطبية

فارس العتيبي

✓

بدر العيسى

✓

✓

حقوق الطفل

✓

✓

عيسى الكندري

✓

أنس الصالح

✓

املراقبني املاليني

✓

✓

عودة الرويعي

✓

✓

✓

التجنيد اإللزامي

احمد مطيع

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

علي العمير

✓

✓

✓

احمد الجسار

تأسيس شركات
مساهمة تتولى
بناء محطات
كهربائية

أحمد القضيبي

✓

✓

غ

م

✓

✓

✓

علي العبيدي

✓

✓

✓

احمد الري

هيئة اسواق املال

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عسكر العنزي

✓

✓

النواب

النواب

تعديالت قانون
الزراعة

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عدنان عبدالصمد

القوانني

القوانني

موافق ✓

غير موافق غ ممتنع م

ملف

20

aldostoor

الثالثاء  13رمضان  30 . 1436يونيو 2015

حصاد دور
االنعقاد الثالث

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

قوانين األسرة :محكمة األسرة و حقوق
تصويت النواب على القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث من الفصل الرابع عشر

املرافعات املدنية
والتجارية

تنظيم العمل في
االتحادات الرياضية
( املنازعات
الرياضية)

التأمينات
االجتماعية

انشاء الشركة
الوطنية للمواشي

قوة الشرطة

مكافأة نهاية
الخدمة

الكاميرات االمنية

✓

✓

جرائم تقنية
املعلومات

املرافعات املدنية
والتجارية

تنظيم العمل في
االتحادات الرياضية
( املنازعات
الرياضية)

التأمينات
اإلجتماعية

انشاء الشركة
الوطنية للمواشي

بدر العيسى

✓

علي العمير

✓

✓

م

✓

✓

✓

✓

عيسى الكندري

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

✓

✓

فارس العتيبي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

جمال العمر

✓

✓

✓

✓

✓

حمدان العازمي

✓

غ

✓

✓

✓

✓

حمد الهرشاني
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

خالد الجراح
خلف دميثير

✓

✓

غ

فيصل الشايع

✓

✓

✓

غ

✓

✓

خليل الصالح

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

خليل عبدالله

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

راكان النصف

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

✓

روضان الروضان
سعد الخنفور

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سعدون حماد

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سعود الحريجي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سلطان اللغيصم
سلمان الحمود

✓

✓

سيف العازمي

✓

✓

صالح عاشور

✓

غ

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

صباح الخالد

فيصل الكندري

✓

✓

✓

✓

كامل العوضي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماجد موسي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماضي الهاجري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مبارك الخرينج
مبارك الحريص

عادل الجارالله

✓

عبدالحميد دشتي

✓

عبدالرحمن الجيران

✓

✓

محمد الخالد
محمد طنا
محمد العبدالله
محمد الهدية

✓

محمد الجبري

✓

✓

محمد البراك

✓

✓

محمد الحويلة

✓

✓

مرزوق الغانم

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓
✓

م

يعقوب الصانع

✓

✓

✓

يوسف الزلزلة

✓

✓

غ

يوسف العلي

✓

غ

✓

غ

نتيجة التصويت

الحضور  46موافق 46

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عبداملحسن املدعج

✓

✓

منصور الظفيري
✓
✓
✓

الحضور  41موافق 39
وغير موافق 2

عبدالله املعيوف

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

غ

✓

✓

ياسر أبل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

✓

✓

✓

الحضور  41موافق 41

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  47موافقة 35
وغيرموافق 1وامتناع 11

عبدالله الطريجي

✓

✓

✓

✓

✓

عبدالله التميمي

✓

م

✓

✓

الحضور  44موافق 44

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  40موافق 40

✓

✓

✓

✓

الحضور  50موافق 50

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  46موافقة 33
غيرموافق 12وامتناع 1

✓

م

✓

✓

✓

هند الصبيح

✓

✓
✓

نبيل الفضل

طالل الجالل

✓

✓

✓

فيصل الدويسان

✓

✓

✓

✓

✓

عدنان عبدالصمد

✓

✓

✓

✓

جابر املبارك

حمود الحمدان

قوة الشرطة

احمد مطيع

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

عودة الرويعي

✓

✓

علي العبيدي

✓

✓

✓

م

✓

مكافأة نهاية
الخدمة

أحمد القضيبي

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

✓

أنس الصالح

عسكر العنزي

✓

✓

✓

✓

✓

النواب

الكاميرات االمنية

احمد الجسار

✓

✓

✓

م

✓

✓

✓

النواب

القوانني

جرائم تقنية
املعلومات

احمد الري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

القوانني

موافق ✓

غير موافق غ ممتنع م
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«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

الطفل والحضانة العائلة

تصويت النواب على القوانين المنجزة في دور االنعقاد الثالث من الفصل الرابع عشر

الخطة السنوية
2017 / 2016

الديوان الوطني
لحقوق االنسان

تنظيم العمالة
املنزلية

شركات العمالة
املنزلية

السلكني
الدبلوماسي
والقنصلي

حماية البيئة

الحضانة العائلية

الخطة السنوية
2017 / 2016

الديوان الوطني
لحقوق االنسان

تنظيم العمالة
املنزلية

شركات العمالة
املنزلية

السلكني
الدبلوماسي
والقنصلي

✓

✓

✓

عسكر العنزي

✓

✓

حماية البيئة

احمد الجسار

✓

✓

النواب

النواب

✓

✓

✓

✓

✓

علي العبيدي

✓

✓

✓

✓

✓

أحمد القضيبي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

علي العمير

✓

الحضانة العائلية

احمد الري

✓

✓

✓

القوانني

القوانني

موافق ✓

غير موافق غ ممتنع م

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

احمد مطيع

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عودة الرويعي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

أنس الصالح

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عيسى الكندري

✓

✓

✓

✓

بدر العيسى

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

فارس العتيبي

✓

✓

✓

✓

✓

فيصل الدويسان

غ

جابر املبارك
جمال العمر

غ

حمدان العازمي

✓

✓

✓

✓

غ

✓

غ

✓
✓

حمد الهرشاني
حمود الحمدان

✓

✓

خالد الجراح

✓

✓

✓

✓

خلف دميثير

✓

✓

✓
✓

✓

خليل الصالح

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

خليل عبدالله

✓

✓

✓

✓

✓

✓

غ

راكان النصف

✓

✓

غ

✓

✓

✓

روضان الروضان
سعد الخنفور

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سعدون حماد

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سعود الحريجي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سلطان اللغيصم

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سلمان الحمود

✓

✓

✓

✓

✓

✓

سيف العازمي
صالح عاشور

✓

✓

✓

✓

طالل الجالل

✓

✓

✓

✓

✓

عادل الجارالله

✓

✓

✓

✓

✓

عبدالحميد دشتي

✓

✓

✓

✓

✓

عبدالرحمن الجيران

✓

✓

ماجد موسي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

ماضي الهاجري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

مبارك الخرينج
مبارك الحريص

✓

✓

محمد الخالد
محمد طنا

✓

محمد العبدالله

✓

✓

✓

✓

محمد الهدية

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

محمد الجبري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

محمد البراك

✓

✓

✓

✓

✓

محمد الحويلة
مرزوق الغانم

م

✓

✓

هند الصبيح

✓

ياسر أبل

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

نتيجة التصويت

الحضور  44موافقة 37
غير موافق  6وامتناع 1

✓

✓

✓

✓

غ

يوسف العلي

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  47موافق 47

عبداملحسن املدعج

يوسف الزلزلة

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  47موافق 47

✓

✓

✓

✓

يعقوب الصانع

✓

✓

✓

✓

الحضور  45موافق 44
غير موافق 1

✓

✓

✓

✓

الحضور  46موافق 44
غ موافق 2

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

م

✓

✓

الحضور  39موافق 39

عبدالله الطريجي

غ

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

الحضور  43موافق 40
غير موافق  2وممتنع 1

عبدالله التميمي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

عدنان عبدالصمد

كامل العوضي

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

فيصل الكندري

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

نبيل الفضل

✓

عبدالله املعيوف

فيصل الشايع

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

منصور الظفيري

غ

صباح الخالد

✓

✓
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حصاد دور
االنعقاد الثالث

aldostoor

الثالثاء  13رمضان  30 . 1436يونيو 2015

«الدستور» أعدت ملفا شامال عن أنشطة النواب وفعاليات وجلسات مجلس األمة على مدار  245يوما هي عمر دور االنعقاد الثالث منذ انطالقه في
 28أكتوبر  ،2014ويشمل الملف عدد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة.

 26مشاركة وزيارة رسمية للوفود البرلمانية ومجاميع الصداقة خالل دور االنعقاد الثالث

وفود مجلس األمة برئاسة الغانم

في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها مجلس االمة إلبراز
وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل
الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم
الخارجي والتأكيد على التزام الكويت بالمشاركة
الفعالة في المنظمات الدولية تسعى الوفود
البرلمانية لمجلس االمة الى تعزيز سياسة الدبلوماسية
البرلمانية التي اعلنها رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر من اجل
تنسيق المواقف مع البرلمانات الشقيقة والصديقة
وفيما يلي تستعرض «الدستور» الجوالت الخارجية
للرئيس الغانم والوفود البرلمانية لمجلس األمة خالل
دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الحالي:
أو ً
ال -أنشطة
الرئيس الغانم الخارجية:
زيارة ايطاليا والفاتيكان
 من  28 – 26نوفمبر  2014قامرئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
ع �ل��ى رأس وف� ��د ب��رمل��ان��ي ب��زي��ارة
رس �م �ي��ة ال� ��ى ج �م �ه��وري��ة اي�ط��ال�ي��ا
تلبية ل��دع��وة م��ن رئيسي مجلس
ال� �ش� �ي ��وخ وال� � �ن � ��واب اإلي �ط��ال �ي�ي�ن.
واج�ت�م��ع ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م وال��وف��د
امل� ��راف� ��ق ل� ��ه خ �ل��ال ال � ��زي � ��ارة ال �ت��ي
اس � �ت � �م� ��رت ث�ل��اث� ��ة أي� � � ��ام ب� �ك ��ل م��ن
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال �ش �ي ��وخ ب�ي�ت��رو
غ��راس��و ورئ�ي�س��ة م�ج�ل��س ال �ن��واب
الورا ب��ول��دري�ن��ي ورئ �ي��س اللجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �ش��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة
بمجلس الشيوخ بييرفيرديناندو
كازيني .واجتمع الغانم أيضا الى
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء االي�ط��ال��ي
م��ات�ي��و ري�ن�ت�س��ي ب�ح�ض��ور سفير
ال �ك��وي��ت ب��اي �ط��ال �ي��ا ال �ش �ي��خ ع�ل��ي
خ� ��ال� ��د ال � �ج� ��اب� ��ر ك� �م ��ا ال� �ت� �ق ��ى ف��ي
الفاتيكان البابا فرانشيسكو.
وضم وفد أعضاء مجلس األمة
امل� ��راف� ��ق ك�ل�ا م ��ن ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
وم � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص ود .ي��وس��ف
الزلزلة وفيصل الدويسان وماجد
موسى ود .محمد الحويلة وخلف
دميثير وعبدالله العدواني.
مؤتمر منظمة
التعاون االسالمي (تركيا)
 م � ��ن  22 – 20ي� �ن ��اي ��ر 2015شارك رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم على رأس وفد برملاني في

أع� �م ��ال ال � � ��دورة ال �ع ��اش ��رة مل��ؤت�م��ر
اتحاد مجالس الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي والذي
عقد في مدينة اسطنبول التركية.
وراف��ق الغانم وفد برملاني ضم
أمني سر الشعبة د .عودة الرويعي
وعضو الشعبة د .خليل عبد الله
واألم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس األم��ة عالم
الكندري.
وال � � �ق� � ��ى ال� � �غ � ��ان � ��م ك� �ل� �م ��ة أم� � ��ام
امل��ؤت�م��ر اس�ت�ع��رض فيها امل��واق��ف
إزاء ال �ت �ط��ورات اإلق�ل�ي�م�ي��ة وملف
اإلره � � � ��اب إض� ��اف� ��ة إل � ��ى م ��وض ��وع
تكرار الحمالت الصحفية الغربية
املستنكرة ملقام النبي األكرم عليه
الصالة والسالم.
وع � �ق� ��د ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش امل ��ؤت� �م ��ر
ع � ��ددا م ��ن ال� �ل� �ق ��اءات ال�ت�ن�س�ي�ق�ي��ة
للمجموعتني الخليجية والعربية
ح �ي ��ث ت� � ��رأس ال� �غ ��ان ��م االج �ت �م ��اع
ال� �ت� �ن� �س� �ي� �ق ��ي ال� � �ع � ��رب � ��ي ب �ص �ف �ت��ه
رئيسا لالتحاد البرملاني العربي
ً
لتنسيق امل��واق��ف ب�ش��أن القضايا
ال �ت��ي ط��رح��ت ل�ل�ن�ق��اش ووج �ه��ات
النظر العربية إزاءها.
وع � �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ذات � � ��ه ش� ��ارك
األمني العام ملجلس األمة الكويتي
ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع األم � � �ن� � ��اء ال� �ع ��ام�ي�ن
للبرملانات اإلسالمية.
مؤتمر االتحاد البرلماني
الدولي (فيتنام)
 من  28مارس  1 -أبريل 2015ش� � ��ارك وف � ��د ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ب� ��رئ� ��اس� ��ة رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف ��ي اج �ت �م��اع��ات

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل لقاءه بابا الفاتيكان خالل زيارته الفاتيكان في  26نوفمبر 2014

مؤتمر االت�ح��اد البرملاني الدولي
ال� �ـ  132ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي ال�ع��اص�م��ة
الفيتنامية ه��ان��وي خ�ل�ال الفترة
تحت عنوان (التنمية املستدامة..
االنتقال من األقوال إلى األفعال).
وض ��م وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وك � �ي ��ل ال �ش �ع �ب ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الشايع وأمني سر الشعبة النائب
د .ع��ودة الرويعي وأم�ين صندوق
ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
وأعضاء الشعبة النواب د .خليل
عبدالله وسيف العازمي وماضي
الهاجري وأمني عام مجلس األمة
عالم الكندري.
وال �ت �ق��ى ال �غ��ان��م خ�ل�ال ال��زي��ارة
ك�لا م��ن رئ�ي��س االت �ح��اد البرملاني
ال��دول��ي د .ص��اب��ر حسني ش��ودري
وام � � �ي � ��ن ع � � � ��ام االت � � � �ح� � � ��اد م � ��ارت � ��ن
تشونغونغ.
وت � � ��رأس ال� �غ ��ان ��م ع �ل ��ى ه��ام��ش
امل ��ؤت� �م ��ر االج � �ت � �م� ��اع ال �ت �ن �س �ي �ق��ي
ال �ع��رب��ي ب�ح�ك��م رئ��اس �ت��ه ل�لات�ح��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ك� �م ��ا ش� ��ارك
ف � ��ي االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة
الخليجية واآلسيوية واالسالمية
وال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة ب �غ �ي��ة ن�س�ي��ق
امل � ��واق � ��ف ب� �ش ��أن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ت��ي
ستطرح للنقاش ووجهات النظر
الخليجية وال�ع��رب�ي��ة واآلس�ي��وي��ة
واالسالمية تجاهها.
وال �ق��ى ال �غ��ان��م ك�ل�م��ة وف ��د دول��ة
الكويت أمام املؤتمر تركزت حول
موضوع التنمية املستدامة.
ك� � �م � ��ا ش � � � � � ��ارك وف� � � � ��د ال� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية ف��ي اجتماعات اللجان
ال� ��دائ � �م� ��ة ل �ل�ات � �ح ��اد وه� � ��ي ل �ج �ن��ة

ال �س�لام واألم ��ن ال��دول��ي بمشاركة
د.ع��ودة الرويعي ولجنة التنمية
امل �س �ت��دام��ة وال �ت �م��وي��ل وال �ت �ج��ارة
وال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � ��دائ� � � �م � � ��ة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وح� �ق ��وق االن �س ��ان
وال�ل�ج�ن��ة ال��دائ �م��ة ل�لأم��م امل�ت�ح��دة
بمشاركة وكيل الشعبة البرملانية
ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع واج�ت�م��اع
لجنة البرملانيات النساء بمشاركة
أم�ين ص�ن��دوق الشعبة البرملانية
ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور وك��ذل��ك
منتدى ال�ش�ب��اب البرملانيني على
هامش مؤتمر االت�ح��اد البرملاني
ال ��دول ��ي ب �م �ش��ارك��ة ال �ن��ائ��ب سيف
ال� �ع ��ازم ��ي واج� �ت� �م ��اع ��ات امل�ج�ل��س
الحاكم بمشاركة النائب د .خليل
عبدالله.
وش� � ��ارك االم �ي��ن ال� �ع ��ام مل�ج�ل��س
االم ��ة ع�ل�ام ال �ك �ن��دري ف��ي اج�ت�م��اع
جمعية االم�ن��اء العامني الدوليني
الذي عقد على هامش املؤتمر.
مؤتمر الشبكة
البرلمانية (واشنطن)
 م� ��ن  14 - 12اب� ��ري� ��ل 2015شارك رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ع �ل��ى رأس وف� ��د ب��رمل��ان��ي
ي�ض��م ال�ن��ائ�ب�ين د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
و د.خ� �ل� �ي ��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه ف� ��ي اع� �م ��ال
مؤتمر الشبكة البرملانية العاملية
م � ��ع ال� �ب� �ن ��ك ال� � ��دول� � ��ي وص � �ن� ��دوق
ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي ب �م �ش��ارك��ة ح��وال��ي
 200برملاني م��ن  100دول��ة وع��دد
م � ��ن ق� � � ��ادة امل� �ج� �ت� �م� �ع ��ات امل ��دن� �ي ��ة
واملنظمات الدولية.
ون� ��اق� ��ش امل ��ؤت� �م ��ر ال �ت �ق��ري��ري��ن

امل��ال��ي واالداري ل �ل��دورة املنتهية
للمؤتمر ب��االض��اف��ة ال��ى انتخاب
اعضاء الشبكة البرملانية العاملية
للدورة الجديدة
وب�ح��ث امل��ؤت�م��ر اه ��داف االلفية
االن� �م ��ائ� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ن �ت �ه��ي م �ه �ل��ة
تنفيذها في العام الحالي واعداد
اهداف طويلة املدى للفترة املقبلة
لضمان التنمية املستدامة.
وال� �ت� �ق ��ي ال� �غ ��ان ��م ع �ل��ى ه��ام��ش
املؤتمر عددا من رؤساء البرملانات
وكبار املسؤولني في البنك الدولي
وص �ن��دوق ال�ن�ق��د ال��دول��ي أب��رزه��م
رئ � �ي� ��س ال� �ب� �ن ��ك ج� �ي ��م ي� ��ون� ��غ ك �ي��م
ونائب العضو املنتدب لصندوق
النقد تشو مني.
ك �م��ا اج �ت �م��ع ال� ��وف� ��د ال �ك��وي �ت��ي
ب� � ��رئ� � ��اس� � ��ة ال � � �غ� � ��ان� � ��م م� � � ��ع ك� �ب� �ي ��ر
االق � �ت � �ص� ��ادي�ي��ن مل �ن� �ط �ق ��ة ال� �ش ��رق
االوس� � � � ��ط وش� � �م � ��ال اف ��ري� �ق� �ي ��ا ف��ي
م � �ج � �م� ��وع� ��ة ال � �ب � �ن� ��ك ال� � � ��دول� � � ��ي د.
شانتاينان ديفاراجان باالضافة
ال� � ��ى ع� �ق ��د م � �ح� ��ادث� ��ات م� ��ع ف��ري��ق
االس� � �ك � ��ان وف� ��ري� ��ق ال� �ت� �ط ��وي ��ر ف��ي
البنك.
وب� �ح ��ث ال� �غ ��ان ��م م ��ع م �س��ؤول��ي
ال� �ب� �ن ��ك ال� � ��دول� � ��ي ت � �ق� ��اري� ��ر ال �ب �ن��ك
وت� �ق� �ي� �ي ��م ال � �ك ��وي ��ت ف � ��ي م� ��درك� ��ات
الفساد وآليات التقييم والحصول
على املعلومات وكيفية تقويمها
ب� �م ��ا ي �ع �ك��س ال� ��وض� ��ع ال �ح �ق �ي �ق��ي
ف��ي ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تتمتع ب��وج��ود
اجهزة رقابية متعددة.
جولة آسيوية
(باكستان وكوريا الجنوبية)

 م��ن  17 - 11م��اي��و  2015ق��امرئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � � ��رزوق
ال�غ��ان��م وال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي امل��راف��ق
بجولة اسيوية شملت باكستان
وكوريا الجنوبية تلبية لدعوتني
رس �م �ي �ت�ي�ن م� ��ن ن �ظ �ي��ري��ه ف� ��ي ك�لا
البلدين.
وال�ت�ق��ى ال�غ��ان��م ف��ي اس�ل�ام اب��اد
ب��ال��رئ �ي��س ال �ب��اك �س �ت��ان��ي م�م�ن��ون
ح� � �س �ي��ن ك� � �م � ��ا ع� � �ق � ��د م � �ب� ��اح � �ث� ��ات
رس�م�ي��ة م��ع رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س� ��ردار أي ��از ص��ادق
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ش �ي ��وخ س�ي��د
ن� ��اي� ��ر ح� �س�ي�ن ب� � �خ � ��اري ورئ� �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء ن��واز ش��ري��ف إلى
جانب ترؤسه اجتماعات عقدتها
ل� �ج ��ان ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�ين
البلدين.
وف� � � � ��ي ال� � �ع � ��اص� � �م � ��ة ال� � �ك � ��وري � ��ة
الجنوبية س �ي��ؤول ال�ت�ق��ى الغانم
رئ�ي�س��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ب ��ارك ك ��ون -
هيه كما عقد مباحثات مع رئيس
ال �ب��رمل��ان ج��ان��غ إي إه �ي��و إض��اف��ة
إل� ��ى ت ��رؤس ��ه اج �ت �م��اع��ا س�ت�ع�ق��ده
لجنة الصداقة البرملانية الكويتية
الكورية.
وت��رك��زت م�ب��اح�ث��ات ال�غ��ان��م مع
ك� �ب ��ار امل � �س� ��ؤول �ي�ن وال �ب ��رمل ��ان �ي�ي�ن
ف��ي ك�ل�ا ال �ب �ل��دي��ن ح ��ول ال �ع�لاق��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وس� �ب ��ل ت �ط��وي��ره��ا ال��ى
ج��ان��ب ق �ض��اي��ا إق�ل�ي�م�ي��ة ودول �ي��ة
ذات اهتمام مشترك.
وراف � ��ق ال �غ��ان��م ف ��ي ج��ول �ت��ه كل
من ال�ن��واب فيصل الشايع وكامل
ال � �ع� ��وض� ��ي وم � � �ب� � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص
ود .ع � � � ��ودة ال � ��روي� � �ع � ��ي وراك � � � ��ان
النصف وحمود الحمدان واحمد
القضيبي.
ثانيًا  -أنشطة
النواب الخارجية:
 م� ��ن  4 - 11ن ��وف �م �ب ��ر 2014ش� ��ارك وف ��د م�ج�ل��س األم� ��ة امل �ك��ون
من النواب فيصل الشايع وصالح
ع � ��اش � ��ور وس � �ي� ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي ف��ي
اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي ودورت� � �ه � ��ا
ال�خ��ام�س��ة ع�ش��رة واج�ت�م��اع لجنة
جائزة التميز البرملاني والذي عقد
في اململكة االردنية الهاشمية.
 ف��ي  16ن��وف�م�ب��ر  2014ش��اركوف� � ��د امل� �ج� �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن��ائ��ب
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تتمة المنشور ص22
أحمد القضيبي وعضوية النائب
ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف ف ��ي اج �ت �م��اع
ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
والعالقات الخارجية والذي عقد
في دولة قطر.
 م ��ن  30 - 27ن��وف �م �ب��ر 2014ش� � � ��ارك وف� � ��د امل� �ج� �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة
د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي وعضوية
ال � �ن� ��ائ� ��ب ح � �م� ��ود ال � �ح � �م� ��دان ف��ي
اجتماع املنتدى العاملي لحقوق
االن �س��ان وال ��ذي ع�ق��د ف��ي اململكة
املغربية.
 م ��ن  30 - 26ن��وف �م �ب��ر 2014شارك النائبان د .عودة الرويعي
ود .خ�ل�ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ف��ي امل��ؤت�م��ر
ال �س �ن��وي ال � ��ذي ي �ق �ي �م��ه االت �ح ��اد
ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت وال ��ذي
ع � �ق� ��د ف� � ��ي ال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح ��دة
االميركية.
 م��ن  30نوفمبر  1 -ديسمبر 2014ش� ��ارك وف ��د م�ج�ل��س األم��ة
ب��رئ��اس��ة ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
م� � �ب � ��ارك ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ف � ��ي أع � �م� ��ال
االج� � �ت� � �م � ��اع ال � �ث� ��ام� ��ن ألص � �ح� ��اب
ال � � �س � � �ع� � ��ادة وامل � � �ع� � ��ال� � ��ي رؤس � � � ��اء
امل � �ج� ��ال � ��س ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ل� � ��دول
مجلس التعاون الخليجي والتي
ع �ق��دت ف��ي ق�ط��ر وض ��م ال��وف��د في
ع�ض��وي�ت��ه ك�ل�ا م��ن ال� �ن ��واب :حمد
ال �ه��رش��ان��ي وم ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
وأح � � �م� � ��د س� �ل� �ي� �م ��ان ال �ق �ض �ي �ب��ي
وع� �ب ��دال� �ل ��ه اب� ��راه � �ي� ��م ال �ت �م �ي �م��ي
وج � �م� ��ال ح� �س�ي�ن ال� �ع� �م ��ر وط�ل��ال
سعد السهلي.
 من  4 - 1اكتوبر  2014شاركال � �ن� ��ائ� ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال � �ك � �ن� ��دري ف��ي
امل��ؤت�م��ر ال�ع��ام ال�س��اب��ق للجمعية
البرملانية اآلس�ي��وي��ة وال ��ذي عقد
في جمهورية باكستان.
 من  9 - 4ديسمبر  2014شاركوف��د مجلس األم��ة برئاسة نائب
رئ�ي��س املجلس م�ب��ارك الخرينج
ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال � �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة ل ��دور االن�ع�ق��ال
ال �ث��ال��ث م ��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
االول وال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي ال�ق��اه��رة
بجمهورية مصر العربية .وضم
ال � ��وف � ��د ف � ��ي ع� �ض ��وي� �ت ��ه ك �ل��ا م��ن
النواب د .خليل عبدالله وفيصل
الكندري ومحمد الجبري.
 من  5 - 3فبراير  2015شاركوفد مجلس األمة برئاسة النائب
فيصل الشايع وعضوية النائبني

رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم والوفد املرافق خالل زيارة باكستان في  11مايو 2015

ص��ال��ح ع��اش��ور وس�ي��ف العازمي
ف��ي اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
لالتحاد البرملاني العربي والتي
عقدت في جمهورية السودان.
 م ��ن  17 - 14ف� �ب ��راي ��ر 2015ش� ��ارك اع �ض��اء ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
النواب مبارك الخرينج وفيصل
ال� �ك� �ن ��دري ود .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ومحمد الجبري .في اجتماعات
ال �ج �ل �س �ت�ي�ن ال� �ث ��ال� �ث ��ة وال ��راب� �ع ��ة
ل��دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي االول للبرملان العربي
الذي عقد في القاهرة.
 م ��ن  17 - 16ف� �ب ��راي ��ر 2015ش��ارك وفد مجلس األم��ة برئاسة
ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � � � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي
وع � �ض ��وي ��ة ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن د .خ �ل �ي��ل
ع�ب��دال�ل��ه وم��اض��ي ال �ه��اج��ري في
امل��ؤت �م��ر ال �ب��رمل��ان��ي ح ��ول منظمة
ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة ال ��ذي ع�ق��د في
جنيف.
 من  28 - 26فبراير  2015قاموف��د امل�ج�ل��س ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب د.
خليل عبدالله وعضوية النواب
أح�م��د الري وع��دن��ان عبدالصمد
وف � �ي � �ص� ��ل ال� � ��دوي � � �س� � ��ان ب � ��زي � ��ارة
رسمية لجمهورية سنغافورة.
 م� ��ن  20 - 19م� � ��ارس 2015ش��ارك وفد مجلس األم��ة برئاسة
ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � � � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي
وع � �ض ��وي ��ة ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن د .خ �ل �ي��ل
ع�ب��دال�ل��ه وم��اض��ي ال �ه��اج��ري في
اجتماع اللجنة الدائمة للشؤون
ال�س�ي��اس�ي��ة للجمعية البرملانية
اآلس � � �ي� � ��وي� � ��ة وال� � � � � � ��ذي ع� � �ق � ��د ف��ي
جمهورية تركيا.

 م ��ن  4 - 2اب ��ري ��ل  2015ق��اموف� � � ��د م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ب ��رئ ��اس ��ة
النائب عسكر العنزي وعضوية
النواب د .محمد الحويلة وكامل
ال � �ع� ��وض� ��ي وف � � � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي
وماضي الهاجري ومحمد البراك
بزيارة رسمية للجمهورية.
 م��ن  15 - 13اب ��ري ��ل 2015ق��اموفد مجلس األمة برئاسة النائب
م � ��اض � ��ي ال� � �ه � ��اج � ��ري وع� �ض ��وي ��ة
ال �ن��ائ��ب ف ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي ب��زي��ارة
رس �م �ي��ة ال� ��ى ج �م �ه��وري��ة ال �ص�ين
الوطنية (تايوان).
 م��ن  15 - 9اب��ري��ل  2015ق��اموف � ��د امل �ج �ل��س ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن��ائ��ب
حمد الهرشاني وعضوية النواب
طالل الجالل وسلطان اللغيصم
وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ع� ��دوان� ��ي وف �ي �ص��ل
ال �ك �ن��دري ود .م�ن�ص��ور الظفيري
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي ب � ��زي � ��ارة
رسمية ال��ى جمهورية جورجيا
وهنغاريا.
 م � ��ن  14 11-اب � ��ري � ��ل 2015ق � � � ��ام وف � � � ��د امل� � �ج� � �ل � ��س ب� ��رئ� ��اس� ��ة
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج
وعضوية النواب صالح عاشور
وح� � � �م � � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي وم� �ح� �م ��د
الهدية وماجد موسى ود .محمد
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ب � ��زي � ��ارة رس� �م� �ي ��ة ال ��ى
اململكة االردنية الهاشمية.
 من  26 - 24ابريل 2015شاركاع �ض��اء ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ال�ن��واب
مبارك الخرينج ومحمد الجبري
ود .محمد الحويلة ف��ي الجلسة
الخامسة من دور االنعقاد الثالث
للفصل التشريعي االول للبرملان

العربي التي عقدت في جمهورية
جيبوتي.
 من  26ابريل  2 -مايو 2015قام وفد املجلس برئاسة النائب
س � �ع� ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي وع� �ض ��وي ��ة
ال � �ن� ��واب م �ح �م��د ط �ن��ا ود .أح �م��د
مطيع وحمدان العازمي وحمود
ال� � � �ح� � � �م � � ��دان وم� � �ح� � �م � ��د ال � �ه� ��دي� ��ة
ب��زي��ارة رسمية ال��ى جمهوريتي
اوزبكستان واذربيجان.
 م� ��ن  10م��اي��و  2015ش ��اركوف � ��د امل �ج �ل��س ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن��ائ��ب
أح� �م ��د الري وع� �ض ��وي ��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل الكندري في ندوة بعنوان
«ت �ع �م �ي��ق ال �ت �ك��ام��ل االق �ت �ص��ادي
ب�ين دول مجلس ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية ،والتي عقدت في
قطر.
 م��ن  23 - 13م��اي��و  2015ق��اموف � ��د امل �ج �ل��س ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن��ائ��ب
ج �م��ال ال �ع �م��ر وع �ض��وي��ة ال �ن��واب
د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ود .ع�ب��دال�ل��ه
ال �ط��ري �ج��ي وع �ب ��دال �ل ��ه امل �ع �ي��وف
وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي ب��زي��ارة رسمية
ال��ى ك��ل م��ن املكسيك وه�ن��دوراس
وبيرو.
 م � ��ن  19 - 18م� ��اي� ��و 2015ش ��ارك ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
ف � ��ي امل � �ن � �ت� ��دى ال � �ث� ��ال� ��ث ل� �ل� �ح ��وار
ب�ي�ن ال �ث �ق��اف��ات وال �ت��ي ع �ق��دت في
جمهورية اذربيجان.

 ف��ي  27أك�ت��وب��ر  2014استقبلالرئيس الغانم في مكتبه بمجلس
األم � � � ��ة رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � �ش� ��ورى
ال �ع �م��ان��ي خ��ال��د ب��ن ه�ل�ال امل�ع��ول��ي
والوفد املرافق له.
 ف ��ي  4دي �س �م �ب��ر  2014ال�ت�ق��ىال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األع � � �ي � � ��ان ف � ��ي امل� �م� �ل� �ك ��ة األردن � � �ي � ��ة
الهاشمية عبدالرؤوف الروابدة.
 في  15ديسمبر  2014استقبلالرئيس الغانم رئيس مجلس األمة
الباكستاني سردار أياز صادق.
 في  21ديسمبر  2014استقبلالرئيس الغانم د .صالح بن حميد
ام ��ام وخ�ط�ي��ب امل�س�ج��د ال �ح��رام في
م �ك��ة امل �ك��رم��ة وع �ض ��و ه �ي �ئ��ة ك �ب��ار
العلماء وال��رئ�ي��س السابق ملجلس
ال � �ش� ��ورى ال� �س� �ع ��ودي وامل �س �ت �ش��ار
بالديوان امللكي.
 ف� ��ي  12ي� �ن ��اي ��ر  2015ال �ت �ق��ىال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م رئ�ي�س��ة مجموعة
ال � �ص� ��داق� ��ة ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ال� �ك ��وري ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ن ��ائ� �ب ��ة ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان
الكوري كيم اوندونغ.
في  16يناير  2015التقى الرئيس
الغانم رئيسة العالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ املكسيكي غاريال
كويفاس.
 ف ��ي  4ف �ب��راي��ر  2015اس�ت�ق�ب��لرئيس مجلس االمة باالنابة مبارك
ال �خ��ري �ن��ج رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة االس �ك ��ان
والنقل واالشغال العامة في البرملان
الكيني محمد معالم محمد.
 ف��ي  15ف �ب��راي��ر  2015استقبلرئيس مجلس األمة باالنابة مبارك
ال �خ��ري �ن��ج ع �ض��و م �ج �ل��س ال �ن ��واب
األردني ثامر الفايز.
 ف��ي  15ف �ب��راي��ر  2015استقبلرئيس مجلس األم��ة باالنابة عادل
الجارالله رئيسة وفد برملان النمسا
النائبة كريستني موتانان.
 ف��ي  16ف �ب��راي��ر  2016استقبلرئيس مجلس االم��ة باالنابة عادل
الجارالله رئيس مجموعة الصداقة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة األمل� ��ان � �ي� ��ة ف � ��ي ال� � ��دول
العربية ميكائيل هنريش.
 ف� ��ي  9م ��اس ��ر  2015اس �ت �ق �ب��لالرئيس الغانم نائب رئيس مجلس
ال�ن��واب باململكة املغربية الشقيقة
عبداللطيف وهبي.
 ف��ي  10م� ��ارس  2015استقبلرئ�ي��س مجلس ال �ش��ورى االس�لام��ي

في الجمهورية االسالمية االيرانية
د .علي الريجاني.
 ف��ي  12م� ��ارس  2015استقبلال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م رئ�ي�س��ة الجمعية
ال��وط�ن�ي��ة (ال �ب��رمل��ان) ف��ي جمهورية
الو ال��دي�م��وق��راط�ي��ة الشعبية بلني
ياثوتو.
 ف��ي  23م� ��ارس  2015استقبلال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س
ال � � ��دس� � � �ت � � ��وري ف � � ��ي ال � �ج � �م � �ه ��وري ��ة
الجزائية الشعبية مراد مدلسي.
 ف� ��ي  25م � � ��ارس  2015ال �ت �ق��ىال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م رئ � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل ��ال� �ي ��ة
ب� �م� �ج� �ل ��س ال� � � �ش � � ��ورى ف� � ��ي م �م �ل �ك��ة
البحرين خالد حسني املسقطي.
 ف� ��ي  31م � � ��ارس  2015ال �ت �ق��ىال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م رئ� �ي� �س ��ة ل �ج �ن��ة
الصداقة البرملانية األرجنتينية -
الكويتية ساندرا دنيال كاسترو.
 ف ��ي  14اب ��ري ��ل  2015اس�ت�ق�ب��لرئيس مجلس االمة باالنابة مبارك
الخرينج رئيس مجموعة الصداقة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة االي ��ران� �ي ��ة  -ال�ك��وي�ت�ي��ة
احمد اريايي نزاد.
 ف ��ي  28اب ��ري ��ل  2015اس�ت�ق�ب��لرئيس مجلس االمة باالنابة مبارك
ال �خ��ري �ن��ج رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ال �ح ��زب ال�ل�ي�ب��رال��ي
الديمقراطي الحاكم وعضو مجلس
النواب باليابان كينيا اكيبا.
 في  4مايو  2015التقى رئيسمجلس االمة مرزوق الغانم عضوي
م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى ال �ق �ط��ري محمد
الكبيسي وابراهيم املسند.
 في  5مايو  2015التقى رئيسم� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة م� � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
رئ �ي �س��ة ب��رمل��ان ج�م �ه��وري��ة ص��رب�ي��ا
ماياغويكوفيتش.
 ف ��ي  14م ��اي ��و  2015اس�ت�ق�ب��لرئيس مجلس االم��ة باالنابة عادل
ال �ج��ارال �ل��ه رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان االي��رل�ن��دي
النائب بات بريني والوفد املرافق له.
 ف ��ي  26م ��اي ��و  2015اس�ت�ق�ب��لرئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
رئيسة ب��رمل��ان ن�ي�ك��اراغ��وا باالنابة
ارس مونتينيغرو وال��وف��د امل��راف��ق
لها.
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إلى رئيس مجلس األمة
 22ع � � ��ام � � ��ا ق � �ض � �ي � �ت � �ه� ��ا ف ��ي
م�ج�ل��س األم ��ة م��وظ�ف��ا وق �ي��ادي��ا،
وب �ق��ي ل ��ي ف ��ي ه ��ذا ال �ب��رمل��ان 30
ي��وم��ا م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ر ك�ل�م��ات��ي
ه � � ��ذه ،أق �ض �ي �ه��ا م� ��ع أف � �ض ��ل م��ا
منحني الله من أصدقاء وزمالء
م� ��ن ج �ن �س �ي ��ات م �خ �ت �ل �ف��ة ،أي� ��ام
س �ت �ت �س ��رب س ��ري� �ع ��ا ب� �ع ��د ق� ��رار
ت�ن�ظ�ي�م��ي ب��اإلح��ال��ة ل�ل�ت�ق��اع��د ال
أم�ل��ك إال االم �ت �ث��ال ل��ه واح�ت��رام��ه
ألنه ال يستثني أحدا.
استطعت خالل هذه السنوات
أن استوعب سلوكيات متنوعة
وأت� �ع ��ام ��ل م� ��ع أن � �م� ��اط م �ت �غ �ي��رة
مل ��وظ� �ف�ي�ن ون� � � � ��واب أف � ��اض � ��ل ف��ي
ال� �ب ��رمل ��ان .ت �ع �ل �م��ت ق �ي��م ال �ح �ي��اد
واملرونة وغض الطرف والرفق.
يصعب على م��ن قضى ج��زءا
ك�ب�ي��را م��ن ع �م��ره ف��ي ه ��ذا امل�ك��ان
أن ي�ت��رك��ه ه�ك��ذا ف��ي ل�ح�ظ��ة ،ه��ذه
لحظة قاسية تغلب هدوئي الذي
هو السالح الوحيد الذي أحتمي
به في تسيير حياتي.
ال �س �ي��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
مرزوق علي الغانم،
ه �ن��ا ،ف��ي ه ��ذا ال �ع �م��ود ،أرف��ع
فكرتني ،أقدمهما في شكل رجاء
وأتمنى أن تتبناهما ،وشخصكم
ال �ك��ري��م ي �م �ل��ك م ��ن ال �ح �م��اس م��ا
يدفعني ويشجعني أن أق��دم ما
أع�ت�ق��د أن ��ه ي�ف�ي��د ه ��ذه امل��ؤس�س��ة
التي نعتز بها ونفتخر.
ت�ع�ل��م أن م�ج�ل��س األم� ��ة ال��ذي
ترأس فترته التأسيسية الراحل
ال�ع��م عبداللطيف ثنيان الغانم
ع ��ام  1962ي��رح �م��ه ال� �ل ��ه ،وش ��اء
ال� � �ق � ��در أن ت � �ك� ��ون ع � �ل ��ى س ��دت ��ه
ال � � �ي� � ��وم ك� ��أص � �غ� ��ر رئ� � �ي � ��س س �ن��ًا
ي �ع �ت �ل��ي ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة،
ه � ��ذا امل� �ج� �ل ��سٌ ,ي� �ع ��د م� ��ن أع� ��رق
امل �ج��ال��س ال�ن�ي��اب�ي��ة ف��ي املنطقة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ،ت ��أث� �ي� �رًا وف� �ع�ل�ا ع�ل��ى
ح �ي��اة ال �ك��وي �ت �ي�ين وف ��ي ال �ج��وار
الخليجي و العربي.
وه � ��و  -امل �ج �ل ��س  -ي�س�ت�ح��ق
أن ي�ك��ون م�ن��ارة وم��رك��زا لتعليم
أص��ول العمل ال�ب��رمل��ان��ي ،فعمره
فاق نصف قرن حمل بني ثناياه
أح��داث��ا ج �س��ام��ا ،وح ��ري ب�ن��ا أن
نرد له شيئا يسيرا مما اعطانا.
ال � ��رج � ��اء األول ،أن ت �ت �ب �ن��ى
ان� �ش ��اء م �ع �ه��د خ�ل�ي�ج��ي – ع��رب��ي
س �م ��ه م� ��ا ش� �ئ ��ت ،ي� �ك ��ون م�ل�ح�ق��ا

مظفر عبد الله راشد

ب �م �ج �ل��س األم � � ��ة ل �ي �م �ث��ل ص��رح��ا
اك��ادي�م�ي��ا ي �خ��رج ك� ��وادر كويتية
وع � ��رب� � �ي � ��ة وخ � �ل � �ي � �ج � �ي ��ة م �ه �ن �ي��ة
ق� ��ادرة ع�ل��ى ال�ع�م��ل ف��ي امل�ج��ال��س
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �ص �ف �ت �ه��ا م��ؤس �س��ات
غاية في التعقيد وتتطلب نوعا
خاصا من التدريب في ظل ندرة
ب� �ي ��وت ال� �خ� �ب ��رة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ف��ي
املنطقة العربية ،وي�ت��م تأسيسه
باستقطاب ال�خ�ب��رات البرملانية
الكثيرة في الكويت وبلدان عربية
وأجنبية.
أقول ذلك لقناعتي بأن العمل
البرملاني أصبح أكثر تأثيرًا في
ح�ي��اة ال�ش�ع��وب وه��و م��ا يتطلب
فهم رسالته بشكل دقيق.
الرجاء الثاني ،هو في رد جزء
يسير م��ن فضل (أب��و الدستور)
واالستقالل سمو األمير الراحل
الشيخ عبد الله السالم على دولة
الكويت وشعبها ،وال��ذي ال نزال
ن��رف��ل ب�ب�ع��د ب�ص�ي��رت��ه وح�ك�م�ت��ه
التي أوصلت الكويت الى مراتب
الدولة بعد االمارة.
وه �ن��ا اط� ��رح ع �ل��ى س�ي��ادت�ك��م
وض � ��ع م �ج �س��م األم � �ي� ��ر ال ��راح ��ل
 ب��ان��ي ال ��دول ��ة امل��دن �ي��ة  -ال ��ذيصممه النحات والفنان الكويتي
الفذ سامي محمد في ستينيات
القرن املاضي ليتربع في مكانه
ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ي ف � ��ي م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
وس �ي �ك��ون ذل ��ك ت�ك��ري�م��ا للشيخ
األم � �ي� ��ر ول �ل �ف �ن ��ان امل �م �ي ��ز ال� ��ذي
يعيش بيننا اليوم.
ل��م أك ��ن ألك �ت��ب ه ��ذه ال�ك�ل�م��ات
إال لشخص يملك م��ن الحماس
وح� � � � ��ب ال� � �ع� � �م � ��ل ك� � �م � ��ا ه � � ��و ف ��ي
خصالكم.
دمت ساملا ،وهذه رجاءاتي.

مظفر عبد اهلل راشد
مدير إدارة اإلعالم

إدارة اإلعالم تصدر كتابا حول مناقشات
الالئحة الداخلية عام 1962
أص��درت ادارة االع�لام في االمانة
ال �ع��ام��ة مل �ج �ل��س االم � ��ة ام� ��س ك�ت��اب��ا
يحتوي على مضابط مجلس األمة
العام  1962الخاصة بمناقشة اقرار
الالئحة الداخلية.
ويشمل الكتاب الذي يعد مرجعا
ل �ك��اف��ة ال� �ظ ��روف وامل�ل�اب �س ��ات ال�ت��ي
راف � �ق� ��ت اق� � � ��رار ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
م��ن واق� ��ع امل �ن��اق �ش��ات ال �ت��ي اج��ري��ت

ف��ي اك �ث��ر م��ن ج�ل�س��ة ض�م��ن الفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي االول مل �ج �ل ��س االم � ��ة
ال ��ذي ي�ع��د اي �ض��ا االول ف��ي ال�ح�ي��اة
الدستورية الكويتية.
وي� � ��أت� � ��ي ه� � � ��ذا االص � � � � � ��دار ض �م��ن
ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ة االع� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة الدارة
االع�ل�ام ف��ي االم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
االم� � ��ة ل �ت��وف �ي��ر م� ��راج� ��ع ل�ل�ب��اح�ث�ين
ال�س�ي��اس�ي�ين وامل�ه �ت �م�ين ف��ي ال �ش��أن

جامعة الكويت تنظم وقفة تضامنية
مع ضحايا الحادث اإلرهابي
ت�ن�ظ��م ع �م��ادة ش� ��ؤون الطلبة
في جامعة الكويت صباح اليوم
ال �ث�لاث��اء وق �ف��ة ت�ض��ام�ن�ي��ة تحت
ع �ن��وان اي��د واح ��دة تضامنا مع
ضحايا الحادث االرهابي الذي
استهدف مسجد االمام الصادق
الجمعة املاضية واس�ف��ر ع��ن 27
قتيال واصابة  227آخرين.
وقال عميد شؤون الطلبة في
ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت د .ع�ب��دال��رح�ي��م
ذي��اب ف��ي تصريح صحافي إن
ال��وق �ف��ة س �ت �ق��ام ف ��ي ال �س��اع��ة 11
ص �ب��اح��ا ع �ل��ى م� �س ��رح ع �ب��دال �ل��ه
ال �ج��اب��ر ف ��ي ال �ق��اع��ة امل �س �ت��دي��رة
ب ��ال� �ح ��رم ال �ج ��ام �ع ��ي ب��ال �ش��وي��خ
وذل��ك تحت رعاية وزي��ر التربية
ووزي��ر التعليم العالي الرئيس

األع �ل��ى ل�ل�ج��ام�ع��ة ال��دك �ت��ور ب��در
ال � �ع � �ي � �س ��ى وب � �م � �ش � ��ارك � ��ة ط �ل �ب��ة
وطالبات القوائم الطالبية.
وأش � ��ار ذي� ��اب إل ��ى أن ال �ظ��رف
ال� �ح ��ال ��ي ال � � ��ذي ت� �م ��ر ب� ��ه ال� �ب�ل�اد
زاد م��ن ت�ك��ات��ف ال�ش�ع��ب الكويت
ووح��دت��ه ال��وط�ن�ي��ة ت�ح��ت ق�ي��ادة
س� � �م � ��و أم � � �ي� � ��ر ال� � � �ب� �ل ��اد ال� �ش� �ي ��خ
صباح االح�م��د الجابر الصباح
م �س �ت �ن �ك��را ال �ت �ف �ج �ي��ر اإلره ��اب ��ي
ال �ج �ب��ان ال� ��ذي ارت �ك �ب��ه اص �ح��اب
الفكر الضال» واستهدفوا خالله
أمن الكويت ووحدة شعبها.
وش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة تماسك
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي داع �ي ��ا ط�لاب
الجامعة إلى التماسك والتالحم
فضال عن إدان��ة العمل االرهابي

وال��وق��وف اي��د واح ��دة ب��وج��ه كل
م� ��ن ي ��ري ��د اس � �ت � �ه� ��داف ال �ك��وي��ت
واه � �ل � �ه� ��ا ورف� � � ��ض اث � � � ��ارة ال �ف�ت�ن
والنعرات الطائفية.
واع��رب عن تعازيه إل��ى شعب
ال�ك��وي��ت ع��ام��ة وأه��ال��ي ضحايا
ال � � � �ح� � � ��ادث االره � � � ��اب � � � ��ي خ ��اص ��ة
سائال املولى عز وجل أن يتقبل
الشهداء وأن يلهم ذويهم الصبر
وال� �س� �ل ��وان وأن ي �م��ن ب��ال �ش �ف��اء
العاجل على املصابني.

الفاضل يحقق  3كؤوس في بطولة
أمريكا للدراجات المائية
حقق بطل العالم في الدراجات
املائية الكويتي عبدالله الفاضل
 3ك��ؤوس في الجولة الرابعة من
بطولة م��وس��م ال��والي��ات املتحدة
األمريكية  2015التي أقيمت في
م��دي �ن��ة س �ـ �ـ��ان��ت ج �ـ �ـ ��ورج ب��والي��ة
يوتا.
وق � � � ��ال ال � �ف� ��اض� ��ل ف � ��ي ات� �ص ��ال
هاتفي مع كونا إنه حقق كأسي
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امل��رك��ز األول ف��ي ف�ئ�ت��ي ال�س�ت��وك
وامل�ف�ت��وح��ة وامل��رك��ز ال�ث��ان��ي بفئة
امل �ع��دل وجميعها ع�ل��ى مستوى
امل �ح �ت��رف�ين ،م�ض�ي�ف��ا أن ال�ج��ول��ة
املقبلة ستكون بمدينة هارتويل
ب��والي��ة ج��ورج �ي��ا ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل.
وأش � ��اد ب��دع��م وم �س��ان��دة جميع
أعضاء فريقه كي إس آر ووقوفهم
إل��ى ج��ان�ب��ه وم�س��ان��دت��ه لتحقيق

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال�ت�ش��ري�ع��ي وال ��دس� �ت ��وري ل�ل�ت�ع��رف
ع ��ن ك �ث��ب مل �ع��ان��ي ال �ن �ص��وص ال�ت��ي
تضمنتها الالئحة الداخلية السيما
ت�ل��ك ال �ت��ي ت� ��دور ح ��ول س�ي��ر العمل
النيابي في قاعة عبدالله السالم في
الجانبني الرقابي والتشريعي.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

أفضل النتائج مثنيا كذلك على
اه�ت�م��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة وال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة
الكويتية.

الوفيات
• ط � � �ل� � ��ال م� � � � ��ره� � � � ��ون ع� �ل ��ي
العبدالهادي56 ،عاما( ،شيع)،
رج ��ال :ق��رط�ب��ة ،ق ،3ال�ش��ارع االول،
م ،85ت�ل�ف��ون ،66004545 :ن�س��اء:
قرطبة ،ق ،3الشارع االول ،ج ،3م،44
تلفون99107878 :
• وض �ح��ة راش � ��د ال �ع �ق��روق��ة،
زوج��ة :باسم عيسى العيسى،
 52ع ��ام ��ا( ،ش� �ي� �ع ��ت)  ،رج � ��ال:
ب �ي��ان ،ق ،6ش ،5ج،2م ،22ت�ل�ف��ون:
 ،25398658ن �س��اء :ال� �س ��رة ،ق،1
شارع طارق بن زياد ،م56
• ح� � � �م � � ��ود س � � ��ال � � ��م م� �ط� �ل ��ق
ب ��وح ��دي ��دة 80 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي��ع)
رج��ال :ال��راب�ي��ة ،ق ،4ش��ارع عبدالله
ال �خ ��ال ��دي ،م 10دي � ��وان ب��وح��دي��دة،
ت � �ل � �ف � ��ون ،66329995 :ن � �س� ��اء:
الفروانية ،ق ،2ش ،143م19
• فرحة فايز ثويني العنزي،
زوج � � ��ة :ع �ي��د خ� �ش ��ان س �ل �ط��ان
ال �ع �ن��زي 78 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت)،
رج � ��ال :غ��رن��اط��ة ،ق ،2ش ،3م،23
ت � �ل � �ف � ��ون ،99997307 :ن � �س� ��اء:
االن��دل��س ،ق ،8ش ،6م ،175تلفون:
96926060

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

03:16
04:51
11:51
03:25
06:51
08:24

