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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األربعاء
 14رمضان 1436
 01يوليو 2015
العدد 700

حصاد دور االنعقاد الثالث:

  10تكليفات للجان و 6لديوان المحاسبة  48رسالة واردة و 20طلب مناقشة  866سؤاال و 622جوابا و 252اقتراحا بقانون و  337رغبة 128 -قرارا لمجلس الوزراء في  42اجتماعا

ملف الدستور (ص)31-09

سموه شكر ولي العهد والغانم وسالم العلي ومشعل األحمد وناصر المحمد والمبارك ونواب األمة

األمير :تكاتف الشعب الكويتي صورة رائعة
أع����رب س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
ص����ب����اح األح�����م�����د ع�����ن ب����ال����غ ش���ك���ره
وتقديره وتأثره العميق بما شاهده
وب���م���ا مل��س��ه م���ن م��ظ��اه��ر ال��ت��ع��اط��ف
وال��ت��راح��م وال��ت�لاح��م ال��ت��ي أظهرها
إخوانه وأبناؤه املواطنون منذ نبأ

وقوع حادث التفجير اإلرهابي على
مسجد اإلمام الصادق وطوال فترة
العزاء .وأكد سموه أن هذه املظاهر
أب������������رزت ب�����ج��ل��اء ح���ق���ي���ق���ة ال���ش���ع���ب
ال��ك��وي��ت��ي وأص��ال��ة م��ع��دن��ه وتكاتفه
ف��ي ال��س��راء وال��ض��راء أس���رة كويتية

واح��������دة ت���س���وده���ا امل���ح���ب���ة واألل���ف���ة
وي��ج��م��ع��ه��ا ح���ب ال���وط���ن وال������والء له
وااللتفاف حول قيادته في مواجهة
العنف والفكر التكفيري املتطرف.
وأض��اف سموه أن تواجد أهالي
ال����ش����ه����داء ف����ي م���ك���ان واح������د ل��ت��ل��ق��ي

واجب العزاء قد جسد صورة رائعة
ل��ل��ت��راب��ط وال��ت�لاح��م وال��ت��ك��ات��ف بني
أفراد املجتمع الكويتي.
وت������ق������دم س�����م�����وه ب������واف������ر ال���ش���ك���ر
وال��ت��ق��دي��ر ألخ��ي��ه س��م��و ول���ي العهد
ال����ش����ي����خ ن���������واف األح������م������د ورئ����ي����س

مجلس األم��ة م��رزوق الغانم وسمو
الشيخ سالم العلي رئيس الحرس
ال���وط���ن���ي وال���ش���ي���خ م��ش��ع��ل األح��م��د
نائب رئيس الحرس الوطني وسمو
الشيخ ناصر املحمد وسمو الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء

أع����ض����اء م���ج���ل���س األم�������ة امل���واط���ن�ي�ن
وامل��ق��ي��م�ين ع��ل��ى م���ا ع���ب���روا ع��ن��ه من
خالص ال��ت��ع��ازي وص���ادق امل��واس��اة
بهذا املصاب الجلل.
تفاصيل (ص)02

النواب والوزراء التحفوا علم الكويت تعبيرا عن الوحدة وتضامنا مع شهداء مسجد اإلمام الصادق

العسعوسي
يدين اغتيال النائب
العام المصري
اس�����ت�����ن�����ك�����ر ال������ن������ائ������ب ال������ع������ام
امل��س��ت��ش��ار ض�����رار ال��ع��س��ع��وس��ي
ال���ح���ادث اإلج���رام���ي ال����ذي أودى
ب��ح��ي��اة ال���ن���ائ���ب ال���ع���ام امل��ص��ري
ه��ش��ام ب���رك���ات وه����و ف���ي ط��ري��ق��ه
إل�����ى ع��م��ل��ه ألداء رس����ال����ة ال��ح��ق
والعدل.
وأعرب املستشار العسعوسي
في بيان عن عميق حزنه وبالغ
مواساته ألسرة القضاء املصري
ورجال النيابة العامة مؤكدا أن
يد اإلرهاب اآلثم لن تثني سدنة
العدالة عن الوفاء باألمانة التي
وضعها الله بني أيديهم.
وك��������ان م����ص����در م�����س�����ؤول ف��ي
وزارة ال����خ����ارج����ي����ة أع��������رب ع��ن
إدان����ة واس��ت��ن��ك��ار دول����ة ال��ك��وي��ت
للحادث.

إمساكية رمضان
اإلمــســاك03:09 :
اإلفـــطـــار06:51 :

الغانم :الكويت تصدت أميرا وتاريخا ومؤسسات وشعبا بشكل استثنائي ومذهل لتوابع الهجوم اإلجرامي

المجلس يؤبن شهداء اإلمام الصادق:
أرادها اإلرهاب فتنة فإذا بها قيامة وطنية
أب������ن م���ج���ل���س األم�������ة ف����ي ج��ل��س��ت��ه
ال����ع����ادي����ة ام�����س ش����ه����داء ن����ا ض��ح��اي��ا
ال��ت��ف��ج��ي��ر اإلره���اب���ي بمسجد االم���ام
الصادق .وقال رئيس املجلس مرزوق
ال���غ���ان���م :ان�����ه م���ن���ذ ال���دق���ائ���ق األول�����ى
للحادث اآلثم ،تصدت الكويت أميرا
وتاريخا وكيانا ومؤسسات وشعبا
ل����ت����واب����ع ذل�������ك ال����ه����ج����وم اإلج�����رام�����ي
وب��ش��ك��ل اس��ت��ث��ن��ائ��ي م��ذه��ل مضيفا:

أراده�����ا االره�����اب ال��ج��ب��ان ف��ت��ن��ة ف���إذا
بها قيامة وطنية وانتفاضة شعبية
وتعبئة عفوية عامة.
وأك���������د ال����غ����ان����م أن ه�������ذا ال���ش���ع���ب
األص�����ي�����ل اس����ت����ط����اع أن ي����ح����ول ه���ذا
ال���ح���زن ال��ج��م��اع��ي إل����ى ط��ق��س م��ل��يء
باإلشارات والرموز والرسائل وكلها
تصب ف��ي خلق مناخ م��ن التضامن
وال����ت��ل�اح����م وال���ت���ع���اض���د امل��ج��ت��م��ع��ي

الخالد :نحن في حالة حرب
ونراقب خاليا أخرى
أك��������د ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س م��ج��ل��س
ال�����وزراء وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة الشيخ
محمد الخالد أن قضية تفجير
مسجد اإلم���ام ال��ص��ادق حسمت
ب��ال��ق��ب��ض ع��ل��ى ال��ج��ن��اة إال أن��ن��ا
في حالة حرب وأنا لست معنيا
ب��ال��ش��خ��ص ال������ذي ي��ف��ج��ر ن��ف��س��ه

بل أن��ا أري��د من يديره ويحركه.
وقال الخالد خالل مداخلته التي
أب��ن فيها الشهداء ضبطنا هذه
الخلية لكن ه��ن��اك خ�لاي��ا أخ��رى
ول��ن أنتظر حتى ت��ج��رب حظها
ف��ي الكويت ب��ل أن��ا س��وف أذه��ب
إليها.

شديد الخصوصية مشددا على أننا
ف���ي ال���ك���وي���ت ع��ص��ي��ون ع��ل��ى أه����داف
االره��������اب ال���دن���ي���ئ���ة ب���وح���دت���ن���ا ال��ت��ي
ربيناها عبر ثالثة قرون وتوارثناها
أبا عن جد.
وأش�����اد ع���دد م���ن ال���ن���واب بجهود
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة ف��ي س��رع��ة القبض
على الجناة في اقل من  48ساعة.
وف��ي السياق نفسه كلف املجلس

اللجنة التشريعية باإلجتماع على
ه��ام��ش الجلسة ملناقشة التعديلني
ال���ل���ذي���ن ط��ل��ب��ت��ه��م��ا وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ب���ش���أن ف���ح���ص ال�����ـ  DNAوم�����د ف��ت��رة
احتجاز املتهم ل��دى وزارة الداخلية
قبل عرضه على النيابة العامة.
المضبطة (ص)08-03

الصانع :محكمة خاصة
لإلرهابيين
أع�����ل�����ن وزي����������ر ال������ع������دل وزي������ر
األوق�����اف وال���ش���ؤون اإلس�لام��ي��ة
ي��ع��ق��وب ال��ص��ان��ع خ��ل�ال جلسة
م���ج���ل���س األم���������ة أم��������س وأث�����ن�����اء
ن���ظ���ر ت����أب��ي�ن ش����ه����داء ال��ت��ف��ج��ي��ر
اإلره�����اب�����ي أن امل���ج���ل���س األع���ل���ى
للقضاء ق���رر أن���ه ف��ي ح���ال تمت

إح����ال����ة ق��ض��ي��ة ت��ف��ج��ي��ر م��س��ج��د
اإلم�������ام ال�����ص�����ادق إل�����ى ال��ق��ض��اء
فسيتم تحديد محكمة خاصة
لهؤالء اإلرهابيني دون املساس
بقانون اإلج���راءات واملحاكمات
الجزائية.

قرارات الجلسة
• واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل � ��س ع �ل��ى
اق�������ت�������راح ن����ي����اب����ي ب����إح����ال����ة
جميع ال��ن��واب منذ مجلس
 1992إل����ى ه��ي��ئ��ة م��ك��اف��ح��ة
الفساد.
• واف��ق املجلس باإلجماع
ع��ل��ى ت��ع��دي��ل ق���ان���ون هيئة
االت���������������ص���������������االت وت�����ق�����ن�����ي�����ة
امل���ع���ل���وم���ات ف����ي م��داول��ت��ي��ه
األولى والثانية.
• وافق املجلس على انشاء
هيئة عامة للشباب.
• وافق املجلس على انشاء
هيئة عامة للرياضة.
• إح� � ��ال� � ��ة ت � �ق� ��ري� ��ر ل �ج �ن��ة
ال���ت���ح���ق���ي���ق ف�����ي ال����ح����ي����ازات
ال�����زراع�����ي�����ة إل������ى ال���ح���ك���وم���ة
متضمنا توصيات اللجنة.
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األربعاء  14رمضان  01 . 1436يوليو 2015

سموه شكر ولي العهد ورئيس مجلس األمة والشيوخ وأعضاء السلطتين والمواطنين

األمير :تالحم الشعب الكويتي في وجه التفجير
اإلرهابي يعكس أصالة معدنه وتكاتفه

سمو األمير مستقبال املحمد

أع� � ��رب ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد عن
بالغ شكره وتقديره وتأثره العميق
ب�م��ا ش��اه��ده وب�م��ا مل�س��ه م��ن مظاهر
التعاطف وال�ت��راح��م وال�ت�لاح��م التي
أظهرها إخوانه وأب�ن��اؤه املواطنون
م� �ن ��ذ ن� �ب ��أ وق � � ��وع ح � � ��ادث ال �ت �ف �ج �ي��ر
اإلرهابي على مسجد اإلمام الصادق
ال��ذي أسفر ع��ن استشهاد العشرات
وإصابة املئات وطوال فترة العزاء.
وأكد سموه أن هذه املظاهر أبرزت
ب� �ج�ل�اء ح �ق �ي �ق��ة ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
وأص��ال��ة معدنه وتكاتفه في السراء
وال � � �ض� � ��راء أس � � ��رة ك ��وي �ت �ي ��ة واح� � ��دة
ت�س��وده��ا امل�ح�ب��ة واألل �ف��ة ويجمعها
ح��ب ال��وط��ن وال� � ��والء ل��ه واالل �ت �ف��اف
ح� ��ول ق �ي��ادت��ه ف ��ي م��واج �ه��ة ال�ع�ن��ف
والفكر التكفيري املتطرف.
وأض ��اف س�م��وه أن وج ��ود أه��ال��ي
ال� �ش� �ه ��داء ف� ��ي م� �ك ��ان واح� � ��د ل�ت�ل�ق��ي
واجب العزاء قد جسد صورة رائعة
ل �ل �ت��راب��ط وال �ت�ل�اح��م وال �ت �ك��ات��ف بني

وسموه مستقبال سفير الفاتيكان

أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي وأوض� ��ح
سموه أن هذه الجريمة النكراء وما
أس�ف��رت عنه م��ن سفك دم��اء األب��ري��اء
اآلم �ن�ي�ن ت�م�ث��ل خ��روج��ا ع��ن ش��ري�ع��ة
الدين اإلسالمي الحنيف وتجرمها
كافة الشرائع السماوية كانت محل
اس �ت �ن �ك��ار وش �ج��ب وإدان � ��ة إقليمية
ودول � �ي� ��ة ش� ��دي� ��دة ش� ��اك� ��را وم �ش �ي��دا
س�م��وه بما بذلته مختلف األج�ه��زة
األم �ن �ي��ة ورج ��ال� �ه ��ا امل �خ �ل �ص��ون م��ن
ج �ه ��ود ف��ائ �ق��ة وع �م ��ل دؤوب ات �س��م
ب ��ال� �ك� �ف ��اءة وال� �ت� �ف ��ان ��ي واإلخ� �ل ��اص
ت�م�ك�ن��ت ب�ف�ض��ل ال �ل��ه وت��وف�ي�ق��ه وم��ن
خ�لال��ه م�ع��رف��ة ك��اف��ة م�لاب �س��ات ه��ذه
الجريمة البشعة ومن يقف وراء هذا
العمل الشيطاني كما واص��ل سموه
ال�ش�ك��ر واإلش� ��ادة ب��ال�ق��وات املسلحة
ووزارة ال �ص �ح��ة ال �ع ��ام ��ة واإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إط� �ف ��اء ووزارة اإلع �ل��ام
والصحافة املحلية وال��دول�ي��ة وبكل
الجهات التي ساهمت في جهودها
واملهام املنوطة بها.

وت � � �ق � ��دم س � �م � ��وه ب � ��واف � ��ر ال �ش �ك ��ر
وال �ت �ق��دي��ر ألخ �ي��ه س�م��و ول ��ي العهد
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د وإل � ��ى أخ�ي��ه
رئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق الغانم
وس �م��و ال�ش�ي��خ س��ال��م ال�ع�ل��ي رئ�ي��س
ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي وال �ش �ي��خ م�ش�ع��ل
األحمد نائب رئيس الحرس الوطني
وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ جابر امل�ب��ارك رئيس مجلس
ال � � � � � ��وزراء وأع � � �ض � ��اء م �ج �ل ��س األم � ��ة
وأب�ن��ائ��ه امل��واط�ن�ين ال�ك��رام واملقيمني
ع�ل��ى أرض ال�ك��وي��ت الطيبة ع�ل��ى ما
ع � �ب ��روا ع �ن��ه م ��ن خ ��ال ��ص ال �ت �ع��ازي
وص� � � ��ادق امل � ��واس � ��اة ب� �ه ��ذا امل� �ص ��اب
الجلل.
ك�م��ا ت �ق��دم س �م��وه ب�ع�ظ�ي��م الشكر
وال �ث �ن��اء إلخ��وان��ه أص �ح��اب ال�ج�لال��ة
وال� � �ف� � �خ � ��ام � ��ة وال� � �س� � �م � ��و ورؤس � � � � ��اء
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وال � ��دول
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ورؤس� � � � � ��اء ح �ك��وم��ات �ه��ا
وإل � ��ى رؤس� � ��اء امل �ن �ظ �م��ات وامل �ك��ات��ب
ال��دول �ي��ة واإلق�ل�ي�م�ي��ة ع�ل��ى تعازيهم

وم� ��واس� ��ات � �ه� ��م ال � �ص� ��ادق� ��ة وك� � ��ل م��ن
ت � �ف � �ض ��ل ب � � � ��اإلع � � � ��راب ع � � ��ن ت � �ع ��ازي� ��ه
ومواساته الصادقة وما أعربوا عنه
م ��ن اس �ت �ن �ك��ار وإدان� � ��ة ش ��دي ��دة ل�ه��ذا
العمل اإلره��اب��ي الجبان وم��ا أب��دوه
م ��ن ت �ع��اط��ف وت �ف��اع��ل ووق � ��وف إل��ى
جانب الكويت متضامنني معها عن
طريق االتصال املباشر أو من خالل
البرقيات أو عبر مختلف الوسائل
اإلع�لام �ي��ة م�ت�م�ن�ي��ا س �م��وه للجميع
دوام الصحة والعافية مبتهال إلى
امل��ول��ى ج��ل وع�ل�ا أن يحفظ الكويت
الغالية وأهلها األوفياء من كل سوء
وم �ك��روه وي��دي��م عليها نعمة األم��ن
واألمان واالزدهار.
ف� ��ي س� �ي ��اق م �ت �ص��ل ت �ل �ق��ى س�م��و
األم � �ي � ��ر ب ��رق � �ي ��ات ت � �ع� ��از وم � ��واس � ��اة
م��ن رؤس� ��اء إي� ��ران وف �ي �ت �ن��ام وب�ن�ين
وال � �ت � �ش � �ي ��ك وم � �ل� ��ك م �م �ل �ك ��ة ب ��وت ��ان
الصديقة ورؤساء فنلندا والسنغال
وول ��ي ع�ه��د مملكة ال�ب�ح��ري��ن األم�ي��ر
س �ل �م��ان ب��ن ح �م��د آل خ�ل�ي�ف��ة ع �ب��روا

ولي العهد يستقبل المحمد
ورئيس جامعة األزهر األسبق
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � � ��واف األح � � �م� � ��د ب� �ق� �ص ��ر ال �س �ي ��ف
صباح األم��س سمو الشيخ ناصر
امل�ح�م��د وع�ض��و ه�ي�ئ��ة ك�ب��ار علماء
األزه � ��ر ال �ش��ري��ف ورئ �ي ��س ج��ام�ع��ة
األزه� ��ر األس �ب��ق فضيلة أ.د .أحمد
عمر هاشم وذل��ك بمناسبة زيارته
ل � �ل � �ب �ل�اد راف� � �ع � ��ا خ� ��ال� ��ص ت� �ع ��ازي ��ه
وصادق مواساته إلى دولة الكويت

وشعبها الشقيق باملصاب الجلل
ال��ذي أل��م بها س��ائ�لا امل��ول��ى تعالى
أن يتغمد ش�ه��داء ال �ح��ادث بواسع
رح �م �ت��ه وأن ي �م��ن ع �ل��ى امل �ص��اب�ين
ب ��ال � �ش � �ف ��اء ال � �ع� ��اج� ��ل وأن ي �ح �ف��ظ
الكويت من كل مكروه تحت القيادة
الحكيمة لحضرة ص��اح��ب السمو
أمير البالد وسمو ولي العهد.
وق��د شكره سموه على مساعيه

الكريمة وجهود فضيلته ومنهجه
ال ��وس � �ط ��ي ف � ��ي امل � �ج ��ال�ي�ن ال��دي �ن��ي
وال � � ��دع � � ��وي م� �ق ��دم ��ا ت � �ع� ��ازي� ��ه ال ��ى
جمهورية مصر العربية الشقيقة
ح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا ب ��وف ��اة ال�ش�ه�ي��د
ال�ن��ائ��ب ال �ع��ام ه�ش��ام ب��رك��ات داع�ي��ا
امل��ول��ى أن ي�ح�ف��ظ األم �ت�ين العربية
واإلس�ل�ام� �ي ��ة م ��ن ك ��ل س� ��وء وي��دي��م
عليهما نعمة األمن واألمان.

ولي العهد مستقبال أحمد عمر هاشم

فيها ع��ن خ��ال��ص تعازيهم وص��ادق
مواساتهم بضحايا حادث االنفجار
اإلرهابي الذي وقع في مسجد اإلمام
الصادق.
وق � � ��د ب� �ع ��ث س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ب �ب��رق �ي��ات ج��واب �ي��ة ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
بالغ تقديره على ما عبروا عنه من
طيب املشاعر وصادق الدعاء وعلى
هذه اللفتة األخوية الطيبة.
من جهة أخرى استقبل سمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د أم��س
بقصر ال�س�ي��ف س�م��و ال�ش�ي��خ ناصر
املحمد وسفير جمهورية البوسنة
والهرسك لدى دولة الكويت سناهد
بريستريتش وسفير دولة الفاتيكان
ل� ��دى دول � ��ة ال �ك��وي��ت امل� �ط ��ران ب�ي�ت��ار
رايتش وذل��ك بمناسبة انتهاء فترة
عملهما سفراء لبلديهما.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ال�ش�ي�خ��ة د.
شمايل أح�م��د ال�ص�ب��اح حيث أه��دت
س � �م� ��وه رس � ��ال � ��ة دك� � � �ت � � ��وراه ح �م �ل��ت
ع �ن ��وان :إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ج��اري��ة

ال �ط��ارئ��ة وال�ش�ي�خ��ة د .رق�ي��ة سلمان
ال�ص�ب��اح حيث أه��دت س�م��وه رسالة
دكتوراه حملت عنوان :إدارة العقود
الهندسية في الخليج العربي.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه د .س � �ن� ��اء
العصفور حيث أهدت سموه رسالة
دك � �ت � ��وراه ح �م �ل��ت ع � �ن� ��وان :ب��رن��ام��ج
إرش� � � ��ادي م �ع��رف��ة س �ل��وك��ي ل�ت�ن�م�ي��ة
ب �ع��ض امل � �ه� ��ارات االج �ت �م��اع �ي��ة ل��دى
ع �ي �ن��ة م ��ن األح � � ��داث ال �ج��ان �ح�ي�ن ف��ي
دول��ة الكويت ود .م�ش��اري املطوطح
حيث اه��دى س�م��وه رس��ال��ة دك�ت��وراه
حملت عنوان :تأثير برنامج رياضي
غذائي على بعض املتغيرات البدنية
وال� �ف� �س� �ي ��ول ��وج� �ي ��ة ل � � ��دى م �ص��اب��ي
السمنة بدولة الكويت.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل س� � �م � ��وه د .ت� �ه ��ان ��ي
العدواني حيث أهدت سموه رسالة
دكتوراه حملت عنوان :قياس جودة
ال �خ��دم��ات امل�ص��رف�ي��ة اإلس�لام �ي��ة في
دولة الكويت.
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المجلس أبن شهداء تفجير مسجد اإلمام الصادق

الغانم :أرادها اإلرهاب الجبان فتنة
فإذا بها قيامة وطنية
أبن مجلس األمة في جلسته العادية أمس شهداءنا ضحايا
التفجير اإلرهابي لمسجد اإلمام الصادق ،وقال رئيس
المجلس مرزوق الغانم :إنه منذ الدقائق األولى للحادث
اآلثم ،تصدت الكويت أميرا وتاريخا وكيانا ومؤسسات
وشعبا لتوابع ذلك الهجوم اإلجرامي ،وبشكل استثنائي
مذهل ،مستطردا بالقول :أرادها اإلرهاب الجبان فتنة
فإذا بها ،قيامة وطنية وانتفاضة شعبية .واشاد عدد من
النواب بجهود وزارة الداخلية في سرعة القبض على الجناة
في أقل من  48ساعة ،مشددين على ضرورة اإلسراع في
تنفيذ قانون الكاميرا االمنية وتركيبها على جميع دور
العبادة ،كما اكدوا استعدادهم لسن أي تشريعات تصب
في صالح المنظومة االمنية وتطويرها.

رئيس مجلس
األمة :بصمات
العم العدساني
واضحة في جميع
المناصب التي
توالها

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره النائبني ماجد موسى وعبدالله الطريجي

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم الجلسة العادية العلنية أمس
الثالثاء املوافق  30يونيو  2015عند
ال �س��اع��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ش��رة وال �ن �ص��ف،
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام أس �م��اء األع�ض��اء
ال�ح��اض��ري��ن وامل�ع�ت��ذري��ن والغائبني
عن الجلسة دون اذن أو إخطار.
التصديق على المضابط
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي امل �ض �ب �ط �ت�ين
رقمي  1334أ و  1334ب بتاريخ 16
و  17يونيو  ،2015وصادق عليهما.
 م ��رزوق ال�غ��ان��م :ق�ب��ل أي ��ام تلقىأه��ل ال�ك��وي��ت ببالغ ال�ح��زن واألس��ى
نبأ وفاة النائب السابق عبدالعزيز
ال � � �ع � � ��دس � � ��ان � � ��ي وي� � �ع� � �ت� � �ب � ��ر إح � � � ��دى
الشخصيات الكويتية البارزة التي
تركت بصماتها الواضحة في كافة
املناصب التي توالها منذ املجلس
ال� �ب� �ل ��دي وان� �ت� �ه ��اء ب �ت��ول �ي��ه رئ��اس��ة
دي��وان املحاسبة وك��ان مثاال للرجل
املعطاء واملتسلح بروح التعاون مع
الجميع لقد ترك غصة في نفوسنا
ف ��أت� �ق ��دم ب � �ص ��ادق ال � �ع� ��زاء وص � ��ادق
امل� ��واس� ��اة ألس � ��رة ال �ف �ق �ي��د وال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي س ��ائ�ل�ا ال� �ل ��ه ان ي�ت�غ�م��ده
بواسعة رحمته.
 على العمير :الحكومة بدورهات �ش��اط��ر م �ج �ل �س �ك��م امل� ��وق� ��ر ب �ت��أب�ين
ال � ��راح � ��ل ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ال �ع ��دس ��ان ��ي،
وم��آث��ر ال��راح��ل ستبقى ن�ب��راس��ا ملن
ي�ت�ل�م��س ح �س��ن ال �ع �م��ل واإلخ �ل��اص
للوطن سائلني الله ان يتغمد الفقيد
بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر
والسلوان.
 مرزوق الغانم :يقول الله تعالىفي محكم التنزيل:

{وم � ��ن أظ �ل��م م �م��ن م �ن��ع م�س��اج��د
ال �ل��ه أن ي��ذك��ر ف �ي �ه��ا اس �م��ه وس�ع��ى
ف��ي خ��راب �ه��ا أول �ـ �ئ��ك م��ا ك ��ان ل�ه��م أن
يدخلوها إال خآئفني لهم في الدنيا
خزي ولهم في اآلخرة عذاب عظيم}
(صدق الله العظيم).
في ظهر الجمعة املاضي  ،املوافق
 26من يونيو  ، 2015وعندما كانت
م� �س ��اج ��د ال � �ك� ��وي� ��ت اآلم� � �ن � ��ة ت �غ��ص
باملصلني  ،ض��رب االره ��اب االس��ود
م �س �ج��د االم � � ��ام ال � �ص� ��ادق ب�م�ن�ط�ق��ة
ال�ص��واب��ر مما اس�ف��ر ع��ن س�ق��وط 27
شهيدا ومئات املصابني.
وم �ن��ذ ال��دق��ائ��ق األول � ��ى ل�ل�ح��ادث
اآلثم ،تصدت الكويت أميرا وتاريخا
وكيانا ومؤسسات وشعبا لتوابع
ذل� ��ك ال �ه �ج��وم االج� ��رام� ��ي  ،وب�ش�ك��ل
استثنائي مذهل.
أراده� � � ��ا االره� � � ��اب ال� �ج �ب ��ان ف�ت�ن��ة
ف��إذا ب�ه��ا ،قيامة وطنية وانتفاضة
شعبية وتعبئة عفوية عامة.
أراده االره � � � � � � ��اب ص� � ��راع� � ��ا ب�ي�ن
مذهبني ،فإذا به دين واحد الله واحد
ون �ب��ي واح � ��د وك� �ت ��اب واح � ��د وق�ب�ل��ة
واح � ��دة ،أراده م �س �ج��دي��ن ،ف� ��إذا بنا
في مسجد واح��د ،أراده عزال لشعب
ع��ن ق� �ي ��ادة ،ف� ��إذا أم �ي��ر ه ��ذه االرض
الطاهرة وقبل الجميع ،حاضرا في
مشهد الدم واملوت يفتش عن ابنائه
بني الركام.
وبرغم الحزن ال��ذي ألقى بظالله
على كل بيت من بيوت الكويت ،اال
ان ه��ذا الشعب األصيل استطاع أن
يحول هذا الحزن الجمعي الى طقس
مليء باالشارات والرموز والرسائل،
وك �ل �ه��ا ت �ص��ب ف ��ي خ �ل��ق م� �ن ��اخ م��ن
ال �ت �ض��ام��ن والتالحم وال �ت �ع��اض��د

امل �ج �ت �م �ع��ي ،ش��دي��د ال �خ �ص��وص �ي��ة ،
اس�ت�ث�ن��ائ��ي  ،ع �ف��وي وف � ��وري ،وق�ب��ل
ك��ل ش ��يء  ،ك��وي�ت��ي وب��ام �ت �ي��از ،وم��ا
ي �ه��م ه �ن��ا وم� ��ا ي �ب �ع��ث ع �ل��ى ال �ف �خ��ر،
ه ��و ان ردة ف �ع��ل ال �ك��وي �ت �ي�ين ك��ان��ت
سريعة ،منظمة ،صادقة ،لم ينتظر
اح ��د ف��رم��ان��ا أو ت��وج �ي�ه��ا ل�ي�ت�ح��رك
وي � �ق ��وم ب �م �س��ؤول �ي �ت��ه ،ول� �ك ��ل ق��وى
التخريب والتدمير نقول ،لن ندعي
اننا بمأمن ومنأى عن ارهابكم ،فال
أح��د يستطيع مواجهة ال�غ��در ،النه
بطبيعته ج �ب��ان وم �ت ��وار ويخشى
املواجهة ،لكننا نستطيع ان ندعي
ب��أن �ن��ا ف ��ي ال �ك ��وي��ت ع �ص �ي��ون ع�ل��ى
أه ��داف االره ��اب الدنيئة ،بوحدتنا
ال � �ت ��ي رب� �ي� �ن ��اه ��ا ع� �ب ��ر ث� �ل��اث ق� ��رون
وتوارثناها أبا عن جد ،بتعاضدنا
ال� ��ذي س�ق�ي�ن��اه ع �ب��ر ال �س �ن�ين ،وع�ي��ا
وث �ق��اف��ة وت �ج��رب��ة ،ب�ت�لاح�م�ن��ا ال��ذي
ه � ��و االب� � � ��ن ال � �ش� ��رع� ��ي ل �ت �س��ام �ح �ن��ا
وتعايشنا ،وفي هذا املقام ال يسعنا
اال ان ن��وج��ه ت�ح�ي��ة اج �ل�ال وت�ق��دي��ر
واك� � �ب � ��ار ل� ��رج� ��ال ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب �ك��اف��ة

ق �ط��اع��ات �ه��ا ع �ل��ى ال �ت �ع��ام��ل ال�س��ري��ع
واالح �ت ��راف ��ي وامل� �س ��ؤول م��ع ح��ادث
ال�ت�ف�ج�ي��ر ل �ح �ظ��ة وق ��وع ��ه وم�ت��اب�ع��ة
تداعياته ومالبساته.
كما ن��وج��ه تحية مماثلة ل�ك��وادر
وزارة الصحة من أطباء وممرضني
وم �س �ع �ف�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��د ال � �خ ��ارق
ال��ذي بذلوه في التعامل مع جرحى
الهجوم االثم.
والشكر والعرفان موصول لباقي
ال � � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات ال �ت��ي ب��ذل��ت
الجهد للتعامل مع الحدث كوزارتي
االع�ل�ام واالوق � ��اف .ول�ع��ل ه��ذا ليس
مستغربا م��ن أب �ن��اء ال�ك��وي��ت ال��ذي��ن
عملوا وهم صائمون ،ودون كلل او
م�ل��ل وف ��ي ظ ��روف ش��دي��دة ال�ق�س��وة،
وت� �ع ��ام� �ل ��وا م� ��ع ال � �ح� ��دث ب �ش �ج��اع��ة
ومسؤولية وتفان .واذا ك��ان لي من
كلمة اخيرة ،فأود توجيهها الى أسر
ال �ش �ه��داء وأص��دق��ائ �ه��م وم�ح�ب�ي�ه��م،
جميعنا ن ��درك ان ك�ل�م��ات امل��واس��اة
ع� �ل ��ى ص ��دق � �ه ��ا ،ل � ��ن ت� �ع ��وض� �ك ��م م��ا
فقدتموه ،لكن ع��زاء ك��م ان مصابكم

الغانم يهنئ نظيريه
في الكونغو
ب � �ع ��ث رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
مرزوق علي الغانم برقيتي تهنئة
إل ��ى رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي في
جمهورية الكونغو الديموقراطية

أوب �ي��ن م �ي �ن��اك��و ورئ� �ي ��س مجلس
ال�ش�ي��وخ ل�ي��ون كينغو وا دون��دو
وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط�ن��ي
لبلدهما.

أدمى قلوبنا  ،ودموعكم سالت على
خ��دودن��ا  ،فما أحزنكم أحزننا وما
أب�ك��اك��م أب�ك��ان��ا ،ف�ك��ل ب�ي��وت الكويت
بيوتكم ،وكل أهل الكويت هم اليوم
أهلكم.
رح � � ��م ال� � �ل � ��ه ش� � �ه � ��داء ن � ��ا االب � � � ��رار
وتغمدهم بواسع رحمته وأسكنهم
ف��ي عليني ،وش��اف��ى ال�ل��ه مصابينا
واس � � �ب� � ��غ ع� �ل� �ي� �ه ��م ن� �ع� �م ��ة ال �ص �ح ��ة
والعافية.
حفظ الله الكويت وشعبها الوفي
م��ن ك��ل ش��ر وم �ك��روه ،ف��ي ظ��ل قيادة
حضرة صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورعاه ،وسمو ولي عهده
االمني،انه سميع مجيب.
وت � � �ل� � ��ا األم� � � �ي� � � ��ن ال � � � � �ع � � � ��ام ط� �ل� �ب ��ا
ب �ت �خ �ص �ي��ص س ��اع ��ة ل �ل �ح��دي��ث ع��ن
تفجير مسجد ال�ص��ادق ف��ي منطقة
الصوابر.
(موافقة باالجماع)
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :م��ا م��رت بهالكويت من الحادث التفجيري اآلثم
ال ��ذي ق��ام��ت ب��ه م�ج�م��وع��ة اره��اب �ي��ة،
ومع انه اجرام كبير في حق الكويت
واالن �س��ان �ي��ة إال ان ال ��دم ��اء ال��ذك �ي��ة
للشهداء ودماء الجرحى التي تزخر
باإليمان احيت في نفوس الكويتيني
جميعا روح الوالء واالتفاق على ان
الكويت بلدهم جميعا.
ما شاهدناه من وص��ول صاحب
ال �س �م��و ك� ��أول م��ن ح �ض��ر ف��ي م��وق��ع
التفجير وال��دم��وع التي سالت على
خديه وم��ا رأيناه من جموع غفيرة
وت��واف��د مئات اآلالف من الكويتيني
رسالة واضحة بأنكم لن تستطيعوا
تفريق ه��ذا املجتمع ،وش�ك��ر خاص
ل� ��وزي� ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د

الزلزلة :لن يستطيع
كائن من كان
تفريق المجتمع
الكويتي
الخالد ،وعلى مدى  48ساعة وصل
الى الجناة وخيوط الجريمة.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :م��ن ه ��ذا امل�ن�ب��رأود أن أهنئ الشعب الكويتي على
أص� ��ال� ��ة م �ع ��دن ��ه وع �ف ��وي �ت ��ه ع �ن��دم��ا
أصيبت الكويت بالصدمة االجرامية
التي ح��اول��ت ان تفت عضد الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ،ل�ك��ن ه�ي�ه��ات ،ك��ل الشعب
ي ��دا واح� ��دة ام� ��ام ال �غ��در وال� �ع ��دوان،
ه � � � ��ذه م � � �ي� � ��زة ال� � �ش� � �ع � ��ب ال � �ك ��وي � �ت ��ي
وأص� ��ال � �ت� ��ه ،امل� �ح� �ب ��ة م � ��وج � ��ودة ف��ي
ع�ق��ول�ه��م وق�ل��وب�ه��م ن�ح��ن ككويتيني
ذوي ال�ش�ه��داء ول��ذل��ك ص��دم الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ص�غ�ي��را وك �ب �ي��را .وض��رب
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي اروع االم�ث�ل��ة في
ت��أك�ي��د ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وح��ب ه��ذا
ال��وط��ن واك �ب��ر دل�ي��ل وج ��ود صاحب
السمو ف��ي م��وق��ع التفجير ،ونشكر
الله على تعاطفنا وتكاتفنا ونحيي
االج�ه��زة الحكومية وخ��اص��ة وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ول �ل��وزي��ر م�ح�م��د ال�خ��ال��د
وكنا على يقني صادق بأنه سيصل
ال��ى ال �ج �ن��اة ،ون�ح�ي��ي اك�ب��ر وأص�غ��ر
جندي ف��ي الداخلية ،ونشكر وزارة
الصحة ووزارة االعالم ودورها منذ
اول دق �ي �ق��ة ع �ل��ى ص �ل��ة ب��امل��واط �ن�ين
المتصاص هذه الصدمة.
 م �ح �م��د ط �ن ��ا :رح �م ��ة ال �ل ��ه ع�ل��ىش �ه��داء ال �ك��وي��ت ،ام �ت��دت ي��د ال �غ��در
اليكم في هذا الشهر الفضل ،توحد
أبناء الشعب الكويتي خلف أميرهم
ق��ائ��د اإلن�س��ان�ي��ة ،ال��ذي ظهر كحاكم
ال م �ث �ي��ل ل � ��ه ،ال �ك��وي �ت �ي��ون ض��رب��وا
أروع األم � �ث � �ل� ��ة ،ه � � ��ؤالء امل� �ج ��رم ��ون
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مطالبات نيابية باإلسراع في تنفيذ
قانون الكاميرات األمنية
تتمة المنشور ص 03
م��ا ه��م إال ك�ل�اء ال �ن��ار ،زم ��رة داع��ش
ال�ك��اف��رة ض��رب��ت ال�ك��وي��ت ،وس�ب��ق ان
ح ��ذرن ��ا م�ن�ه��م وم ��ن ي �غ��ذي ف�ك��ره��م،
وأنبه وزير العدل ان هناك في بيت
الزكاة يطلبون من البدون على اخذ
تواقيع م��ن مشايخ ليحصلوا على
م �س��اع��دات وب �ع��ض ه ��ؤالء امل�ش��اي��خ
يحرضون البدون على االرهاب.
ان �ت �ب �ه��وا ج��ري��دة ال �ش��اه��د دائ �م��ا
وت� � �ح � ��ذر م � ��ن داع � � � ��ش وم � � ��ن ي � ��روج
ألفكارهم ولكن حكومتنا لم تحرك
س��اك �ن��ا ل� �ه ��ؤالء ال ��ذي ��ن ي � � ��دارون من
خ � ��ارج ال �ك ��وي ��ت ،ه�ن�ي�ئ��ا ل �ن��ا ب ��ك يا
صباح األحمد وما دموعك إال دليال
على انك أب حنون للكويت.
 فيصل الدويسان :ألقى قصيدة:ُشلت يد اإلرهاب بل تبت وتب
م ��ا ن� ��ال م ��ن ش �ع��ب ال �ك��وي��ت وم��ا
كسب
هل ظن ّأنا قد هدمنا سورنا
السور في الوجدان باق ما ذهب
إن ��ا ع �ل��ى ع �ه��د ال� �ج ��رود ول ��م ت��زل
فينا التأخي والنسب
فخصلة الدين الحنيف لنا سبب
فتعايشت فينا املذاهب سمحة
وتعانت كل ُاملآذن والقبب
لم تعرفوا قب الكويت وشعبها
فلتسألوا التاريخ عنا والعرب
إذا ج �ئ �ت��م ه �ن��ا ت �ب �غ��ون إش �ع��ال
اللهب
ع�ج�ب��ا خ �ط��ى ال �ش �ي �ط��ان تقصف
مسجدا
وقد أبى فيه السجود ليقترب
مل � ��ا رآه� � � ��م س� ��اج� ��دي� ��ن ك ��أن� �ه ��م ؟؟
املالئكة
فتفجر الحقد الدفني على التقى
ف � � � ��إذا ال� � �ص �ل��اة ع � �ل ��ي ال� �ج� �م ��اع ��ة
تنتحب
غد يا ويلهم
ويل الدواعش من ٍ
سيرون آيات الهزائم والعجب

حوار نيابي على هامش الجلسة

ال تحسنب الله ينسى ظلمهم
يوم القصاص اذا دني ما من لعب
 س �ع��دون ح �م��اد :ن �س��أل ال �ل��ه أني �ت �غ �م��د ال� �ش� �ه ��داء ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه
ويلهم أهلهم بالصبر والسلوان وان
يمن على الجرحى بالشفاء العاجل
إن ح��رص االم�ي��ر على ال�ت��واج��د في
مكان التفجير ف��ور علمه بالحادث
رغم التحذير بالخطورة على حياته
اطفأ نار الفتنة .ومخطط االرهابيني
س �ت �ف �ش �ل��ه ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ه��ذه
االع �م��ال االج��رام �ي��ة واالره��اب �ي��ة لن
ت �ك��ون ه��ي االخ� �ي ��رة ل��ذل��ك ي �ج��ب ان
نأخذ احتياطاتنا ووزارة الداخلية
ع �ل �ي �ه��ا دور ك �ب �ي��ر ون� �ح� �ت ��اج ال ��ى
تشريعات تعزز من موقف االجراءات
االم� �ن� �ي ��ة ،وت �س��اع��ده��ا ف ��ي ال�ك�ش��ف
املبكر عن هذه االعمال ،نغطي البلد
بمشروع الكاميرات ويجب ان يشمل
امل �س��اج��د وج �م �ي��ع ش � ��وارع ال�ك��وي��ت
وارجو من املجلس ان نستعجل في
االج � ��راءات ون �ت��رك ال��روت�ي�ن ،وك��ذل��ك
الجمارك يحدث فيها اختراق بسبب

ع��دم وج��ود االجهزة الحديثة ،لذلك
ي �ج��ب ان ي �ت �خ��ذ ق � � ��رارا ب��اس �ت �ي��راد
جميع االجهزة الحديثة ملنافذ البلد
البحرية والبرية والجوية.
ومسؤوليتنا نصحح أخطاءنا
ونشيد بجهود وزارة الصحة على
م��ا ب��ذل��وه ت�ج��اه اخ��وان�ن��ا املصابني
على ما بذلوه من جهد.
 جمال العمر :عظم الله اجر اهلال �ك��وي��ت ،ه ��ذا ال�ع�م��ل االج ��رام ��ي في
بلد العمل االن�س��ان��ي عندما تغتال
ه��ذه االرواح ف��ي ه��ذا ال��وق��ت ونقول
ان��ا لله وإن��ا اليه راج�ع��ون ال��رد كان
بالتفاف الشعب الكويتي وتماسك
الجبهة الداخلية.
ه � � ��ذه امل� ��رح � �ل� ��ة ه � ��ي االول� � � � ��ى م��ن
امل �ع��رك��ة ون �ح��ن ف��ي ح��ال��ة ح ��رب مع
االره ��اب وانتصر الشعب الكويتي
لكن هل انتهت املشكلة وما ضماننا
ع� ��دم ت� �ك ��رار ذل � ��ك؟ ه ��ل م��ؤس�س��ات�ن��ا
مستعدة هل حكومتنا اصبح لديها
مجلس ح ��رب ،ن�ك��رر ش�ك��رن��ا ل��وزي��ر
الداخلية لكننا بحاجة الى اجرادات

الجيران لـ «الدستور» :ندعم سن
تشريعات جديدة لمواجهة اإلرهاب
أك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران دع �م ��ه ل �س��ن ت �ش��ري �ع��ات
ج��دي��دة ت�ع��زز ال��رق��اب��ة األم�ن�ي��ة في
ان �ح��اء ال �ب�لاد ل�ض�م��ان ع ��دم ت�ك��رار
ال �ح��ادث االره ��اب ��ي ال ��ذي وق ��ع في
مسجد االمام الصادق.
وق ��ال ال�ج�ي��ران ان ك��ل ال �ح��وادث
االره��اب �ي��ة ال�ت��ي وق�ع��ت ف��ي ال�غ��رب
ت�ب�ع�ت�ه��ا س�ل�س�ل��ة م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات

وال � �ق� ��وان�ي��ن ل �ح �ف��ظ األم � � ��ن ال� �ع ��ام
وال� �ح ��د م ��ن م �خ��اط��ر ب �ع��ض ف�ئ��ات
املجتمع التي قد تبدي تعاطفا او
دعما للتطرف واالرهاب.
وش � � � ��دد ع � �ل ��ى اح � �ق � �ي ��ة ال � ��دول � ��ة
ف��ي ات �خ��اذ م��ا ت� ��راه ل�ح�ف��ظ أم�ن�ه��ا
واس �ت �ق��راره��ا وس�لام��ة مواطنيها
وبالتالي ليس بالغريب ان تنتهج
ال� �ك ��وي ��ت ن� �ف ��س ال� �ن� �ه ��ج امل �ح �م��ود

خ ��اص ��ة وان � �ه� ��ا ع ��ان ��ت ك �ث �ي��را م��ن
االره � ��اب ع�ل��ى م��ر ال �ت��اري��خ لكنها
ول �ل ��ه ال �ح �م��د ت �خ ��رج ف ��ي ك ��ل م��رة
اقوى مما كانت.

اح �ت��رازي��ة وج �ه��از ادارة ازم� ��ات في
البلد ،وال يجوز ان تكون الجمارك
ب �ه��ذا ال �ش �ك��ل ،ل��ن ن�ب�خ��ل ع��ن ال��وط��ن
بميزانيات لنستثمر ه��ذه الظروف
ل�ل�ت�م�س��ك ج�ب�ه�ت�ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة ،على
ال �ح �ك��وم��ة ان ت �ن��شء م�ج�ل��س ح��رب
ل��دي��ه ال �ص�ل�اح �ي��ات مل��واج �ه��ة ح��رب
االستنزاف ،واتمنى ان تكون هناك
اجهزة محترفة.
 عبدالحميد دشتي :حدوث الفنتق��در إل�ه��ي ،أم��س ف��رغ��ت ال�ك��وي��ت من
اليوم الثالث من تقبل واجب العزاء
ل �ـ  27ش�ه�ي��دا س�ق�ط��وا ع�ق��ب تفجير
م �س �ج��د االم� � ��ام ال � �ص� ��ادق ،وت��واج��د
االم �ي��ر لحظة وق ��وع التفجير أطفأ
نار الفتنة وأس��س التعامل مع هذه
االزمة ،فشكرا لهذا الشعب االصيل،
ال � � ��ذي واس � � ��ى ال � �ك� ��وي� ��ت ،ت� �ج ��اوزن ��ا
الحدث وج��اء وق��ت العمل ،والشعب
لن يعذرنا لم يرحمنا إن قصرنا.
س� � �ع � ��ادة االخ م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
ب�ي��ض ال �ل��ه وج �ه��ك وال �ل��ه ل��م تقصر
م �ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة االول � ��ى ف �ق��د ت�ص��رف��ت

اب �ن ��ا ك��وي �ت �ي��ا واخ � ��ا ل �ك��ل ب �ي��ت ل�ق��د
ك � �ن� ��ت ورئ � � �ي� � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
وال � � � ��وزراء وال � �ن� ��واب «ك �ف��و ع�ل�ي�ك��م»
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ش �ك��را مل�ع��ال�ي��ك فقد
سميت بطال للمرحلة ،ونشكر وزير
ال�ع��دل على فكرتك ب��أن ي�ق��ام ال�ع��زاء
ف ��ي م �س �ج��د ال ��دول ��ة ال �ك �ب �ي��ر ،ال �ي��وم
ن��ري��د ض��رب ال�ت�ط��رف ،ن��ري��د مناهج
معتدلة ،وزير االعالم ال نريد قنوات
التطرف والفتنة.
م��ن ف�ج��ر ن�ف�س��ة وراءه م��ن درس
وخ �ط ��ط ون �ف ��ذ وش ��اه ��د ق� �ن ��وات ث��م
استورد من نفذ.
وع� �ل ��ى ال � � � ��وزراء ج �م �ي �ع��ا ال �ت��أك��د
م��ن ت��رس �ي��خ ال �ع �م��ل ب ��امل ��ادة  69من
ال��دس �ت��ور ف��ال �ن��اس س��واس �ي��ة ،فقد
دخلنا منعطفا تاريخيا وحلقة من
سلسلة استهداف الوطن،
 صالح عاشور :الرحمة والخلودل�ل�ش�ه��داء االب � ��رار وال �ش �ف��اء ال�ع��اج��ل
للجرحى وقفة اجالل واحترام لدور
االمير الكبير وكلمة «هذوال عيالي»
هي كلمة السر التي امتصت غضب
الشعب ،اللهم احفظ الكويت من كل
مكروه.
الشعب الكويتي واس��ر الشهداء
ي � �ن � �ت � �ظ� ��رون دورا ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ا م��ن
ال �ح �ك��وم��ة ،ك �ف��ى م �ج��ام �ل��ة ،ن�ح�ت��اج
ال �ح��زم وال �ح �س��م ام ��ا ان ن �ك��ون ق��در
ال �ت �ح��دي وامل �س��ؤول �ي��ة ام ال ،ال�ب�ل��د
والشعب امانة في اعناقنا ،املجاملة
والكالم الفاضي ال ينفع اآلن.
الى اللمز والغمز والتكفير والغاء
اآلخ ��ر ف��ي االع �ل�ام ووزارت ال��دول��ة،
االم � ��ور غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة م ��ن م�س��اج��د
غير م��رخ�ص��ة ،ي��ا وزي��ر البلدية من
اع�ط��اه��م ت��رخ�ي�ص��ا ،ال��ى م�ت��ى جمع
ال�ت�ب��رع��ات غير القانونية السكوت
ع� �ل ��ى االم � � � ��ور ال ي� �م� �ك ��ن ،ال� � ��ى م�ت��ى
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طنا :حذرنا من
داعش كثيرًا لكن
الحكومة لم تحرك
ساكنا
الدويسان ينعى
شهداء اإلمام
الصادق بقصيدة
شعرية
حماد :نحتاج الى
تشريعات تعزز من
موقف اإلجراءات
األمنية
العمر :نحن في
مرحلة حرب مع
اإلرهاب
دشتي :رئيس
مجلس األمة لم
يقصر وتصرف مع
الحادث كإبن وأخ
لكل بيت

الزلزلة :شواذ يريدون استغالل جريمة
اإلرهاب لنشر أفكارهم المريضة
اك ��د ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
ان أي ك�ت��اب��ات ف�ي�ه��ا إذك ��اء للفتنة
وت �ع �ك �ي��ر ل � ��روح ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
ت �ع��د خ� �ط ��را ك �ب �ي��را ع �ل��ى ال �ك��وي��ت
واهلها ،الفتا الى ان بعض الشواذ
م�م��ن ي��دع��ون ان �ه��م ك �ت��اب و بعض
امل � ��وت � ��وري � ��ن م � ��ن اص� � �ح � ��اب ال �ف �ك��ر
امل�ن�ح��رف ب ��دؤوا ب�ك�ت��اب��ة مجموعة
من الكتابات اما باسماء صحيحة

ت��دل��ل على امل��رض الفكري لكاتبها
او ب ��اس� �م ��اء وه �م �ي ��ة او م� ��ن دون
اسماء والتي تدلل على ان الكاتب
ب��ه م��رض طائفي بغيض يريد من
كتاباته هذه اذكاء الفتنة الطائفية
في مجتمع تعود على روح املحبة
والسالم.
وق��ال الزلزلة ان الدماء الطاهرة
الزاكية للشهداء وحدت الكويتيني

وج�ع�ل�ت �ه��م ف ��ي خ �ن��دق واح � ��د ضد
ال� �ت� �ك� �ف� �ي ��ري�ي�ن االره � ��اب� � �ي �ي��ن ول �ك ��ن
البعض من الشواذ يريد ان يستغل
جريمة التكفيريني لنشر افكارهم
امل��ري�ض��ة ،وع�ل��ى جميع الكويتيني
ع� � ��دم ن� �ش ��ر ه� � ��ذه ال � �ك � �ت ��اب ��ات ح �ب��ا
وك� ��رام� ��ة ل ��دم ��اء ش �ه��دائ �ن��ا االب � ��رار
وح��رص��ا على ال�ك��وي��ت واه�ل�ه��ا من
فنت املوتورين.
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استعداد نيابي لسن أي تشريعات
لتطوير المنظومة األمنية
تتمة المنشور ص 04
ال� �غ ��اء اآلخ� � ��ر ،ووزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ال��ى
ه ��ذه ال �س �ن��ة «زي � ��ارة ال �ق �ب��ور ش��رك»
املسلمون اال يزورون قبر املصطفى
ال� �ح� �ب� �ي ��ب؟! ن �ب��ي م �ن��اه��ج ت��وح��دن��ا
وتحترم اآلخ��ر ،فشلنا ف��ي خطابنا
ال� �س� �ي ��اس ��ي وال� ��دي � �ن� ��ي واالع�ل��ام� ��ي
وف�ش�ل�ن��ا ب�ج�ع�ل�ن��ا ن��ذه��ب امل �ف��روض
ال ��ى ال �ن �ج��اح ،م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا ال�ت�ح��رك
وال � � �ح� � ��زم وال � �ح � �س� ��م ون� �ل� �ت� �م ��س ان
الحكومة منتفضة.
سوف ننتظر واذا لم نجد التحرك
ال� � �ف � ��وري وال� � �ق � ��وى م� ��ن امل� �س ��ؤول�ي�ن
واخذنا موقفا ال أحد يلومنا.
 خليل الصالح :انا شاهد عيانورأي��ت وسمعت وشعرت بكل شيء
ش�ع��رت بلحظة االن�ف�ج��ار واالش�ل�اء
املتطايرة هؤالء مسلمون يشهدون
ان ال ال��ه اال ال�ل��ه وان محمدا رس��ول
ال � �ل� ��ه ه � � � ��ؤالء ه � ��م ال � �ش � �ه � ��داء وي � ��وم
الحساب سوف ترونهم وتعرفون ان
دماءهم الزكية كانت للكويت.
وبعد ذل��ك عندما حضر صاحب
ال� �س� �م ��و وال � �ل� ��ه اح� � ��س ب ��أن �ي �ن ��ه م��ن
الداخل واشعر بدموعه انها خرجت
م��ن القلب وج��اء على عفويته أصر
ع�ل��ى دخ ��ول امل�س�ج��د ،وه ��ذا أميركم
فافتخروا فيه يا أهل الكويت.
ن �ح��ن ف� ��ي خ �ط��ر ان ل� ��م ن �ت��وح��د،
ونقدم التحية لالب االمير ،قد ينتقل
الخطر الى مساجد السنة كما حدث
في سوريا.
ونشكر وزير الداخلية والصحة.
اذا ل ��م ت �ج �ت��ث ال �ح �ك��وم��ة ال �ف �ك��ر
التكفيري سوف نرى حمامات الدم
في الكويت حفظ الله الكويت.
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ل�ح�ظ��ات
ال�ت�ف�ج�ي��ر ك��ان��ت ل�ح�ظ��ات ف��ارق��ة في
ت� ��اري� ��خ ال� �ك ��وي ��ت ال �ل �ح �ظ ��ات ك��ان��ت
ل � �ح � �ظ� ��ات ع� �ص� �ي� �ب ��ة اال ان ظ� �ه ��ور
س �م��و االم �ي ��ر اط �ف��أ ن ��ار ال �ف �ت �ن��ة ،كم
ك��ان الشعب الكويتي عظيما اثناء
الغزو ،واآلن بعث رسالة بأنه ال احد
يستطيع تفريق الشعب الكويتي،
ولكن هيهات ،كل من ارادوا بالكويت
شرا رد الله عليهم هذا الشر وكانت
نهايتهم مأساوية.
ك � ��ان امل �ج �ل ��س امل� ��وق� ��ر ع �ل ��ى ق ��در
امل �س��ؤول �ي��ة ،وك �ن��ت رائ� �ع ��ا بجميع
ت �ح��رك��ات��ك ي ��ا م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ول��ن
ينسى التاريخ لكم موقفكم املشرف
ن �ش �ك ��ر وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ورج� � ��ال
ال��داخ�ل�ي��ة ورج ��ال ام��ن ال��دول��ة فلهم
منا كل تحية وتقدير.
االزم � � � ��ات وامل �ن �ع �ط �ف ��ات ال �ك �ب��رى
تنتظر ال�ق�ي��ادة وال�ح�ك�م��ة واذا ك��ان
ع� �ب ��دال� �ل ��ه اب � ��وال � ��دس � �ت � ��ور ف �ص �ب��اح
اب��وال �ك��وي �ت �ي�ين ح �ف��ظ ال �ل��ه ال�ك��وي��ت

النواب اتشحوا بعلم الكويت خالل جلسة مجلس األمة أمس

وال � �خ � �ل � �ي� ��ج ال � �ع � ��رب � ��ي م� � ��ن ك� � ��ل ش��ر
ومكروه.
 ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف :ن �ع��زي اه��لال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ش � �ه� ��دائ � �ه� ��ا ،اس �ج ��ل
ت �ق��دي��ري وش �ك��ري ل��ك االخ ال��رئ�ي��س
منذ استدعائنا الى دورك في العزاء
وف��ي امل�ق�ب��رة وم��ا ه��و غ��ري��ب عليك،
في ه��ذه الحادثة تكلمنا كثيرا ،وال
ن�ح�ت��اج ان ي�ث�ب��ت ان �ن��ا ف��ي االزم ��ات
شعب واحد.
ن � �ح� ��ن ن � ��ري � ��د ان ن� �ف� �ك ��ر ب � �ه� ��دوء
وع �ق�لان �ي��ة ل�ل�م��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ل��دي�ن��ا
وزي� ��ر داخ �ل �ي��ة ي�ش�ه��د ل ��ه ب��ال �ك �ف��اءة
واملهنية ورجاله االبطال واكتشاف
خطوط الجريمة.
الب� ��د اال ن �ج��ام��ل ف �ن �ح��ن ن�ح�ت��اج
تشريعات تعزز اجراءات الداخلية.
ن ��رج ��و م ��ن ال ��وزي ��ر ت��وف �ي��ر ك��اف��ة
االج� �ه ��زة واالم �ك��ان �ي��ات وال �خ �ب��رات
االم�ن�ي��ة لتحقيق االم� ��ن ،وارج� ��و ان

نبادر بضرب االرهاب وال ننتظرهم
ي�ه��اج�م��ون��ا ،ه�ن��اك معهد بريطاني
ع �م��ل دراس � � ��ة ع �ل��ى  20أل � ��ف م �غ��رد
م ��ؤي ��دي ��ن ل ��داع ��ش ووج� � � ��دوا ٪ 66
ي� ��ؤي � ��دون داع� � ��ش م� ��ن ال �س �ع��ودي�ي�ن
ووج � ��دن � ��ا ه� �ن ��ا ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت 300
ي ��ؤي ��دون داع ��ش ف�ي�ج��ب ان ن�ح��ارب
هذا الفكر من داخل الكويت.
ف�ل�ن�ك��اف��ح االره� � ��اب م ��ن ال �ك��وي��ت،
الكويت ال تتحمل ان تترك املوضوع
ل� ��ردة ال �ف �ع��ل ف�ل�ن�ت�ف��ق م��ع ال�ح�ك��وم��ة
على خطة واضحة مستقبلية.
 عادل الخرافي :عظم الله اجركميا أهل الكويت ما اصابنا امر محزن
نتفنن بخلق دولة نموذج وال نعرف
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ارواح ب �ع �ض �ن��ا ،ال
يوجد خطأ من كويتي ولكن حسن
النوايا ال تنفع في هذه املواقف ،ماذا
تريد من رجال األمن؟!
م��ا امل �ط �ل��وب م��ن رج ��ال االم ��ن اذا

كانت  48ساعة كشفت القضية في
ظل اجهزة غير حديثة.
ن �ح ��ن م � �س ��ؤول ��ون ع� ��ن ان �ف �س �ن��ا،
واوج� � � ��ه ش� �ك ��ري ل� �ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ون�ش�ك��ر ك��اف��ة ال � � ��وزارات ،وي �ج��ب ان
نكون مميزين.
 عبدالله التميمي :ان الجريمةال� � �ن� � �ك � ��راء ال� � �ت � ��ي ح � ��دث � ��ت ال �ج �م �ع��ة
املاضية ،اعتقد الطغاة واملجرمون
أن�ه��م ي�ش�ق��ون ال�ص��ف ال�ك��وي�ت��ي لكن
ان �ص ��دم ��وا وان� �ص ��دم ال �ع��ال��م اج�م��ع
بلحمتنا ال��وط�ن�ي��ة ووح��دت �ه��م وان
مصابهم واح��د وان الشهداء رحمة
ال�ل��ه عليهم ه��م ش�ه��داء ك��ل بيت في
ال�ك��وي��ت ،وال�ج��رح��ى ه��م ج��رح��ى كل
ب �ي��ت ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ي �ج��ب ان
تدرس في جامعات العالم وتوضع
ف��ي م�ن��اه��ج ،ه ��ذه ال�ل�ح�م��ة الوطنية
النادرة ،ونادرا ما تجد بلدا صغيرا
ب��ام �ك��ان �ي��ات م� �ح ��دودة ت�ع�ط��ي اب�ل��غ

الهاجري يدين مقتل النائب
العام المصري
أدان م � �ق ��رر ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
م��اض��ي ال �ه��اج��ري ح� ��ادث مقتل
النائب العام املصري املستشار
ه �ش��ام ب��رك��ات م �ت��أث��را ب�ج��راح��ه
ع� � �ق � ��ب اس � � �ت � � �ه� � ��داف� � ��ه ب �ت �ف �ج �ي ��ر
انتحاري في العاصمة املصرية
القاهرة من قبل بعض الخارجني
ع��ن ال��دي��ن وث �ل��ة ت�س�ت�ه��دف أم��ن
واستقرار البالد والشعوب.
وأك� ��د ال �ه��اج��ري ف��ي ت�ص��ري��ح

ص� � �ح � ��اف � ��ي أن ه � � � ��ذا ال � � �ح� � ��ادث
اإلره� ��اب� ��ي ال �ب �ش��ع ل ��ن ي �ن ��ال م��ن
عزيمة الشعب املصري والتفافه
ال � �ك� ��ام� ��ل ح � � ��ول ق � �ي� ��ادت� ��ه ل ��دح ��ر
اإلره��اب واجتثاثه م��ن ج��ذوره ،
معتبرا أن ه��ذا العمل االره��اب��ي
الشنيع ال��ذي يستهدف األبرياء
ال ي � �م ��ت ل �ل��إس �ل��ام وت �ع ��ال �ي �م ��ه
ال �س �م �ح��ة ب �ص �ل��ة وه� ��و س�ل�س�ل��ة
م��ن االره � ��اب ال ��ذي ي��ري��د تدمير
امل �س �ل �م�ين وب� ��ث ال �ف��رق��ة ب�ي�ن�ه��م،

داع� �ي ��ا ال �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ك��اف��ة
إل� � ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع� ��اون األم� �ن ��ي
فيما بينها للتصدي ل�لإره��اب
وتجفيف منابعه.
وت � �ق� ��دم ال � �ه ��اج ��ري ب �خ��ال��ص
ال�ع��زاء للشعب امل�ص��ري الشقيق
وص � � � � � ��ادق امل� � � ��واس� � � ��اة وألس� � � ��رة
امل �س �ت �ش��ار وذوي � ��ه  ،م�ت�م�ن�ي��ا ان
ي �ح �ف��ظ الله األم � �ت �ي�ن ال �ع��رب �ي��ة
واإلسالمية من كل مكروه.

الدروس الوطنية ولم تأت من فراغ،
ال �ك��وي��ت ال �ل��ه اك��رم �ه��ا ب �ق��ائ��د حكيم
ح�ض��ر ال��ى م��وق��ع ال �ح��دث ك��ال�ف��ارس
ال� �ق ��ائ ��د امل� �ق ��ات ��ل ف ��ي ج �ب �ه��ة ال �ق �ت��ال
اب ��ى ان ي�ب�ق��ى ف ��ي ق� �ص ��ره ،وك�ل�م�ت��ه
اثلجت قلوب الكويتيني ،ولك يا أخ
الرئيس نفتخر بك وانت رجل دولة
م ��ن ال� �ط ��راز االول ،اث �ب��ت ان ��ك االب ��ن
ال�ب��ار لهذا البلد رج��ل دول��ة تتحمل
مسؤولياتك وكويتا اصيال وتعطي
الدروس الهل الكويت.
ونعلم أنك في اليوم الثاني ذهبت
ال��ى املستشفى ال�ص��دري وتعرضت
لإلرهاق ،ونشكر وزير الداخلية ولك
كل الدعم من اخوانك اعضاء مجلس
االم� ��ة وع �ل �ي��ك ب��ال�ق�ب�ض��ة ال�ح��دي��دي��ة
واض ��رب بيد م��ن ح��دي��د ،ورح��م الله
شهداء الكويت.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ف��ات�ن��ي ان اش�ك��ركاالخ الرئيس فتحملت مسؤولياتك
ونشكر الوزير البطل محمد الخالد
ورجاله االبطال الذي وعد فأوفى.
 د .عبدالرحمن الجيران :الكويتليست بمأمن من الخطر ،وال يمكن
ال�ح��دي��ث ع��ن االم ��ن ال��وط�ن��ي بمعزل
ع ��ن االم� � ��ن ال� �ق ��وم ��ي ال� �ع ��رب ��ي ،ه��ذه
ك�ل�م��ات وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ،ف�ن��ري��د ان
ن� �ع ��رف م ��ا ال � �ص� ��ادر وال� � � � ��وارد ،ف�م��ا
ال �ط��رح ال �س �ي��اس��ي ال� ��ذي ي �ط��رح في
ال � �ع ��راق س �ي��اس �ي��ا ودي �ن �ي��ا واي �ض��ا
اي � � � ��ران ،وي � �ط� ��رح ف� ��ي س� ��وري� ��ة وف ��ي
ال� �ي� �م ��ن ،ل �ك��ي ن � �ج ��اوب ع �ل��ى س ��ؤال
م�س�ت�ح��ق وه ��و ه ��ل ي�م�ك��ن اج�ت�ث��اث
الفكر التكفيري الننا نتكلم بعقل،
املسألة ليست مجموعة متطرفة بل
اكبر وه��ذا ما اثبتته تقارير الغرب
بدعم ه��ذا االت�ج��اه بدليل ارهابيني
يتمتع ب�ك��اف��ة ال�ص�لاح�ي��ات املسألة
مو اسالم ومو سنة وشيعة املسألة
ح ��رب أن �ظ �م��ة ،وم �ع �س �ك��رات دول �ي��ة،
فهل يمكن اجتثاث الفكر التكفيري؟
انا اقول ال الن حجم الكويت صغيرة.
ال يوجد عالم من اهل السنة افتى
بجواز هذه العمليات بل كلهم افتوا
بعدم جواز ذلك ،حرام االعتداء على
مسلم في ماله او عرضه ،ما بالنا اذا
كان مصليا.
امل �ع �ط �ي ��ات ان� �ه ��ا م �ل �ف ��ات دول �ي ��ة
تديرها مصالح الدول الكبرى النهم
املستفيديون م��ن الفتنة ب�ين ال��دول
العربية ،واالسباب وسائل التواصل
االجتماعي ،وجامعة الدولة العربية
ت � ��رق � ��د ع � �ل ��ى س � ��ري � ��ر االن� � � �ع � � ��اش ،ال
تحصني الجيال الشباب ال وعي وال
توعية.
 -د .أحمد مطيع :نتقدم بخالص
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إجماع نيابي على نبذ الطائفية والتصدي
لمحاوالت بث الفتنة
تتمة المنشور ص 05
ال� � �ع � ��زاء وص � � � ��ادق امل� � ��واس� � ��اة الس ��ر
الشهداء وصاحب السمو والشعب
ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى وف � ��اة ال �ش �ه ��داء ف��ي
ت�ف�ج�ي��ر غ � ��ادر دون ت��وق �ي��ر ل�ل�ش�ه��ر
الكريم ذلك الفكر الضال.
ه� � ��ذه االف� � �ع � ��ال ال ��وق � �ح ��ة ب �ع �ي��دة
ك ��ل ال �ب �ع��د ع ��ن االس �ل��ام وه ��و منها
ب � ��راء ،ه� ��ؤالء ان� ��اس اع �م��ت ق�ل��وب�ه��م
واب � �ص� ��اره� ��م االح � �ق � ��اد ض� ��د ال � ��دول
العربية.
ومن قتل نفسا بغير نفس وفساد
ف � ��ي االرض ف �ك ��أن �م ��ا ق� �ت ��ل ال� �ن ��اس
جميعا ،اكبر الكبائر قتل النفس.
وي �ج ��ب ان ي �ك ��ون ه �ن ��اك ت�ك��ات��ف
ب �ي�ن ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة واالس�ل�ام� �ي ��ة
مل��واج�ه��ة الخطر ال��ذي ط��ال الكويت
والسعودية ومصر وتونس وهناك
رس ��ال ��ة ب � ��أن ه � ��ذا ال �ف �ك��ر االره ��اب ��ي
ال �خ �س �ي��س ال ي �م��ت ل �ل �س�لام ب�ص�ل��ة،
وال� �ن� �ب ��ي (ص) ح � ��ذر م �ن �ه��م ،وه ��ذا
االمر ال ينبغي اتهام أئمة املساجد،
والنبي امرنا بزيارة القبور ،وننبه
ع�ل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة اال ي�ك��ون هناك
تغيير في مناهج التربية فقد تمت
مراجعتها من قبل اساتذة افاضل.
ـ س� �ل� �ط ��ان ال� � �ش� � �م � ��ري :س ��اع ��ات
عصيبة عاشها الكويتيون لكن جاء
قائد االنسانية صباح العز جامعا
ش � �ت� ��ات اب� �ن ��ائ ��ه ان ك� ��ان� ��ت دم ��وع ��ه
الغالية بلسم ق��وة وعزيمة لجميع
ابناء الشعب الدموع التي انحدرت
م ��ن ع �ي ��ون س �م ��وه اط� �ف ��أت ال �ن �ي��ران
وس �م��وه اول ال��واص �ل�ي�ن ال ��ى م��وق��ع
ال�ح��ادث ،وال ننسى موقف الرئيس
الغانم ايام املحنة ،ومن اآلن لن نترك
طائفيا ان يفتت ال��وح��دة الوطنية
وال �ت �ع��ام��ل س �ي �ك��ون م ��ع ك ��ل م �ج��رم
يزعزع امن الوطن.
سرعة القبض على الجناة خفف
م��ن االل ��م اع�ت�ص��ر ال �ق �ل��وب وال�ف�ض��ل
ي� �ع ��ود ب �ع��د ال� �ل ��ه س �ب �ح��ان��ه ل��رج��ال
ال ��داخ �ل� �ي ��ة ووزي � � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة وع��د
وأوفى.
ويبقى الوطن ونحن زائلون.
 ف��ارس العتيبي :ح�ض��ور سمواألم� �ي ��ر وح � �ض� ��وره خ�ل��ال ال��دق��ائ��ق
االول� � � ��ى ل�ل�اط �م �ئ �ن ��ان ع� �ل ��ى اب �ن��ائ��ه
وال � ��وق � ��وف م� ��ع ش �ع �ب��ه م� �ح ��ل ف�خ��ر
ل� �ن ��ا ج �م �ي �ع ��ا وال ب � ��د م � ��ن ح �م��اي��ة
الشباب وتوضيح خطر الجماعات
االره ��اب� �ي ��ة ،وم �خ �ط �ط��ات �ه��ا وال �ل �ه��م
ارح� � � � ��م ش � � �ه� � ��داء ال� � �ك � ��وي � ��ت وش� � ��اف
مصابهم.
 ك ��ام ��ل ال� �ع ��وض ��ي :ل �ي �س��ت امل ��رةاالول� � � ��ى ول �ك �ن �ه��ا االك � �ث� ��ر وض ��وح ��ا
وأش��د أملا وألول مرة بتاريخ العالم
ارى دولة بكل ما فيها حزينة القلب

الجيران :ال يمكن
الحديث عن األمن
الوطني بمعزل
عن األمن القومي
العربي

محمد الحويلة

ع�ل��ى اب�ن��ائ�ه��ا ودول� ��ة اح �ب��ت ال�ن��اس
وب��ان معدن اهلها االصيل في هذه
امل � �ح ��ن ،وك � ��ل ب� �ي ��وت ال� �ك ��وي ��ت ب�ي��ت
واحد وهنيئا بالكويت بهكذا شعب
موحد.
 س �ي��ف ال� �ع ��ازم ��ي :ن �ع ��زي س�م��واالمير وولي عهده وأهالي الشهداء
واهل الكويت والتالحم بني الشعب
الكويتي يتكرر اليوم ،ووجود سمو
االم �ي��ر ي ��دل ع�ل��ى ان ��ه وال ��د الجميع
ل �ق��د ك �ن��ت ول� ��ك ال �ت �ح �ي��ة واالح� �ت ��رام
م��ن اب �ن��اء ش �ع �ب��ك ،ون �ش �ي��د ب�م��وق��ف
رئ�ي��س مجلس االم ��ة ب�ح�ض��وره في
موقع الحادث وكذلك زيارة املرضى
والشيخ محمد الخالد ك��ان ل��ه دور
كبير ول��ه التحية من الشعب ورحم
الله الشهداء.
 م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :ع �م��ل ج �ب��انوخسيس واالره��اب��ي ينتمي لزمرة
اره ��اب� �ي ��ة ت �ن��اف��ي ال �ق �ي��م االخ�ل�اق �ي��ة
واالدي� � ��ان ال �س �م��اوي��ة وزادن � ��ا لحمة
وح �ض��ور س �م��و االم �ي��ر رس��ال��ة إل��ى
م ��ن ي ��ري ��د االض � � ��رار ب��ال �ك��وي��ت وان
الكويت ف��ي قلب سموه وه��ذا االم��ر
متأصل في شعب الكويت والكويت
وأهلها عصية عليكم ومعالي وزير
ال��داخ�ل�ي��ة رج��ل م �ق��دام ووف ��ى وكفى
ابو خالد.
 حمدان العازمي :نقدم التعازياله� ��ال� ��ي واس� � ��ر ض �ح ��اي ��ا ال �ت �ف �ج �ي��ر
االره��اب��ي ون�س��أل ال�ل��ه ان يتغمدهم
ب��واس��ع رح�م�ت��ه ،ه��ذا التفجير عمل
ارهابي جبان ،الكويتي طوال عمره
ينبذ الطائفية وم��ا ح��دث ب ��راد من
ورائ��ه الفتنة ،اال اننا ف��ي ه��ذا البلد
ال� �ط �ي ��ب ق� ��د ن �خ �ت �ل��ف س �ي��اس �ي��ا اال
ان �ن��ا ك �ن��ا والزل� �ن ��ا ج �س��دا واح � ��دا ال
ي�س�ت�ط�ي��ع اح ��د ان ي�ف��رق�ن��ا كنسيج
واح ��د ،وه ��ذا ال�ع�م��ل ي�ن��اف��ي االسل��ام
وم� � �ب � ��ادئ � ��ه ن� �ش� �ي ��د ب � �ج � �ه ��ود وزي � ��ر

مطيع :نطالب
بتكاتف عربي
إسالمي لمواجهة
الخطر اإلرهابي

سلطان اللغيصم

ال��داخ�ل�ي��ة ورج ��ال ال��داخ�ل�ي��ة وه�ن��اك
تقصير في االج��راءات االمنية ،وفي
ال �ج �م��ارك الن ��ه ت ��م ال�ت�خ�ط�ي��ط ل�ه��ذا
العمل االجرامي من قبل  3اشهر او
اكثر وك��ان الجناة يراقبون مسجد
االمام الصادق منذ اكثر من  20يوما
ف�ك��ان ي�ف�ت��رض ان ت�ك��ون االج� ��راءات
مشددة فكان هناك تقصير واضح.
ن� �ك ��رر االش � � � ��ادة وال� �ش� �ك ��ر ل��وزي��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب� �س ��رع ��ة ال� �ق� �ب ��ض ع �ل��ى
الجناة ونشكر وزير الصحة ورجال
الصحة وباقي االخوة الوزراء.
 ح �م��ود ال �ح �م��دان :م��ا ح ��دث فيال �ك ��وي ��ت ام � ��ر ج �ل��ل وع �ظ �ي��م والول
م��رة ي �ح��دث م�ث��ل ه��ذا ال��زل��زال ال��ذي
ك ��اد ي�ع�ص��ف ب��ال �ك��وي��ت ل ��وال فضل
ال� � �ل � ��ه وص � � ��اح � � ��ب ال � �س � �م� ��و االم � �ي� ��ر
وح� �ض ��وره ل �ح �ظ��ة وق � ��وع ال� �ح ��ادث،
وم� �ت ��اب� �ع ��ة ال� �س� �ل� �ط ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي ل �ي��س ب �غ��ري��ب
عليه هذا التوحد ،اشكر كل االجهزة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا ال��داخ�ل�ي��ة
والصحة واالوقاف.
م� �ث ��ل ه � ��ذه امل� �س ��ائ ��ل ال ي �ظ ��ن اي
انسان ب��ان ه��ذا االم��ر يمت لالسالم
بصلة ،وه��ذا الفكر قديم جدا تجدد
عند بعض التيارات ،وما يحدث في
ال �ك��وي��ت ال ت��وج��د ف�ي��ه ن�س�ب��ة ت��ذك��ر
وه � ��ذا ال �ف �ك��ر ال ي �ظ��ن االن � �س� ��ان ان��ه
ب�م�ن��أى ع �ن��ه ،ي�ج��ب ان ي �ك��ون ه�ن��اك
مناصحة لكل من لديه جزء من هذا
ال�ف�ك��ر ،وت�ح�ص�ين ال�ش�ب��اب ب ��دال من
اق �ص��اء االئ �م��ة وال �خ �ط �ب��اء وتغيير
املناهج.
 محمد ال �ج�ب��ري :ن�ع��زي ش�ه��داءال� �ك ��وي ��ت ،ل �ك��ن ب �ف �ض��ل ال �ل ��ه ب �ن��زول
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و م� ��وق� ��ع ال � �ح� ��ادث
وج� � � �ه � � ��ود وزي� � � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ف��ي
ك �ش��ف ض �ب��ط ال �ج��ري �م��ة ،ف ��وت على
االرهابيني الفرصة للفتنة والفرقة،

وش�ك��را ل��ك ي��ا وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة وه��ذا
ش� � ��يء غ� �ي ��ر غ ��ري ��ب ع� �ل� �ي ��ك ،وي �ج��ب
دع��م امل�ن�ه��ج ال��وس�ط��ي ب�ين الطرفني
وم � �ح ��ارب ��ة امل �ن �ه ��ج ال �ت �ك �ف �ي��ري م��ن
الطرفني وقتذاك سنكون بخير.
 س�ع��د ال�خ�ن�ف��ور :ن �ع��زي حضرةص��اح��ب ال �س �م��و واه ��ال ��ي ال �ش �ه��داء
شهداء الكويت جميعا ،واشكر مقام
حضرة صاحب السمو ال��ذي جسد
ت��واج��ده ف��ي ال�ح��ادث رس��ال��ة تسجل
بحروف من نور ،وتوجيهاته بفتح
مسجد الدولة الكبير رسالة وطنية
بأن ال فرق بني سني وشيعي ،وكان
قلبه مع ابناء شعبه واتقدم بجزيل
الشكر والتقدير الى وزي��ر الداخلية
الشيخ محمد الخالد العني الساهرة
ع� �ل ��ى ام � ��ن ال� �ش� �ع ��ب وال� �ب� �ل ��د ك�ف�ي��ت
ووفقيت يا بو خالد كشفت خالل 48
ساعة الجناة ونسأل الله ان يحفظ
الكويت من كل مكروه.
 ماضي ال�ه��اج��ري :ح��اول ه��ؤالءاالره� ��اب � �ي� ��ون اث� � � ��ارة ال �ف �ت �ن��ة ول �ك��ن
ت ��واج ��د ص��اح��ب ال �س �م��و ف ��ي م��وق��ع
الحادث وأد الفتنة وافشل املخطط
ال � �ت ��دم � �ي ��ري ون� �ش� �ك ��ر ول � � ��ي ال �ع �ه��د
وال �ح �ك��وم��ة ون��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد ونشكر كل االج�ه��زة االمنية
واجهزة الدولة.
 د .خليل عبدالله :نقدم التعزيةال��ى ح�ض��رة ص��اح��ب السمو وألس��ر
ال� �ش� �ه ��داء ون �ه �ن��ئ اس� � ��رة ال �ش �ه��داء
ب�ه��ذه ال�ك��رام��ة ال�ت��ي ن��ال�ه��ا ال�ش�ه��داء
م� ��ن االع� � �ت � ��داء اآلث� � ��م ع �ل ��ى ال �ك��وي��ت
وشرعيتها دون شك وجود صاحب
ال �س �م��و ف��ي ال� �ح ��ادث ه��و ال� ��رد على
االع � � �ت� � ��داء اآلث � � ��م وك� ��ان� ��ت ال ��رس ��ال ��ة
للمعتدين واخذتها بالشكل التالي:
خسئتم خسئتم ،وهناك حرب قائمة
على دولة الكويت والحرب جبهاتها

كثيرة مفتوحة ،فهل نريد االنتصار
ام االستسالم؟!
ومنذ تاريخ الكويت لم نستسلم
اب � ��دا والب � ��د ان ن �س��د ك ��ل ال�ج�ب�ه��ات
مثل التحريض والتمييز والتمويل
واخ�ت��راق وتهميش دور مؤسسات
ال��دول��ة فلتعرف حجم الخطر ،الكل
م �س��ؤول ،رف�ع�ن��ا ال�ش�ع��ار واوص�ل�ن��ا
الرسالة في جبهة لكن هناك جبهات
اخرى نتناطح فيها ،فيجب ان نسد
ك��ل الجبهات املفتوحة نشكر وزي��ر
الداخلية على ج�ه��وده ال�ج�ب��ارة في
كشف الحادث.
ه � ��ذه ح � ��رب ون ��ري ��د ق� � ��ادة وع �ل��ى
وزيري الداخلية والدفاع ان يقودوا
هذه الحرب
 ع ��ودة ال��روي �ع��ي :ال�ح�م��دل�ل��ه ربالعاملني والسالم على سيد االنبياء
واملرسلني محمد وعلى اله وصحبه
أجمعني.
أوجه كلمتي هذه الى مقام سيدي
صاحب السمو أمير البالد ومن ثم
الى الشعب الكويتي الكريم.
يا صاحب السمو...
أي��دك الله بنصر منه والحمدلله
على توفيقه وتيسيره مل��ا ت�ق��وم به
م��ن ع�م��ل ش�ج��اع ض��رب��ت ب��ه للعالم
خ � �ي� ��ر م � �ث � ��ال ل� �ل� �ش� �ج ��اع ��ة واالب � � � ��وة
واالن�س��ان�ي��ة ف�ك��ان التوفيق م��ن الله
سبحانه لك بالرأي السديد والعمل
املجيد وال��روح االب��وي��ة واالنسانية
ال �ت��ي ت��رج �م��ت ف �ي �ه��ا م �ع �ن��ى االب� ��وة
ومعانيها بكلمتني خفيفتني على
اللسان كبيرتني بالجنان وامل�ي��زان:
ه��ذي�لا ع �ي��ال��ي ف��ي وق ��ت اخ �ت �ل��ط به
الدخان االبيض واالس��ود فلله درك
من أب وقائد.
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الخالد :نحن في حالة حرب وهناك خاليا
أخرى لن ننتظر حتى تجرب حظها بالكويت
تتمة المنشور ص06
يا صاحب السمو:
ي��ا وال��د ال�ج�م�ي��ع ...ح�ض��ورك بعد
وق ��ت ق�ص�ي��ر ل�ل�م�ك��ان ال� ��ذي وق ��ع به
ال�ج��رم الغاشم وس��ؤال��ك ع��ن ابنائك
ودم��وع��ك الغالية أط�ف��أت ك��ل ش��رارة
خبيثة تهدف الى تاجيج نار الفتنة
واشتعالها بني ابنائك أهل الكويت.
يا صاحب السمو...
ن �ق �س��م ن �ح ��ن أب � �ن� ��اءك ام� � ��ام ال �ل��ه
ون �ش �ه��ده ب ��أن اح��اس �ي �س��ك ال�غ��ال�ي��ة
وبعون الله وتوفيقه ستكون اقوى
م ��ن ك ��ل م� �ح ��اوالت ال �ش��ر وال� �ع ��دوان
ع�ل��ى ه ��ذا ال�ش�ع��ب ال ��ذي ل��ن يخذلك
وس �ي �ك��ون دائ �م��ا واب � ��دا ع �ل��ى ع�ه��ده
ووعده وحبه ووالئه الرضه والسرة
الحكم ،أس��رة الخير ،أس��رة الكويت
كلها ،أسرة آل الصباح.
يا صاحب السمو...
وال�ل��ه عجز ال�ل�س��ان وش��ل البيان
عن اعطائك حقك وال نقولها لك إال
حبا خالصا وسمعا وط��اع��ة ب��دون
زيف او تصنع او خوف .حفظك الله
وابقاك ابا وقائدا للجميع.
اما رسالتي الثانية فهي للشعب
الكويتي الكريم:
لقد اصبنا بفاجعة قدر ان تكون
ف��اج �ع��ة ام �ت �ح��ن ال� �ل ��ه ب �ه��ا ال �ق �ل��وب
امل��ؤم �ن��ة وال �ت��ي ب�ف�ض��ل ال �ل��ه اث�ب�ت��ت
اي �م��ان �ه��ا ب �ق �ض��اء ال �ل ��ه ف �ك ��ان م�ن�ه��ا
الصبر والشكر لله على كل حال.
ال � � � ��ى اه � � �ل� � ��ي ج � �م � �ي � �ع ��ا ال� �ش� �ع ��ب
الكويتي ،كبارا وصغارا.
اراد املعتدي ان يفرقكم فازددتم
تالحما وتراحما.
اراد ان ي�ش�غ�ل�ك��م ع��ن ط��اع��ة ال�ل��ه
ق � ��ي ش� �ه ��ر ال � �ط� ��اع� ��ة وك� �ن� �ت ��م اخ � ��وة
متضافرين متكاتفني راهن املعتدي
على خالفاتكم واختالفكم فاتخذتم
من ذلك وسيلة للمحبة واالعتزاز...
ما اروعكم..
اخواني واخواتي ...وزارات الدولة
امل�خ�ت�ل�ف��ة وه�ي�ئ��ات�ه��ا وم��ؤس�س��ات�ه��ا
ك ��ان ��ت م �ع �ك��م وال اح � ��د ي �ش �ك��ك ف��ي
اخالص اخوانكم واخواتكم في هذه
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ..وف ��ي ك��ل م��رة
تعملون معهم يدا بيد وبقلب واحد
نبضه حب الكويت.
اآلن ول�ل��ه ال�ح�م��د ..اثبتنا للعالم
اجمع ان الشعب الكويتي اق��وى من
محاوالت اهل الشر والفنت والظالم
وال� �ع ��دوان ...وعلينا ان نستمر في
تالحمنا وتراحمنا..
وم� � ��ا ن� �ح ��ن ع �ل �ي ��ه اآلن ي �ض �ع �ن��ا
ام��ام اختبار حقيقي ب��اال تقف عند
ه��ذا الحد ب��ل ذل��ك م��دع��اة ان نسارع
ب �ت �ش �خ �ي��ص االخ� � �ط � ��اء وال � �ث � �غ ��رات
ومعالجتها والقضاء عليها وساء

حمدان العازمي :ما
ال يعرفه الجبناء أننا
قد نختلف سياسيا
لكننا جسد واحد

محمد الخالد

على املستوى الحكومي او املستوى
البرملاني او املستوى الشعبي بما
يمكنا م��ن ت��رس�ي��خ ث�ق��اف��ة امل�م��ارس��ة
وامل� ��واط � �ن� ��ة ال �س �ل �م �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ع��زز
ك�ي��ان ال��وط��ن وت��زي��د قناعة امل��واط��ن
واخ �ل�اص� ��ة ل��وط �ن��ه ت �ح �س �ب��ا الم ��ور
ق��د تستجد ن�س��أل ال�ل��ه فيها العون
والتوفيق.
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة  ..اخ�ت�ل�ط��ت امل�ش��اع��ر
ب �ي�ن ت �ق��دي��م ال � �ع� ��زاء اله � ��ل ال �ك��وي��ت
ج�م�ي�ع��ا ب��ال �ش �ه��داء وال �ض �ح��اي��ا او
ت �ق��دي��م ال �ت �ب��ري �ك��ات وال �ت �ه��ان��ي لهم
وع� �س ��ى ال� �ل ��ه ان ي�ت�ق�ب�ل�ه��م ج�م�ي�ع��ا
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن�ه��م فسيح
جناته في جنات الخلد وان يعجل
بشفاء كل مصاب نفسيا او جسديا
من هذا الحدث الجلل.
والحمدلله وال اله اال هو وال حول
وال قوة إال بالله.
حفظ الله الكويت من كل مكروه
اللهم آمني.
 اح �م��د الري :م ��ا ح� ��دث نتيجةل�س�ي��اس�ت�ن��ا ال �خ��ارج �ي��ة ،وامل �ط �ل��وب
م��ن ال�ح�ك��وم��ة االس �ت �م��رار ف��ي ح��ال��ة
االستعداد الكامل بالنفس الطويل
للمواجهة مع التطرف.
واع �ل�ام ال �ن��اس اوال ب ��أول وأؤك��د
ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن ال �ب �ع��د ع��ن وس��ائ��ل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،وم� ��ررن� ��ا
ب � �ت � �ج� ��رب� ��ة ن� �ج� �ح� �ن ��ا ب � �ف � �ض ��ل ال� �ل ��ه
اجتزناها بقوة بفضل الله ثم بفضل
حضرة صاحب السمو وولي عهده
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ورئ �ي��س
م �ج �ل��س االم� � � ��ة ووزي� � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
والصحة واالوقاف واالعالم.
 ف � �ي � �ص � ��ل ال � � � �ك � � � �ن� � � ��دري :ن� ��دي� ��نون � �س � �ت � �ن � �ك ��ر ون � �ش � �ج� ��ب ال� � � �ع � � ��دوان
وال �ت �ف �ج �ي��ر االره ��اب ��ي ع �ل��ى مسجد
االم��ام ال�ص��ادق ال��ذي ال يمت للدين
االس �ل��ام � ��ي االس �ل��ام � ��ي ب � ��أي ص �ل��ة،

الحمدان :أشكر كل
األجهزة الحكومية
وعلى رأسها
الداخلية والصحة
واألوقاف

علي العمير

ه ��ؤالء خ��ارج��ون ع��ن االس�ل�ام وغير
مسلمني وال يستطيعون زرع الفتنة
ب�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ،ووص � ��ول ص��اح��ب
ال�س�م��و ف��ي ل�ح�ظ��ات ودق ��ائ ��ق وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ي�ق��ول ل��ه ي��ا ط��وي��ل العمر
ال ��وض ��ع خ�ط�ي��ر م � ��ازال ه �ن��اك خطر
وسموه يقول هؤالء عيالي.
وأس �ج��ل ش �ك��ري ل��رئ�ي��س مجلس
االم � ��ة ل��دع��وت��ه ال� �ن ��واب وال �ح �ك��وم��ة
وذه � ��اب� � �ن � ��ا ال� � � ��ى امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى وم� ��ا
سمعناه منهم ابلغ رسالة ،ويقولون
م��ا اح ��د ي �ق��در علينا وال اح ��د يقدر
يغرقنا ،ومشاركتنا وال��رئ�ي��س في
املسجد لكبير وهذا هو دور رئيس
مجلس االم��ة ويمثل االم��ة بالكامل
واق� ��ول ح��ق اب��و خ��ال��د اه��ل ال�ك��وي��ت
كلهم يشكرونك كلهم نساء ورجاال
وش� �ب ��اب ��ا وج� � �ه � ��اال ،ك� ��ل ال �ش� �ك ��ر ل��ك
معالي وزير الداخلية ورجال االمن.
 ط�ل�ال ال� �ج�ل�ال :ن �ت �ق��دم ب��ال �ع��زاءل �ش �ه��داء ال �ك��وي��ت ،ون �ش �ك��ر ال�ش�ع��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� � � ��ذي ت� ��وج� ��ه ال� � ��ى ب �ن��ك
ال ��دم ،ون�ش�ك��ر رئ�ي��س مجلس االم��ة
ووزي��ر الداخلية ورج��ال االم��ن على
سرعة القبض على الجناة لينالوا
جزاءهم.
واق��ول��ك ي��اب��وخ��ال��د تسلم يمناك
ان� ��ت ورج� � ��ال االم � ��ن ون �ش �ك��ر وزراء
االع�ل�ام وال�ت��رب�ي��ة وال�ص�ح��ة ونشكر
رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة ع �ل��ى م��وق�ف��ه
الثابت والحكيم.
 مبارك الحريص :الرسالة االكبروصلت م��ن الشعب الكويتي وعلى
رأسهم صاحب السمو للعالم اجمع
بأن شعب الكويت لن يستطيع احد
ان يفرقهم.
هذا ابتالء ويجب ان تكون هناك
دورس مستفادة م�ن��ه ،ه��ذا الشعب
الكويتي على قلب رجل واحد ونحن
كشعب مستهدفون ..ونشكر وزارة

الداخلية والصحة واالعالم.
 راكان النصف:سجل ناصع من شهداء الكويت
ف � ��ي ك � ��ل ح � ��روب� � �ه � ��ا ،ن� �خ� �ب ��ة اج �ل��ال
وت � �ق ��دي ��ر ل �س �م ��و االم� � �ي � ��ر ول� ��رج� ��ال
ال��داخ�ل�ي��ة ودوره� ��م ال��وط�ن��ي الكبير
ال� ��ذي� ��ن ت � �ص � ��دوا ق �ب ��ل  10س �ن ��وات
لتنظيم اسود الجزيرة ،نخبة اجالل
وت �ق��دي��ر ل �ل �ش �ع��ب ال � ��ذي اث �ب ��ت ب�ك��ل
بسالة دفاعهم عن هويتهم الوطنية
واالجتماعية.
حرب  1992في الجهراء من اعظم
ال� �ح ��روب ال �ت��ي خ�ض�ن��اه��ا ل�ل�ح�ف��اظ
الهوية ،لذلك ه��ذه ال�ح��روب عظيمة
ال�ب�ع��ض ي �ق��ول ان ه��ذه التنظيمات
ممولة من دول ال�ج��وار .هناك كثير
م��ن ال � � ��وزارات م �س��ؤول��ة ق �ب��ل وزارة
الداخلية ،هناك دعاة يلقنون االوالد
تعاليم لم تذكر في الدين االسالمي،
الجمارك مسؤولون عن املنافذ.
 ع �س �ك��ر ال �ع �ن ��زي :ن �ت �ق��دم ب��أح��رال �ت �ع��ازي ال�ق�ل�ب�ي��ة ال ��ى س �ي��دي أم�ي��ر
البالد املفدى والى ولي العهد االمني
ورئيس املجلس في وفاة  27مواطنا
ش�ه�ي��دا ف��ي ص�ل�اة ال�ج�م�ع��ة ،وك��ان��ت
ه �ن��اك م� �ح ��اوالت اث � ��ارة ال�ف�ت�ن��ة بني
ابناء الشعب الكويتي واشيد بوزير
الداخلية وج�ه��وده خ�لال  28ساعة
ح�ك��م زم ��ام االم� ��ور وك �ش��ف الشبكة
وكملنا ثقة في الوزير بالقضاء على
هذه الشبكة الضالة.
 ع� �ب ��دال ��ه ال � �ع� ��دوان� ��ي :ال� �ح ��ادثاالره � ��اب � ��ي ال� �ج� �ب ��ان ل ��ن ي ��زي ��دن ��ا اال
تمسكا بوحدتنا الوطنية وتماسك
جبهتنا ال��داخ �ل �ي��ة ،ون�ث�م��ن خ�ط��وة
س �م��و االم� �ي ��ر ب� �ت ��واج ��ده ف ��ي م��وق��ع
ال �ح��ادث وال �ت��ي س��اه�م��ت ف��ي اط�ف��اء
نار الفتنة.
ون� �ش� �ك ��ر وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع�ل��ى
جهوده الحثيثة.

 س � �ع� ��ود ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي :امل ��وق ��فال �ش �ج��اع واالب � ��وي ق��ائ��د االن�س��ان�ي��ة
واملوقف البطولي واملسؤول لرئيس
م �ج �ل��س االم� � ��ة ف �ش �ك ��را ل� ��ك ي� ��ا االخ
ال ��رئ� �ي ��س وم ��وق ��ف ال� �ش� �ع ��ب ،وه ��ذه
امل��واق��ف تعمي اه��ل الفتنة ،ونشكر
وزي� � ��ر ال ��داخ �ل �ي ��ة ول � ��ك ال �ت �ح �ي��ة م��ن
ال �ج �م �ي��ع ،ي��ا أي �ت �ه��ا ال�ف�ت�ن��ة أخ �ط��أت
العنوان.
 محمد ال�ه��دي��ة :وج ��ود صاحبال�س�م��و ف��ي م��وق��ع ال �ح��دث اث�ب��ت ان��ه
ق ��ائ ��د ف� ��ز ش � �ج ��اع واث � �ب� ��ت ت �م��اس��ك
اه��ل ال�ك��وي��ت جميعا ،ونشكر وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ورج ��ال االم��ن ف��ي القبض
على الجناة ونشكر وزير الصحة،.
 م � �ب ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج :وع� �س ��ى انتكرهوا شيئا وهو خير لكم ،اتقدم
بالعزاء السر الشهداء ولسمو امير
البالد والشعب الكويتي في شهداء
ال� �ح ��ادث ال �ج �ب ��ان ،ول� ��ن ي��زي��دن��ا اال
ت �م��اس �ك��ا،ح �ض��ور س �م��و االم �ي ��ر في
م�ك��ان ال �ح��ادث ك��ان البلسم الشافي
ول��م يسبقه اح��د م��ن زع�م��اء العالم،
ه� ��ذا ه ��و ص �ب ��اح االح� �م ��د ب�ح�ك�م�ت��ه
وق� �ي ��ادت ��ه ه� ��ذا ال � �ح� ��ادث االج ��رام ��ي
ي �ق��رع ج ��رس االن � ��ذار ب �ه��دف اص ��دار
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات ال� �ل ��ازم � � ��ة مل� �ح ��ارب ��ة
االره� ��اب ،ونشكر ال��داخ�ل�ي��ة ووزراء
االع�لام واالوق��اف والصحة والدولة
وكل الوزراء.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ات�م�ن��ىال� � �خ � ��روج ب� �ت ��وص� �ي ��ات وت� ��رف� ��ع ال ��ى
الحكومة ،ونشكر رجال االستخبارات
واالمن العسكري ووزير الدفاع الذي
ي �ع �م��ل ب �ت��وج �ي �ه��ات ال �ق ��ائ ��د االع �ل��ى
ص ��اح ��ب ال �س �م��و وال � ��وق � ��وف ع �ض��دأ
الخيه وزير الداخلية.
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وزير العدل :محكمة خاصة لإلرهابيين
دون المساس بقانون اإلجراءات الجزائية
تتمة المنشور ص07
 ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :وم ��ن اظ �ل��م ممنمنع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه
وس�ع��ى ف��ي خ��راب �ه��ا ،اول �ئ��ك م��ا ك��ان
لهم ان يدخلوها اال خائفني لهم في
الدنيا خ��زي ولهم في اآلخ��رة عذاب
أليم.
االخ الرئيس االخ��وة الفاضل :ان
اي��ادي ال�غ��در واالره ��اب التي تخلت
ع ��ن ال �ق �ي��م وامل� �ب ��ادئ االن �س��ان �ي��ة قد
امتدت الى بلد االنسانية مستهدفة
املساس بنسيجها االجتماعي وزرع
الفتنة تحقيقا اله ��داف ق��وى الشر
واالرهاب والتطرف.
ان ن� � �م � ��ا ح� � � � ��دث خ� � �ل� ��ال ت � ��أدي � ��ة
امل��واط�ن�ين واملقيمن لفريضة صالة
الجمعة في الشهر الكريم وفي اجواء
م�ف�ع�م��ة ب��امل �ش��اع��ر االي �م��ان �ي��ة ال�ت��ي
ج�ب�ل��وا عليها ،اب��ت ق�ل��ة ش ��اذة ممن
امتألت قلوبهم بالحقد والبغضاء
وانعدام الرحمة وخلت نفوسهم من
مبادئ اسالمنا الحنيف وتعاليمه
ال �س �م �ح��اء اال ان ت �ع �ك��ر ص �ف��و ه��ذه
االج ��واء الطيبة وتستهدف ال��دم��ار
والتخريب وترويع االمنني والعبث
بأمن الوطن واستقراره.
وليعلم الجميع ان دول��ة الكويت
كلها بحكومتها وشعبها االبي بكل
طوائفه ومذاهبه انما يقفون جميعا
خلف امير البالد املفدى صفا صلبا
واح � � � ��دا ل �ل �ت �ص ��دي ل � �ه� ��ذا االره � � ��اب
االسود.
ان ه � ��ذا ال �ع �م��ل االج � ��رام � ��ي ع�ل��ى
م�س�ج��د االم � ��ام ال� �ص ��ادق وال � ��ذي لم
ي� � ��راع م� �ن� �ف ��ذوه ح ��رم ��ة ه � ��ذا ال �ش �ه��ر
الفضيل وم��ا يمثله م��ن خ ��روج عن
ش��ري �ع��ة ال��دي��ن االس�ل�ام ��ي الحنيف
بسفك دم ��اء االب��ري��اء اآلم �ن�ين وقتل
النفس التي حرم الله إنما هو عمل
مشني لشق وحدة الصف.
ومنذ اللحظات االول��ى للجريمة
الشنعاء ب��ردة فعل فورية ليس لها
س��اب��ق ف��ي ال ��دول واألوط� ��ان ت��واج��د
حضرة صاحب السمو امير البالد
حفظه الله ورعاه في موقع الحادث
واق�ت��رن ه��ذا التواجد بدمعة حانية
وتأثر بالغ وكلمات مؤثرة وتداعت
كل وزارات الدولة الى حالة طوارىء
وع �ق��د م�ل�ج��س ال � � ��وزراء ع �ل��ى ال �ف��ور
اج� �ت� �م ��اع اس �ت �ث �ن��ائ��ي واس �ت �ع��رض
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الداخلية الوضع االمني وتداعيات
ال� � �ح � ��ادث ووج � � ��ه م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ل �س��رع��ة ض �ب��ط امل �ج��رم�ي�ن ووزارات
الدولة للقيام بدورها ملواجهة تلك
املرحلة االستثنائية ،مما اسفر عن
قيام االجهزة االمنية بواجبها على
خ�ي��ر وج��ه بتحديد ه��وي��ة املتهمني

الحكومة شاركت في تأبني الشهداء

وضبطهم خالل وقت قياسي.
واع� �ل ��ن م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ال �ح��داد
ال��رس �م��ي ي� ��وم ال �س �ب��ت ع �ل��ى ارواح
ضحايا حادث االنفجار االرهابي.
وك � �ل� ��ف م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء خ�ل�ال
اج�ت�م��اع��ه االس �ب��وع��ي امل�ن�ع�ق��د ام��س
مكتب الشهيد بمباشرة االج��راءات
املتعلقة بتكريم اس��ر ال�ش�ه��داء بما
ب �س �ت �ح �ق��ون��ه م� ��ن ص � ��ور ال �ت �ك��ري��م،
واع �ت �ب��ار ض �ح��اي��ا ح� ��ادث التفجير
ش � �ه� ��داء وادراج � � �ه� � ��م ض� �م ��ن ق��ائ �م��ة
شهداء الكويت.
وع � � �ب� � ��ر م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � ��وزراء ع��ن
عظيم ال�ف�خ��ر واالع �ت��زاز مل��ا شهدته
ال�ب�لاد م��ن تكاتف وت�ع��زي��ز للوحدة
وال � � ��رواب � � ��ط ال ��وط� �ن� �ي ��ة م � ��ن ج �م �ي��ع
املواطنني واملقيمني.
وث � �م ��ن م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال� � ��دور
ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي ق ��ام ��ت ب ��ه ال� � � ��وزارات
وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وال س�ي�م��ا
وزارت � � � � � � ��ي ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة واالج � � �ه � � ��زة
االمنية ووزارة الصحة وم��ا قدمته
م � ��ن ج � �ه� ��ود االط � � �ب � ��اء وامل� �م ��رض�ي�ن
وجميع العاملني ب��ال��وزارة ملعالجة
املصابني والجرحى ووزارة االوقاف
وال � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة م ��ن ت�ن�ظ�ي��م
اق� ��ام� ��ة ال � �ع� ��زاء ف� ��ي م �س �ج��د ال ��دول ��ة
ال �ك �ب �ي��ر ال� ��ذي ك ��ان م�ل�ح�م��ة شعبية
ع� �ب ��رت ع ��ن وح � ��دة ش �ع��ب ال �ك��وي��ت.
وايضا ما قامت به وزارة االعالم من
بث معلومات موثقة تفوت الغرض
على اصحاب االشاعات ومروجوها
ج�ه��ود ال �ق��وات املسلحة بشكل ع��ام
خ�لال ه��ذه ال�ف�ت��رة ال�ح��رج��ة وتتقدم
ال�ح�ك��وم��ة ب�خ��ال��ص ال �ع��زاء وص��ادق
امل��واس��اة الهالي الضحايا وذويهم
ال ��ذي ��ن اس �ت �ش �ه��دوا ب� �ه ��ذا ال� �ح ��ادث
سائلني امل��ول��ى تعالى ان يتغمدهم
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن�ه��م فسيح
جناته وينزلهم منازل الشهداء وان

يمن على املصابني بسرعة الشفاء
والعافية وان يحفظ الكويت الغالية
واهلها االوفياء من كل سوء ومكروه
وي��دي��م عليها ن�ع�م��ة االم ��ن واالم ��ان
واالزده � � ��ار وان ي ��رد ك�ي��د امل�ع�ت��دي��ن
ال��ى نحورهم ويجعل تدبيرهم في
تذميرهم.
ون �ب �ت �ه��ل ال � ��ى ال ��رح� �م ��ن ال��رح �ي��م
ون�ت�ض��رع ال�ي��ه سبحانه ان يضفي
ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ال � �ه� ��دوء وال �س �ك �ي �ن��ة
وان يرحم شهداءنا االب��رار ويشفي
مصابينا االب��ري��اء ف��ي ه��ذا الحادث
امل� ��روع وان ي�ح�ف��ظ ال �ك��وي��ت م��ن كل
س � ��وء وي� ��دي� ��م ع �ل �ي �ه��ا ن �ع �م��ة االم� ��ن
واالم� ��ان ف��ي ظ��ل ال �ق �ي��ادة الحكيمة
ل �ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
امير البالد املفدى حفظه الله ورعاه
وسمو ولي العهد االمني..
 ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د :وق �ف��ةاج� �ل ��ال واح� � �ت � ��رام ل �ش �ع��ب ال �ك��وي��ت
جميعا واترحم على ارواح شهدائنا
االب ��رار ويشفي ال�ج��رح��ى ،م��ا حدث
يوم الجمعة كنا مجتمعني في مكتب
امل �ج �ل ��س وت �ح ��دث �ن ��ا ع� ��ن اج� � � ��راءات
اتخذت والتعامل مع القضايا مثل
ه��ذه ف��امل�ج��رم ي�ح��ارب��ك م��ن الخلف،
وك��ان��ت االح �ت �ي��اط��ات االم �ن �ي��ة على
م ��دى االس��اب �ي��ع امل��اض �ي��ة ،وامل �ج��رم
ك��ان اخ�ت��ار هدفني قبل ه��ذا املسجد
لكن لالحترازات االمنية لم يستطع
الوصول اليهما ،وهذا املسجد ايضا
بدليل انه سار  200متر.
وج � � ��اء س� �ي ��دي ص ��اح ��ب ال �س �م��و
للموقع وه��ذه للتاريخ يقف عندها
الننا كنا في املسجد الدخان عامي
ع �ي��ون �ن��ا وال� �ن� �ي ��ران الزال � � ��ت ش��اب��ة،
وسيارات كشف املتفجرات لم تصل
ب� �ع ��د ون � �ح ��ن ف� ��ي ذه � � ��ول مل �س��اع��دة
امل � �ص ��اب�ي�ن ،وال � �ح � ��رص ع �ل ��ى ح�ف��ظ

املكان للبصمات ونفاجأ ان صاحب
ال �س �م��و ب �ي�ن�ن��ا ،وت �ح��رج��ت وط�ل�ب��ت
م��ن س �م��وه وت��رج �ي��ت س �م��وه ،وق��ال
سموه ه��ذوال عيالي ،وقلت لسموه
ان االس� � �ق � ��ف ت� �ت� �س ��اق ��ط وت ��رج� �ي ��ت
س�م��وه ودمعته ال�ت��ي اب�ك��ت الكويت
كلها وليست خوفا ولكن حزنا مما
رآه ،فهو ال يخاف اال م��ن رب العزة
وال �ج�ل�ال��ة وب �ع��ده��ا ع��زف��ت امللحمة
ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ول ��ي ال�ع�ه��د
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة وال � � � ��وزراء
ونسجت منظومة اجتماعية بالحب
وال �ت �ق ��دي ��ر وت �س ��اب ��ق اه � ��ل ال �ك��وي��ت
ع �ل��ى ب �ن��ك ال � ��دم  ،وزراء ال��داخ �ل �ي��ة
الخليجيون وال �ع��رب بتصلون بي
لتقديم املساعدة لحمتنا ووحدتنا
ه��ي ال�ص �خ��رة ال �ت��ي تتحطم عليها
الفرقة ،نحن في حالة حرب صحيح
حسمت بالنسبة لهذه الخلية لكن
ه �ن��اك خ�لاي��ا اخ ��رى ول ��ن ان�ت�ظ��ر ان
ت �ج��رب ح�ظ�ه��ا ب ��ل ان ��ا ال� ��ذي س��وف
اذه � � � ��ب ال � �ي � �ه� ��ا ،ان � � ��ا ل � �س ��ت م �ع �ي �ن��ا
ب��ال�ش�خ��ص ال� ��ذي ي�ف�ج��ر ن �ف �س��ه ،ان��ا
اري � � ��د م� ��ن ي� ��دي� ��ره وم� ��وق� ��ف رئ �ي��س
املجلس  3ايام العزاء وموقفه الثابت
شيء جيد.
وك��ل م��ا ح��دث وك�ل�ام م��ن ال�ن��واب
يعطي الدعم الكبير لوزارة الداخلية
ان ت �ع �م��ل ووض� �ع� �ن ��ا خ� �ط ��ة س ��وف
نجددها ولكن لي رج��اء :االشاعات
ث � ��م االش � � ��اع � � ��ات ،وال ي� ��وج� ��د ش ��يء
نخفيه ،ووزارة الداخلية سوف تنقل
ك��ل ش ��يء ن �ع��رف��ه ،وع� ��دا ذل ��ك س��وف
ت�ت�ح��دث ف��ي ك��ل ال�ت�ف��اص�ي��ل وش�ك��را
م ��ن ش �ك��ر ال �ح �ك��وم��ة ل �ه ��ذا واج �ب �ن��ا
واللهم احفظ الكويت وشعبها من
كل مكروه.
 د .علي العبيدي وزي��ر الصحة:ع �ظ��م ال �ل��ه اج ��ر اه ��ل ال �ك��وي��ت واس��ر
الشهداء في مسجد االمام الصادق،

ت ��م ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ج ��رح ��ى ف ��ي ك��ل
املستشفيات ،الطاقم الفني والطبي
وال�ج�ه��از ال�ط�ب��ي ت�ع��ام��ل وف��ق خطة
وط �ن �ي��ة ن��اب �ع��ة م��ن ال � ��والء ل��وط�ن�ه��م
واالط�ب��اء ج��اءوا قبل ان يبلغوا من
قبل املستشفيات وتدافعوا من اجل
ان�ق��اذ املصابني ،واش�ك��ر ك��ل االطباء
وال �ص �ي��ادل��ة وال �ف �ن �ي�ين ،واق� ��ول لهم
ش�ك��را ل�ك��م .واش �ك��ر ال �ن��واب ع�ل��ى ما
تقدموا به من شكر فهذا واجبنا.
 وزي� � ��ر االع � �ل ��ام وزي� � ��ر ال �ش �ب��ابالشيخ سلمان الحمود :نترحم على
ش�ه��داء ال�ك��وي��ت االب� ��رار ،وح��دة اهل
ال �ك��وي��ت اك �ب��ر م��ن ك��ل ع�م��ل اره��اب��ي
ج � �ب� ��ان ،وم� � ��ن م� �س ��ؤول� �ي ��ات وزارة
االع �ل ��ام ح ��ارب ��ت خ �ط ��اب ال �ك��راه �ي��ة
وال� � �ف� � �ك � ��ر ال � � �ض� � ��ال وك� � � ��ل ال � �ق � �ن� ��وات
الكويتية التزمت كل معاني املهنية
ف��ي التعامل م��ع ه��ذا امل�ص��اب األليم
واش�ي��ر لبعض ال�ق�ن��وات واق��ول لهم
انها غير كويتية وغير مرخصة في
الكويت.
ومن اللحظة االولى وزارة االعالم
كانت في الحادث لكن لم تتسرع في
اع�ل�ان اي ن�ب��أ ق�ب��ل ت�ب�ي��ان الحقيقة،
وخطابنا اإلعالمي يركز على جانب
م�ه��م وه��و ت�ع��زي��ز ال��وح��دة الوطنية
ون �ش �ك��ر االخ م� � ��رزوق ال �غ��ان��م على
جهوده لتعزيز الوحدة الوطنية.
 وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي � � ��ر االوق � � ��افيعقوب الصانع:
ف� ��ي ال� �ت ��و ن �م ��ى ال � ��ى ع �ل �م��ي ب ��أن
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء االع �ل��ى قد
ق ��رروا ف��ي ح��ال اح��ال��ة ال�ق�ض�ي��ة ال��ى
املحكمة سوف يكون لديهم محكمة
خاصة دون املساس بقانون الجزاء،
ووعدوا في االسراع لهذه القضية.
 وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة د .ب��در العيسى:اتقدم باحر التعازي لذوي الشهداء
وك � ��ان ل��دي �ن��ا امل� �ه ��رج ��ان ال �خ �ط��اب��ي
ص � �ب ��اح ال � �ي� ��وم ون � �ح ��ن ح��ري �ص��ون
على نبذ الطائفية والقبلية ،وهناك
م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ي �خ �ش��ون
ب��امل �ن��اه��ج ،وه �ن��اك ع�م�ل�ي��ة م��راج�ع��ة
وليست تعديال او تغيير املناهج،
وال ي� ��وج� ��د ف� �ي� �ه ��ا م � ��ا ي� ��دع� ��و ال ��ى
ال�ت�ط��رف ،لتعزيز قيمنا االسالمية
وال �ت ��راب ��ط وال �ت�ل�اح��م ب�ي�ن امل�ج�ت�م��ع
الكويتي.
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م :اش �ك��ر ال �ق��واتاملسلحة وال �ك ��وادر ال�ك��وي�ت�ي��ة وكما
ق� �ل� �ن ��ا ك ��ال� �ج� �س ��د ال� � ��واح� � ��د ت��أج �ي��ل
الرسائل واالسئلة.

الري :الحكومة
مطالبة باالستمرار
في حالة االستعداد
الكامل لمواجهة
التطرف
الكندري :لن
يستطيع كائن من
كان زرع الفتنة
بين الكويتيين
الجالل :نقول لوزير
الداخلية تسلم
يمناك أنت ورجالك
الحريص :الكويت
مستهدفة لكننا
على قلب رجل واحد
النصف :الشعب
الكويتي اثبت بكل
بسالة قدرته على
الدفاع عن وطنه.
عسكر :رجال
الداخلية حكموا
زمام االمور
العمير :نتقدم
بخالص العزاء
الهالي الضحايا

aldostoor

حصاد دور
االنعقاد الثالث

ملف

األربعاء  14رمضان  01 . 1436يوليو 2015

09

«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.

 10تكليفات للجان بدراسة الوزن النسبي
والسجون والمناهج والحصانة البرلمانية
تصنيف تكليفات اللجان
ك� �ل ��ف م �ج �ل��س االم� � ��ة ال �ل �ج��ان
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة دراس � � ��ة
وبحث عدد من املوضوعات على
النحو التالي:
تكليف لجنة ش��ؤون التعليم
وال� �ث� �ق ��اف ��ة واإلرش � � � � ��اد ب� ��دراس� ��ة
موضوع الوزن النسبي الخاص
باملرحلة الثانوية على أن تقدم
تقريرها خالل شهر مـن تاريخه.
ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
ت �ح ��دي ��د أق� � ��رب ج �ل �س��ة مل �ن��اق �ش��ة
ت�ق��اري��ر ل�ج��ان التحقيق امل��درج��ة
ع� �ل ��ى ج � � ��دول األع� � �م � ��ال وت �ق��ري��ر
لجنة ح�ق��وق اإلن�س��ان ع��ن زي��ارة
السجون.
ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
ت �ح��دي��د م ��وع ��د مل �ن��اق �ش��ة ت �ق��ري��ر
ل �ج �ن��ة ال � �ج � ��واب ع� �ل ��ى ال �خ �ط��اب
األميري.
ت� � �ك� � �ل� � �ي � ��ف ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � �ش� � �ب � ��اب
وال��ري��اض��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ق��رار
اي � �ق� ��اف امل� ��ذي� ��ع ن� � ��ادر ك � ��رم ع�ق��ب
ح��دي �ث��ه ف ��ي ت �ل �ي �ف��زي��ون ال �ك��وي��ت
ع ��ن خ �س ��ارة امل �ن �ت �خ��ب ال�ك��وي�ت��ي
لكرة القدم.
ت � �ك � �ل � �ي� ��ف ل � �ج � �ن� ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
وال��دف��اع ب��ان�ج��از تقريرها حول
ت �ع��دي��ل ق ��ان ��ون ال �ج �ي��ش ب �ش��أن
التمديد للعسكريني م��ن  ٦٠الى
 ٦٥خ� �ل��ال اس� �ب ��وع�ي�ن وت �ك �ل �ي��ف
ل � �ج � �ن� ��ة االول� � � � ��وي� � � � ��ات ب� �ت� �ح ��دي ��د
موعدها في الجلسات القادمة.
ت�ك�ل�ي��ف ل�ج�ن��ة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة
متابعة تنفيذ التوصيات التي
وافق عليها املجلس عقب انتهاء

ﳉﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ )(4
%20
ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ )(10
%50
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﶈﺎﺳﺒﺔ )(6
%30
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االب ��راه� �ي ��م ف ��ي ج �ل �س��ة  4م ��ارس
.2014
تكليف لجنة ح�ق��وق االن�س��ان
ب��دراس��ة م��ا ت��وص��ل إل�ي��ه الجهاز
املركزي ملعالجة أوضاع املقيمني
بصورة غير قانونية من حلول
ملعالجة أوضاع هذه الفئة.
تكليف لجنة ح�م��اي��ة األم ��وال
ال� �ع ��ام ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف �ي �م��ا ورد
بالرسالتني الواردتني من رئيس
ل� �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
الختامي واللتني واف��ق عليهما
امل �ج �ل��س إح ��داه� �م ��ا ب �ج �ل �س��ة 26
ي �ن��اي��ر  2011وامل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إح��ال��ة
م �ل�اح � �ظ� ��ات دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
بشأن الحساب الختامي بديوان
الخدمة املدنية عن السنة املالية
 ،2010/2009وال �ث��ان �ي��ة بجلسة
 7أب��ري��ل  2015وامل�ت�ع�ل�ق��ة بطلب

إح��ال��ة م�لاح�ظ��ات ال��دي��وان ح��ول
ال � �ب � �ي � ��ان � ��ات ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� �ع� �ق ��ود
األن � �ظ � �م� ��ة اآلل� � �ي � ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
وال� �ت ��ي ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب��واس �ط��ة
الشركة املتعهدة.
ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ب� �م� �ن ��اق� �ش ��ة م� � ��وض� � ��وع ت� �ع ��دي ��ل
م�ن�ه��ج ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة وال�ت��رب�ي��ة
اإلسالمية بوزارة التربية.
ت � �ك � �ل � �ي� ��ف ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
التشريعية والقانونية صياغة
ط� �ل ��ب ت �ف �س �ي ��ر امل � � � ��ادة  111م��ن
ال � ��دس� � �ت � ��ور ب� � �ش � ��أن ال� �ح� �ص ��ان ��ة
النيابية الذي تقدم به النائب د.
عبد الحميد دشتي.

 ..و 6تكليفات لديوان المحاسبة
ك � �ل� ��ف م � �ج � �ل� ��س األم � � � � ��ة دي � � � ��وان
املحاسبة بحث ودراسة والتحقيق
ف��ي ع ��دة م��وض��وع��ات ع�ل��ى النحو
التالي:
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ةب � � ��ال � � ��وق � � ��وف ع � � �ل � ��ى امل� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات
وال� � �ت� � �ج � ��اوزات ال� �ت ��ي ت �م ��ت ب �ش��أن
رغ� � � �ب � � ��ة وزارة ال � � � ��دف � � � ��اع ش� � � ��راء
ط��ائ��رت�ين للشحن (ط��ائ��رات النقل
االس�ت��رات�ي�ج��ي)  ،وم��واف��اة النيابة
ال �ع��ام��ة ب �ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر وم ��ا انتهت
إليه األحكام التأديبية.
 تكليف دي��وان املحاسبة دعوةامل��واط�ن�ين كافة ليقدموا أي أوراق

أو وث ��ائ ��ق أو م �س �ت �ن��دات ت�ت�ع�ل��ق
بما تم تداوله في أوساط املجتمع
ال�ك��وي�ت��ي ع��ن أي ت�ح��وي�لات مالية
مشبوهة أو قضايا فساد.
 تكليف ديوان املحاسبة تكليفم��ؤس �س��ة دول� �ي ��ة م �ت �خ �ص �ص��ة ف��ي
املجال االستثماري للقيام بتقييم
ش��ام��ل إلدارة أم � ��وال االح �ت �ي��اط��ي
بالهيئة العامة لالستثمار.
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ةب ��إع ��داد دراس � ��ة ح ��ول ت�ق�ي�ي��م آل�ي��ة
تنفيذ الديوان األميري للمشاريع
اإلن �ش ��ائ �ي ��ة آخ ��ذي ��ن ف ��ي االع �ت �ب��ار
القدرات الفنية للعاملني بالديوان

لتقييم املشاريع ودراسة العروض
امل� �ق ��دم ��ة وع � �ق� ��ود امل� �ن ��اق� �ص ��ات أو
التكليف ب��األع�م��ال س��واء ك��ان ذلك
من واقع ميزانية الديوان األميري
أو م �ي��زان �ي��ات ال �ج �ه��ات األخ � ��رى ،
وهل لدى الديوان األميري القدرات
الفنية ملتابعة انجاز تلك املشاريع
واجراءات تأهيل املناقصني؟.
 ت� �ك� �ل� �ي ��ف دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ةبتزويد لجنة امليزانيات والحساب
ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة خ �ل��ال
م�ن��اق�ش�ت�ه��ا مل �ي��زان �ي��ة ٢٠١٦/٢٠١٥
للجهات الحكومية ،كل على حدة،
بما انتهت إل�ي��ه ه��ذه ال�ج�ه��ات من

ت� �س ��وي ��ات ل �ل �م�ل�اح �ظ��ات ،ع �ل��ى أن
ي �ق� ّ�ي��م ال � ��دي � ��وان م � ��دى ج ��دي ��ة ه��ذه
الجهات من عدمها ،على أن تتجه
ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ه ��ذا ال� �ع ��ام إل��ى
رب��ط املوافقة على ه��ذه امليزانيات
ب �م��دى ج��دي��ة ت�ع��ام��ل ال �ج �ه��ات مع
مالحظات الديوان بحسب إفادته.
 تكليف ديوان املحاسبة القيامب ��دراس ��ة ج� ��دوي اق �ت �ص��ادي��ة لبيع
الشركات التي تملك الهيئة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار أك � �ث� ��ر م� ��ن  50%م��ن
رأسمالها على أن يقدم تقريره في
غضون ثالثة اشهر.

لجان
التحقيق

االجمالي

العدد

10

6

4

20

املعدل

% 50

% 30

% 20

% 100

التكليفات

ديوان
اللجان
البرملانية املحاسبة

 3لجان مؤقتة للتحقيق
و 4تكليفات بالتحقيق
شهد املجلس في دور االنعقاد
ال� �ث ��ال ��ث ت �ش �ك �ي��ل ل� �ج ��ان ت�ح�ق�ي��ق
ف�ض�لا ع��ن تكليف ب�ع��ض اللجان
ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة بالتحقيق في
بعض املوضوعات:
 واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى إع �ط��اءل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي اإلي� ��داع� ��ات
املليونية  3أشهر لتقديم تقريرها
ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
اإليداعات والتحويالت املليونية .
 ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��يشأن تجاوزات ومخالفات شابت
ت � ��وزي � ��ع ال� � �ح� � �ي � ��ازات وال� �ق� �س ��ائ ��م
الزراعية.
 ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ف��يأوضاع مكتب االستثمار الكويتي
ف��ي ل�ن��دن وامل�ك��ات��ب األخ ��رى ح��ول
العالم .
 ت � �ك � �ل � �ي� ��ف ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ش � �ب� ��ابوال ��ري ��اض ��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ق ��رار
اي � �ق� ��اف امل� ��ذي� ��ع ن � � ��ادر ك� � ��رم ع�ق��ب
حديثه في تليفزيون الكويت عن
خ �س��ارة امل�ن�ت�خ��ب ال�ك��وي�ت��ي ل�ك��رة
القدم.
 تكليف لجنة حماية األم��والال � �ع ��ام ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف �ي �م ��ا ورد

بالرسالتني ال��واردت�ين من رئيس
ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات وال � �ح � �س ��اب
ال�خ�ت��ام��ي وال�ل�ت�ين واف ��ق عليهما
امل� �ج� �ل ��س إح ��داه � �م ��ا ب �ج �ل �س��ة 26
ي �ن��اي��ر  2011وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��إح��ال��ة
م �ل��اح � �ظ � ��ات دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
بشأن الحساب الختامي بديوان
الخدمة املدنية ع��ن السنة املالية
 ،2010/2009وال�ث��ان�ي��ة بجلسة 7
أبريل  2015واملتعلقة بطلب إحالة
مالحظات الديوان حول البيانات
ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ود األن �ظ �م��ة اآلل �ي��ة
للمعلومات وال�ت��ي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
 ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ةب ��ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف � ��ي ك � ��ل م � ��ا ك �ش �ف��ه
األع�ض��اء املستقيلون ف��ي جمعية
ال�ش�ف��اف�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ورف ��ع تقرير
إل� � � ��ى امل � �ج � �ل� ��س ف� � ��ي ب� � ��داي� � ��ة دور
االنعقاد القادم.
 ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��الال � �ع� ��ام ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ع �م �ل �ي��ات
تهريب وقود الديزل.

10

ملف

حصاد دور
االنعقاد الثالث

aldostoor

األربعاء  14رمضان  01 . 1436يوليو 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 الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

وافق على  46ورفض واحدة وسحبت رسالة أخرى

 48رسالة واردة في  245يوما

نظر مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الـ  14في  48رسالة منذ افتتاحه
في  28أكتوبر  ،2014ووافق المجلس على 46
رسالة ورفض واحدة وسحبت رسالة أخرى والى
التفاصيل:
جلسة  5نوفمبر 2014
رسالتان:
اط �ل ��ع امل �ج �ل��س ( م��واف �ق��ة ع ��ام ��ة )
ع� �ل ��ى رس � ��ال � ��ة م � ��ن ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد يشكر فيها رئيس
وأعضاء مجلس األم��ة على تهنئتهم
بمناسبة تسمية سموه قائد للعمل
اإلن �س��ان��ي وت �س �م �ي��ة ال �ك��وي��ت م��رك��زا
إنسانيا عامليا.
اطلع املجلس ( موافقة عامة ) على
رس ��ال ��ة م ��ن ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد يشكر فيها السادة رئيس
وأعضاء مجلس األم��ة على تهنئتهم
بمناسبة عيد األضحى املبارك
جلسة  2ديسمبر 2014
 3رسائل:
وافق املجلس ( موافقة عامة ) على
رسالة من لجنة شؤون املرأة واألسرة
تطلب فيها إح��ال��ة االق �ت��راح بقانون
بإنشاء صندوق امل��رأة اإلسكاني إلى
اللجنة اإلسكانية لالختصاص طبقا
للمادة ( )58من الالئحة الداخلية.
وافق املجلس ( موافقة عامة ) على
رس ��ال ��ة م �ق��دم��ة م ��ن ب �ع��ض األع �ض��اء
بطلب تكليف لجنة ش ��ؤون التعليم
والثقافة واإلرش��اد ب��دراس��ة موضوع
ال � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي ال � �خ ��اص ب��امل��رح �ل��ة
الثانوية على أن تقدم تقريرها خالل
شهر مـن تاريخه.
واف��ق املجلس ( موافقة  ، 37وعدم
م ��واف �ق ��ة  5م ��ن أص � ��ل ال �ح �ض ��ور )42
رس��ال��ة م��ن م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا م � �ن ��ح ال� �ل� �ج� �ن ��ة م �ه �ل��ة
اس �ب ��وع�ي�ن ل �ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن
مشروع القانون بإضافة مادة جديدة
ب��رق��م ( )29م �ك��رر إل� ��ى ال �ق ��ان ��ون رق��م
( )47لسنة 1993م ف��ي ش�ـ��أن ال��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة وال � � � ��ذي ردت � � ��ه ال �ح �ك��وم��ة
باملرسوم رقم ( )183لسنة 2014م( من
باع بيته).
جلسة  16ديسمبر 2014
رسالة واحدة:
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون الصحية

الرسائل الواردة موزعة على أدوار االنعقاد

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )(48
%40
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )(66
%60

واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ي�ط�ل��ب فيها
إحالة املوضوعات الخاصة بالشباب
والرياضة املدرجة على جدول أعمال
اللجنة إل��ى لجنة الشباب والرياضة
لالختصاص طبقا لنص املادة  ٥٨من
الالئحة الداخلية.
جلسة  13يناير 2015
 4رسائل:
وواف� � ��ق امل �ج �ل��س خ�ل��ال م�ن��اق�ش�ت��ه
ع �ل��ى رس ��ال ��ة ال �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
املتعلقة بطلب ع��رض س��ؤال��ه املوجه
ال ��ى وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون االس �ك��ان
ي��اس��ر اب��ل (ب �ش��أن اب�ت�ع��اث اب��ن نائب
س��اب��ق ل�ل��دراس��ة) ع�ل��ى امل�ج�ل��س للبت
ف �ي��ه ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة  122م ��ن ال�لائ�ح��ة
ال��داخ�ل�ي��ة للمجلس حيث ق��رر مكتب
املجلس في  3ابريل  2014رد السؤال
ال ��ى ال �ن��ائ��ب ال �ف �ض��ل ل ��وج ��ود ب�ن��دي��ن
مخالفني في سؤاله املقدم.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة رئيس
ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة وال�ت��ي
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اح� ��ال� ��ة ت� �ق ��ري ��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن م� ��دى ال � �ت� ��زام ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال � ��زراع � ��ة وال � �ث� ��روة
السمكية بتخصيص حظائر االغنام
وامل��اش�ي��ة ال��ى لجنة التحقيق بشأن

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

االجمالي

العدد
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114

املعدل

% 60

% 40

% 100

التجاوزات التي شابت عملية توزيع
ح � �ي � ��ازات زراع � �ي � ��ة ب �م �ن �ط �ق��ة ال ��وف ��رة
البرملانية لالختصاص طبقا للمادة
 58من الالئحة الداخلية للمجلس.
واف��ق املجلس على طلب الحكومة
تأجيل مقترح نيابي م��دة اسبوعني
ي �ت �ع �ل��ق ب �ط �ل ��ب ان ي �ش �م ��ل ت �ح �ق �ي��ق
لجنة ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة البرملانية
ك� ��ل م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � �ت � �ج� ��اوزات ال �ه �ي �ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال � ��زراع � ��ة وال � �ث� ��روة
السمكية وكافة ان��واع الحيازات وفي

جانب من احدى جلسات مجلس األمة في دور االنعقاد الثالث

جميع املناطق الزراعية والحيوانية
واملناحل املخصصة من الهيئة.
واف � � ��ق ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب ل �ج �ن ��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة واالرش��اد البرملانية
ب� ��ام � �ه� ��ال � �ه� ��ا اس� � �ب � ��وع �ي��ن ل � �ل � �ب ��ت ف��ي
ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة م��ن ال�ن��ائ��ب نبيل
ال� �ف� �ض ��ل ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون امل� �ط� �ب ��وع ��ات
وال�ن�ش��ر ح�ي��ث ت�ق��دم ال�ف�ض��ل ب��رس��ال��ة
يطلب من خاللها بت املجلس بتقرير
ال�ل�ج�ن��ة وف ��ق امل � ��ادة  55م ��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية للمجلس

جلسة  10فبراير 2015
 3رسائل:
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س لجنة تنمية امل ��وارد البشرية
ي �ط �ل ��ب ف �ي �ه ��ا إح � ��ال � ��ة امل� ��وض� ��وع� ��ات
املتعلقة ب��اخ�ت�ي��ار ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف
ال � �ق � �ي ��ادي ��ة وامل � �ن � �ظ � ��ورة أم� � � ��ام ل �ج �ن��ة
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واإلق �ت �ص ��ادي ��ة إل��ى
ال �ل �ج �ن��ة ل�ل�إخ �ت �ص��اص ط �ب �ق��ًا ل�ن��ص
املادة  58من الالئحة الداخلية.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
من رئيس لجنة امليزانيات والحساب
الختامي يطلب فيها إحالة املخالفة
ال � ��واردة ف��ي ت�ق��ري��ر دي� ��وان املحاسبة
ع ��ن ت ��أخ ��ر ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ش�ب��اب
والرياضة من تحصيل إي ��رادات غير
حكومية مستحقة لها ألك�ث��ر م��ن 10
س� �ن ��وات ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق ��واع ��د ت�ن�ف�ي��ذ
امليزانية إلى لجنة حماية امل��ال العام
التخاذ ما تراه مناسبًا.
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رس � ��ال � ��ة
واردة م ��ن رئ �ي��س ل�ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
مناقشة م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
ع �ل��ى م �خ��ال �ف��ات ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي ج�ل�س��ة غ��د ال�خ�م�ي��س إض��اف��ة إل��ى
مناقشة تقرير لجنة ال�ش��ؤون املالية
واالقتصادية عن تعديالت « الخدمة
امل ��دن �ي ��ة» وت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
ع��ن ت�ع��دي��ل ق��ان��ون إق � ��رار امل�ي��زان�ي��ات
والحسابات الختامية .
جلسة  11مارس 2015
 5رسائل:
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
من وزير الدولة لشؤون مجلس االمة
ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط ال��دك �ت��ور ع�ل��ي العمير
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اس �ت �ع �ج��ال ن �ظ��ر بعض
مشروعات القوانني العسكرية املقدمة
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة وه ��ي م �ش ��روع ق��ان��ون
بتعديل بعض أح�ك��ام م��واد القانون
رق��م  32لسنة  1967في ش��أن الجيش
واملحال بمرسوم رقم  81لسنة 2000
وم � � �ش� � ��روع ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش � � ��أن ح �ظ��ر
استحداث وانتاج وتخزين االسلحة
الكيميائية وامل �ح��ال��ة ب��امل��رس��وم رق��م
 358ل �س �ن��ة  2006وامل � �ش� ��روع ق��ان��ون
ب �ش��أن ال �خ��دم��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ع�س�ك��ري��ة
واملحال بمرسوم رقم  300لسنة .2009
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة
واالرشاد البرملانية يطلب فيها احالة
االق�ت��راح بقانون في ش��أن االستعانة
بالكويتيني املتقاعدين كحراس أمن

ف ��ي امل � � ��دارس ال �ح �ك��وم �ي��ة ال� ��ى ل�ج�ن��ة
ت �ن �م �ي��ة امل � � � ��وارد ال �ب �ش ��ري ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لالختصاص.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
لجنة الشكاوى والعرائض البرملانية
تتضمن ع��رض ال�ت��وص�ي��ة ب��وق��ف أي
اج ��راء م��ن وزارة ال�ت�ج��ارة والصناعة
بما يخص الشركة الخليجية الدولية
لالستثمار يكون الهدف منه تصفية
ال �ش��رك��ة وس �ح ��ب ت��رخ �ي �ص �ه��ا وذل ��ك
ح� �ت ��ى ان � �ت � �ه� ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة م � ��ن ف �ح��ص
الشكوى.
ع� ��رض امل �ج �ل��س رس ��ال ��ة م ��ن سمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ردا ع �ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة رئ�ي��س
وأع � �ض � ��اء م �ج �ل��س االم � � ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
ال ��ذك ��رى ال��راب �ع��ة وال �خ �م �س�ين للعيد
الوطني وال��ذك��رى الرابعة والعشرين
للتحرير.
عرض رسالة من سمو ولي العهد
ردا ع� �ل ��ى ت �ه �ن �ئ��ة رئ � �ي ��س وأع � �ض ��اء
م �ج �ل ��س االم� � � ��ة ب �م �ن ��اس �ب ��ة ال� ��ذك� ��رى
ال��راب �ع��ة وال�خ�م�س�ين ل�ل�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
والذكرى الرابعة والعشرين للتحرير
بالتزامن مع الذكرى التاسعة لتولي
سموه والية العهد.
 جلسة  24مارس 2015
رسالتان:
س �ح �ب ��ت ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة األم � � ��وال
ال �ع��ام��ة ال ��رس ��ال ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت�ك�ل�ي��ف
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب ��إع ��داد آل �ي��ة عمل
جديدة ملتابعة قضايا االع�ت��داء املال
العام بالتنسيق مع اللجنة الوزارية
املكلفة من قبل مجلس ال��وزراء وذلك
ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن ال �ل �ج �ن��ة م ��ن م �م��ارس��ة
دوره��ا الرقابي بشأن حماية األم��وال
ال� �ع ��ام ��ة وق � ��د م �ن��ح امل �ج �ل��س م �ع��ال��ي
ال ��وزي ��ر ف �ت ��رة أس �ب��وع�ي�ن ع �ل��ى األق ��ل
إلصدار قرار وزاري.
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى رس � ��ال � ��ة
رئ�ي��س لجنة ح�م��اي��ة األم� ��وال العامة
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ات �خ��اذ امل�ج�ل��س م��ا ي��راه
م �ن��اس �ب��ا م ��ن ت ��وص� �ي ��ات ت� �ج ��اه ع��دم
ج��دي��ة ال �ح �ك��وم��ة ف��ي م�ت��اب�ع��ة أع �م��ال
التحقيقات املتعلقة ب��األم��وال العامة
في ضوء قرار مجلس الوزراء الصادر
في مايو 2013م
جلسة  7ابريل 2015
 5رسائل:
وافق املجلس على رسالة واردة من
ص��اح��ب السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد ردًا على
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جلسة  21ابريل 2015
 5رسائل:
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
من بعض األعضاء باستعجال لجنة
ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ت�ق��دي��م
تقريرها عن مشروع القانون بتعديل

%2.1

جلسة  8ابريل 2015
رسالة واحدة:
وافق على رسالة واردة من رئيس
ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام ال�ب��رمل��ان�ي��ة
م�ت�ض�م�ن��ة ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ان�ت�ه��ت
إل �ي �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ش ��أن ب �ي��ع الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ل �ل �ش��رك��ات ال�ت��ي
ت� �م� �ل ��ك أك � �ث� ��ر م � ��ن  50ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م��ن
رأسمالها.
ت�ك�ل�ي��ف دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال �ق �ي��ام
ب � ��دراس � ��ة ج � � ��دوي اق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل�ب�ي��ع
ال �ش��رك��ات ال�ت��ي تملك ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار أك� � �ث � ��ر م � ��ن  ٪ 50م��ن
رأس�م��ال�ه��ا ع�ل��ى أن ي �ق��دم ت�ق��ري��ره في
غضون ثالثة اشهر
إي� � � �ق � � ��اف ب � �ي � ��ع ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
لالستثمار للشركات التي تملك أكثر
م��ن  50%م��ن رأس �م��ال �ه��ا ح �ت��ي ي�ق��دم
ديوان املحاسبة تقريره

امل��ادة ( )83م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )23في
شأن نظام قوة الشرطة.
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س اللجنة الصحية يطلب فيها
إحالة االق�ت��راح بقانون بشأن إضافة
م ��ادة ج��دي��دة إل��ى ال �ق��ان��ون رق��م ()31
ل�س�ن��ة  2008ب �ش��أن ال �ف �ح��ص ال�ط�ب��ي
للراغبني في الزواج قبل إتمام الزواج
إل � ��ى ل �ج �ن��ة ش � � ��ؤون امل� � � ��رأة واألس � � ��رة
لالختصاص عمال بنص امل��ادة ()58
من الالئحة الداخلية.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
م� ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح� �ق ��وق اإلن� �س ��ان
يطلب فيها تكليف اللجنة بدراسة ما
توصل إليه الجهاز امل��رك��زي ملعالجة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
من حلول ملعالجة أوضاع هذه الفئة.
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س لجنة ح�م��اي��ة األم� ��وال العامة
يطلب فيها تكليف اللجنة بالتحقيق
فيما ورد بالرسالتني ال��واردت�ين من
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي وال� �ل� �ت�ي�ن واف � � ��ق ع�ل�ي�ه�م��ا
امل�ج�ل��س إح��داه�م��ا بجلسة  26يناير
 ( 2011واملتعلقة ب��إح��ال��ة مالحظات
دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب� �ش ��أن ال �ح �س��اب
الختامي بديوان الخدمة املدنية عن
السنة املالية  ، 2010/2009والثانية
ب�ج�ل�س��ة  7أب ��ري ��ل  (2015وامل�ت�ع�ل�ق��ة
بطلب إحالة مالحظات الديوان حول
ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ود األن�ظ�م��ة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
وافق املجلس على رسالة من بعض
األع�ض��اء بتكليف اللجنة التعليمية
بمناقشة موضوع تعديل منهج اللغة

ﺭﻓﺾ ).%2.1 (1

تهنئة رئيس مجلس األم��ة بمناسبة
ن�ج��اح أع�م��ال امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي الثالث
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني في
سوريا.
رف� ��ض امل �ج �ل��س اس �ت �ق��ال��ة ال �ن��ائ��ب
نبيل الفضل من لجنة املرافق العامة.
وافق املجلس على التقرير الدوري
ال ��ذي أع��دت��ه األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
األم ��ة ع��ن اج�ت�م��اع��ات ل �ج��ان املجلس
ال��دائ�م��ة وامل��ؤق�ت��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن 1
يناير  2015وحتى  31مارس .2015
واف � � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى ت ��أج� �ي ��ل
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى رس ��ال ��ة واردة م��ن
رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ح� �م ��اي ��ة امل� � � ��ال ال� �ع ��ام
ب ��ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال � �ت ��ي ان� �ت� �ه ��ت إل �ي �ه��ا
اللجنة ف��ي ش��أن ب�ي��ع الهيئة العامة
لألستثمار الشركات التي تملك أكثر
من  ٪ 50من رأسمالها.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
من رئيس لجنة امليزانيات والحساب
الختامي يطلب فيها إحالة مالحظات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وت � �ق� ��ري� ��ره ح ��ول
ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ود األن�ظ�م��ة
اآللية للمعلومات والتي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة إل��ى لجنة
حماية املال العام.

الرسائل الواردة

ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ )(46
%95.8

قرار املجلس

موافقة

رفض

سحب

االجمالي

العدد

46

1

1

48

املعدل

% 95.8

% 2.1

% 2.1
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العربية والتربية اإلس�لام�ي��ة ب��وزارة
التربية.
جلسة  5مايو  2015مضبطة
 4رسائل:
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س لجنة ح�م��اي��ة األم� ��وال العامة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة يطلب فيها إح��ال��ة تقرير
ديوان املحاسبة عن القرارات اإلدارية
املتعلقة بالوظائف اإلشرافية ببعض
الجهات ذات امل�ي��زان�ي��ات امللحقة إلى

لجنة تنمية املوارد البشرية الوطنية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ل�لاخ�ت�ص��اص ع�م�لا بنص
املادة  58من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة.
وافق املجلس على الرسالة الثانية
ال � � � � ��واردة م� ��ن رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ب �ش��أن
إح��ال��ة ت�ق��ري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ح��ول
امل�ل�اح �ظ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��أوج ��ه ال�ع�م��ل
ب��امل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل� �ش ��ؤون امل �ع��اق�ين
إلى لجنة ذوي االحتياجات الخاصة

ال�ب��رمل��ان�ي��ة ل�لاخ�ت�ص��اص ع�م�لا بنص
املادة  58من الالئحة الداخلية ملجلس
األمة.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
م��ن ال�ن��ائ��ب فيصل ال��دوي �س��ان يطلب
ف �ي �ه��ا امل��واف �ق��ة ع �ل��ى س �ح��ب ال�ت�ق��ري��ر
ال � �ث� ��ان� ��ي ل� �ل� �ج� �ن ��ة ش � � � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � � ��اد ال �ب��رمل��ان �ي��ة م��ن
جدول األعمال وذلك ملخالفته للمادة
 100م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ملجلس
األمة واعتبار اقتراحه في شأن إنشاء
الهيئة العامة للمرئي واملسموع هو
األصل وما عداه تعديال له.
وافق املجلس على الرسالة الرابعة
التي يطلب فيها رئيس لجنة الشؤون
الخارجية البرملانية استعجال لجنة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
البرملانية إعداد تقريرها عن مشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االت �ف��اق �ي��ة
األم �ن �ي��ة ب�ي�ن دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي.
جلسة  19مايو 2015
رسالتان:
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س لجنة التحقيق ف��ي ت�ج��اوزات
هيئة الزراعة يطلب فيها تمديد عمل
ال �ل �ج �ن��ة مل� ��دة اس �ب��وع�ي�ن وذل � ��ك ح�ت��ى
تتمكن من استكمال كتابة تقريرها.
واف��ق املجلس ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
م ��ن ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش�ت��ي
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا إح��ال��ة م��وض��وع تفسير
امل��ادة  111م��ن الدستور إل��ى املحكمة
الدستورية لبيان م��ا إذا ك��ان النائب
يتمتع بالحصانة البرملانية فيما بني
أدوار االن�ع�ق��اد ح��ال م��زاول�ت��ه أعماله
باللجان البرملانية كرئيس أو مقرر
أو كعضو باللجنة ،وتكليف اللجنة
التشريعية صياغة الطلب وارس��ال��ه
الى املحكمة الدستورية.
جلسة  2يونيو 2015
رسالة واحدة:
املجلس اطلع على رسالة واردة من
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ي�ش�ك��ر ف�ي�ه��ا م�ج�ل��س األم� ��ة وأع �ض��اء
ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ع�ل��ى تهنئتهم
إي ��اه ب�م�ن��اس�ب��ة ن �ج��اح أع �م��ال ال ��دورة
ال �ث ��ان �ي ��ة واألرب� � �ع �ي��ن مل �ج �ل��س وزراء
الخارجية ملنظمة التعاون اإلسالمي.

لقطة من احدى جلسات الدور الحالي

جلسة  3يونيو  2015مضبطة
 1333ب رسالة واحدة:
امل�ج�ل��س واف ��ق ع�ل��ى رس��ال��ة واردة
من رئيس لجنة العرائض والشكاوى

يطلب فيها إحالة الشكوى رقم ()202
إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ع�م�لا بحكم
امل � ��ادة ( )156م��ن ال�لائ �ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
ملجلس األمة.
جلسة  16يونيو 2015
 3رسائل:
وافق املجلس على رسالة من رئيس
لجنة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
يطلب فيها اح��ال��ة االق �ت��راح بقانون
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح � � �ك � ��ام امل � ��رس � ��وم
ب��ال�ق��ان��ون رق ��م ( )15ل�س�ن��ة  1979في
شأن الخدمة املدنية الى لجنة تنمية
املوارد البشرية الوطنية.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال��دف��اع ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا اح��ال��ة التقرير
رق��م ( )92والتقرير رق��م ( )114للجنة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
واالق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن الحقوق
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة امل ��دن� �ي ��ة ل �غ �ي��ر م �ح ��ددي
الجنسية ال��ى لجنة ح�ق��وق االن�س��ان
لالختصاص ،عمال بنص امل��ادة ()58
من الالئحة الداخلية.
وافق املجلس على رسالة واردة من
رئ�ي��س لجنة تنمية امل ��وارد البشرية
الوطنية يطلب فيها موافقة املجلس
على أن تستأنف اللجنة بحث كافة
املقترحات النيابية في شأن التعيني
في الوظائف القيادية وما سيعرض
من الحكومة في دور االنعقاد القادم.
جلسة  23يونيو
 2015رسالتان:
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
وال � � �س� � ��ادة األع� � �ض � ��اء ع� �ل ��ى ت�ه�ن�ئ�ه��م
بمناسبة شهر رمضان املبارك.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع �ل ��ى رس� ��ال� ��ة م��ن
رئيس اللجنة االسكانية يطلب فيها
إحالة التقرير رقم  ١٠٩للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية عن االقتراحات
ب�ق��وان�ين ب�ش��أن ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��ام
القانون رق��م  ٥٠لسنة  ١٩٩٤في شأن
القسائم والبيوت املخصصة ألغراض
ال�س�ك��ن ال �خ��اص إل ��ى ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ل�لاخ�ت�ص��اص
ط �ب �ق��ا ل �ن��ص امل� � ��ادة  ٥٨م ��ن ال�لائ �ح��ة
الداخلية.
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ناقش منها  14طلبا و 6طلبات مدرجة على جدول األعمال

 20طلب مناقشة في دور االنعقاد الثالث
و 58توصية نيابية
تصنيف طلبات المناقشة في دور االنعقاد الثالث
ناقش مجلس األمة في
دور االنعقاد الثالث 14
طلب مناقشة مقدمة
من األعضاء أخرها
طلب مناقشة لتأبين
تفجير مسجد اإلمام
الصادق وتناولت طلبات
المناقشة العديد من
القضايا والمستجدات على
الساحة السياسية ومن
أهمها نجاحات سمو
األمير في لم شمل البيت
الخليجي ووضع سوق
المال وتراجع أسعار
النفط ،والغاء الدعم
عن الديزل والكيروسين
وتأبين الملك عبداهلل بن
عبدالعزيز وانقطاع التيار
الكهربائي والحسابات
الختامية ولجان التحقيق
وعدم صدق اللوائح
والقوانين ،وردود
الوزراء على تقارير ديوان
المحاسبة واإلساءات
المتكررة للقضاء الكويتي
الشامخ وتأبين رئيس
مجلس األمة السابق
جاسم عبدالمحسن
الخرافي ،وخرجت عن تلك
الطلبات  58توصية نيابية
والى تفاصيل الطلبات:

إشادة بنجاحات األمير
 خ� �ص ��ص امل� �ج� �ل ��س س� ��اع� ��ة م��نب ��داي ��ة ال �ج �ل �س��ة  18ن��وف �م �ب��ر 2014
إلت��اح��ة الفرصة لألعضاء ب��اإلش��ادة
ب� �ن� �ج ��اح ��ات ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح في لم شمل البيت الخليجي
ورأب الصدع الذي أصاب جداره.
سوق المال
 خ �ص��ص امل �ج �ل��س س��اع �ت�ين منج �ل �س��ة  3دي �س �م �ب��ر  2014مل�ن��اق�ش��ة
وض��ع س��وق الكويت ل�ل�أوراق املالية
ووض � � ��ع ج �م �ي��ع ال �س �ب ��ل ل�ت�ص�ح�ي��ح
م� � �س � ��ار ال � � �س� � ��وق ل� �ي� �ت ��وج ��ه ن ��اح �ي ��ة
الصعود في مؤشراته ليعود سوق
الكويت ل�لأوراق املالية مناخا جيدا
لالستثمار وق��د واف��ق املجلس على
 11توصية نيابية.
أسعار النفط
 ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ط �ل �ب ��ا ب �ش��أناس � �ب ��اب ان� �خ� �ف ��اض اس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط،
وخ��رج امل�ج�ل��س ب�ـ  14ت��وص�ي��ة وذل��ك
في جلسة  18ديسمبر .2014
إلغاء الدعم
 ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ط �ل �ب ��ا ب �ش��أنال� �غ ��اء ق � ��رار رف� ��ع ال ��دع ��م ع ��ن ال��دي��زل
وال �ك �ي ��روس�ي�ن وخ � ��رج امل �ج �ل��س ب� �ـ 9
توصيات نيابية وذلك في جلسة 15
يناير .2015
تأبين الملك عبداهلل
 وافق املجلس على طلب املناقشةاملقدم من بعض النواب لتأبني خادم
ال� �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن ال� ��راح� ��ل امل �ل��ك
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ع�ب��د ال �ع��زي��ز ،وذل ��ك في
جلسة  28يناير .2015
انقطاع الكهرباء
 خ� �ص ��ص امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س��ة 12ف�ب��راي��ر  2015س��اع��ة م��ن الجلسة
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ح � ��ادث � ��ة ان � �ق � �ط ��اع ال �ت �ي ��ار
الكهربائي عن معظم مناطق الكويت
وجاء في نص الطلب :نظرا لتعرض
ال � �ب �ل��اد ي� � ��وم  11ف � �ب ��راي ��ر الن �ق �ط ��اع
مفاجئ للكهرباء مما أثار الفزع لدى
امل��واط�ن�ين وأرب ��ك امل��راف��ق وال �ش��وارع
وأشاع الفوضى بشكل غير مسبوق،

طلبات المناقشة موزعة على أدوار االنعقاد

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )(7

ﻟﻢ ﺗﻨﻈﺮ )(6
%30

%26

ﲤﺖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ )(14
%70

)(20

ﺩﻭﺭ ﺍﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
%74

طلبات املناقشة

تمت مناقشتها

لم تنظر

اإلجمالي

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

اإلجمالي

العدد

14

6

20

العدد

7

20

27

املعدل

٪ 70

٪ 30

100٪

املعدل

٪ 26

٪ 74

100٪

األم��ر ال��ذي يستحق معه أن يناقش
امللجلس ماحدث.
الحسابات الختامية
 وافق املجلس على طلب مناقشةم�ل�اح �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع�ل��ى
اإلدارات وال � �ج � �ه� ��ات وامل ��ؤس� �س ��ات

ال � � �ح � � �ك� � ��وم � � �ي� � ��ة ،وخ � � � � � � ��رج امل � �ج � �ل� ��س
ب �ت��وص �ي �ت�ي�ن وذل � � ��ك ف� ��ي ج �ل �س��ة 12
فبراير .2015

املجلس على التوصيات ال��واردة في
التقارير وذل��ك في جلسة  12فبراير
.2015

لجان التحقيق
 وافق املجلس على طلب مناقشةت � �ق� ��اري� ��ر ل � �ج� ��ان ال �ت �ح �ق �ي ��ق وواف � � ��ق

لوائح القوانين
 ن��اق��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ةبشأن تأخر إصدار اللوائح التنفيذية

للقوانني ال�ص��ادرة عن مجلس األمة
وقد صدر عقب املناقشة  3توصيات
ن�ي��اب�ي��ة وذل ��ك ف��ي ج�ل�س��ة  12م��ارس
.2015

التتمة ص12

 6طلبات لم تنظر
م��درج على ج��دول األعمال
 6طلبات مناقشة مؤجلة من
ج �ل �س��ات س��اب �ق��ة ول� ��م ت�ن�ظ��ر
وهي:
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م��ن
األع � � � �ض� � � ��اء :م � ��اج � ��د م ��وس ��ى
وخ � �ل � �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح وج � �م ��ال
ال �ع �م��ر و د.ع � � ��وده ال��روي �ع��ي
ود.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران في
ش ��أن األوض � ��اع ال �ج��اري��ة في
ال �ع��راق الس�ت�ي�ض��اح سياسة
الحكومة في شأنها وتبادل
الرأي بصددها ،وقدم الطلب
في دور االنعقاد الثاني.
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م��ن

ب �ع��ض األع � �ض ��اء ف ��ي ج�ل�س��ة
 17دي� �س� �م� �ب ��ر  2014ب �ش��أن
ح��ال��ة االن �ه �ي��ار االستثنائية
ف ��ي س� ��وق ال �ك��وي��ت ل �ل��أوراق
امل��ال �ي��ة الس�ت�ي�ض��اح سياسة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م��ن
بعض األعضاء في جلسة 10
ف�ب��راي��ر  2015ب�ش��أن مناقشة
ت� ��وص � �ي� ��ات م� �ج� �ل ��س ح �ق ��وق
اإلنسان الستيضاح سياسة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م��ن

بعض األعضاء في جلسة 10
ف�ب��راي��ر  2015ب�ش��أن ظ��اه��رة
إل �غ ��اء امل �ن��اق �ص��ات ال�ح�ي��وي��ة
م �ث��ل م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ض �م��ان
وم � �ب � �ن� ��ى م� � �ط � ��ار ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ال��دول��ي الستيضاح سياسة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م��ن
بعض األعضاء في جلسة -24
 2015-3بشأن اإلجراءات التي
اتخذتها الحكومة عبر ادارة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع مل�ت��اب�ع��ة
حسابات مدير اإلدارة العامة
ل� �ل� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة

السابق ،الستيضاح سياسة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م��ن
ب � � �ع� � ��ض األع � � � � �ض� � � � ��اء ب � �ش� ��أن
التعيينات وال�ت��رق�ي��ات التي
اعتمدها السيد نائب رئيس
م � �ج � �ل� ��س ال� � � � � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر
التجارة والصناعة في الفترة
ال �ت��ي ع ��اص ��رت اإلس �ت �ج��واب
امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب ال��دك �ت��ور
ع �ب��دال �ل��ه م �ح �م��د ال �ط��ري �ج��ي
 ،الس � � �ت � � �ي � � �ض� � ��اح س � �ي� ��اس� ��ة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
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المجلس ناقش قضايا انقطاع الكهرباء وأسعار النفط وأوضاع سوق المال

نجاحات األمير في لم شمل البيت الخليجي
وتأبين الملك عبداهلل وجاسم الخرافي
تتمة المنشور ص13
ردود الوزراء
طلب مناقشة حول ردود ال��وزراء
ع �ل��ى م�ل�اح �ظ ��ات دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وق� ��د واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ق��ب امل�ن��اق�ش��ة
ع � �ل� ��ى  3ت � ��وص � �ي � ��ات إح� � ��ال� � ��ة ردود
ال� � ��وزراء وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة على
امل�لاح�ظ��ات وامل�خ��ال�ف��ات ال � ��واردة في
تقارير ديوان املحاسبة للسنة املالية
 ،٢٠١٤/٢٠١٣إل ��ى ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
ل��درس�ه��ا م��ع ال��دي��وان وإع ��داد تقرير
ب� �ش ��أن� �ه ��ا وت� �ق ��دي� �م ��ه إل � � ��ى امل �ج �ل��س
وإل ��زام ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ،اع�ت�ب��ارًا
م � ��ن ال � �ي � ��وم (( 12م� � � ��ارس ،))2015
ب�ت��زوي��د «امل�ح��اس�ب��ة» ب�م��ا ت��م تالفيه
م��ن م�لاح �ظ��ات وم �خ��ال �ف��ات ُس� ِّ�ج�ل��ت
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ال ��دي ��وان ف��ي ت �ق��ري��ره عن
ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة امل ��ذك ��ورة وم ��ا قبلها،
ف ��ي م��وع��د أق� �ص ��اه األول م ��ن أب��ري��ل
املقبل وتكليف «املحاسبة» بتزويد
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
البرملانية خ�لال مناقشتها مليزانية
 ٢٠١٦/٢٠١٥ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة،

ك��ل على ح��دة ،بما انتهت إل�ي��ه هذه
ال�ج�ه��ات م��ن ت�س��وي��ات للمالحظات،
على أن ّ
يقيم الديوان مدى جدية هذه
ال�ج�ه��ات م��ن ع��دم�ه��ا ،ع�ل��ى أن تتجه
لجنة امليزانيات ه��ذا العام إل��ى ربط
امل��واف�ق��ة على ه��ذه امل�ي��زان�ي��ات بمدى
جدية تعامل الجهات مع مالحظات
الديوان بحسب إفادته.

وإع�لام �ي�ين ودوره � ��م ف��ي التخطيط
والتنفيذ لهذه املؤامرة ووضع الرأي
العام الكويتي أمام حقائق األمور.
( )3ك � �ش� ��ف أس � � �م � ��اء ودور ك��ل
ال �ن��اش �ط�ي�ن امل� �ت ��ورط�ي�ن ف ��ي وس��ائ��ل
ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ال �ت��ي ك��ان��ت
ت��ؤدي أدوارًا مشبوهة ف��ي الترويج
للمؤامرة.

القضاء الكويتي
ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س ��ة 25
م � ��ارس  2015إج � � � ��راءات ال �ح �ك��وم��ة
ب �ش��أن اإلس � � ��اءات امل �ت �ك��ررة ل�ل�ق�ض��اء
الكويتي الشامخ.

تأبين الخرافي
ف� � ��ي ج� �ل� �س ��ة  3ي � ��ون � �ي � ��و 2015
ناقش املجلس طلب مناقشة مقدما
م ��ن ب �ع��ض األع� �ض ��اء ل �ت��أب�ين رئ�ي��س
مجلس األمة السابق املغفور له بإذن
الله جاسم الخرافي.

تداعيات األحداث
والتصعيد السياسي
واف��ق املجلس (((م��واف�ق��ة ع��ام��ة)))
على طلب مناقشة مقدم من النواب
بشأن تداعيات األح��داث والتصعيد
ال �س �ي��اس��ي امل �ف �ت �ع��ل امل �خ �ط��ط ل ��ه من
أط � � � ��راف ك ��ان ��ت ت� �ت ��آم ��ر الس� �ت� �ه ��داف
أم ��ن ال ��وط ��ن واس� �ت� �ق ��راره ال�س�ي��اس��ي
واالج �ت �م��اع��ي وس �ع��ت إل ��ى تقويض
ال� �ن� �ظ ��ام وض � � ��رب ك� ��اف� ��ة م��ؤس �س��ات

جانب من احدى الجلسات التي شهدها دور االنعقاد الثالث

الدولة الدستورية العريقة واإلساءة
ل� � �ش� � �ي � ��وخ ال � � �ق � � �ض � ��اء وق � � � ��د ت �ض �م��ن
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ال �ي��ة وإح ��ال �ه ��ا إل��ى
الحكومة:

( )1إح��ال��ة ك��ل م��ن ش��أن��ه تشكيل
تهمة أمن دولة وكل من يثبت تورطه
تخطيطًا أو تمويال أو تحريضًا أو
ت�ن�ف�ي�ذًا إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة الت�خ��اذ

ك��اف��ة اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ه��ذا
الشأن.
( )2كشف أسماء كافة املتورطني
م� � ��ن س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ون � � � � ��واب س ��اب �ق�ي�ن

تأبين شهداء
مسجد الصادق
ط �ل��ب م�ن��اق �ش��ة م �ق��دم م ��ن ال �ن��واب
ل � �ت� ��أب�ي��ن ش � � �ه� � ��داء ت� �ف� �ج� �ي ��ر م �س �ج��د
ال �ص��ادق ون�ظ��ره املجلس ف��ي جلسة
 30يونيو . 2015

دور االنعقاد الثاني شهد  7طلبات مناقشة
القضية اإلسكانية
 طلب مناقشة مقدم من مجموعةم� ��ن األع� � �ض � ��اء ل� �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى م ��دى
اس �ت �ع ��دادات ال �ح �ك��وم��ة إلي �ج��اد لحل
ال�ق�ض�ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة وامل � ��دة ال��زم�ن�ي��ة
ل�ل�إن� �ج ��از وم � ��ا ق ��د ي � ��رى امل �ج �ل��س أو
الحكومة اتخاذه من ق��رارات للتعامل
مع هذه القضية التي المست املصالح
ال � �ع� ��ام� ��ة وال� � �خ � ��اص � ��ة واس � �ت � �ع� ��راض
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال �ت ��ي
اتخذتها أو تزمع الحكومة اتخاذها
في هذا الشأن ،وناقش املجلس الطلب
بجلسة  12ديسمبر  ،2013وقد أصدر
املجلس عقبها  16توصية.
صفقة الداو
 ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ةب� �ت� �ح ��دي ��د ج �ل �س ��ة خ� ��اص� ��ة مل �ن��اق �ش��ة
واس �ت �ي �ض��اح س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة في

شأن صفقة الـ ( - Kداو) وتبادل الرأي
ب �ص��دده ع�م�لا ب�ن��ص امل� ��ادة ( )72من
الئ �ح��ة امل�ج�ل��س ف��ي ج�ل�س��ة  14يناير
 ،2014وقد أصدر عقبها  3توصيات.
شريط الفتنة
 ط� �ل ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراءبعقد جلسة سرية ملناقشة موضوع
ال� �ش ��ري ��ط ك �م��ا ق � ��دم  14ن��ائ �ب��ا ط�ل�ب��ا
مماثال وقد وافق املجلس على سرية
ال �ج �ل �س��ة وب� �ع ��د اس �ت �ئ �ن��اف �ه��ا ع�ل�ن�ي��ة
ق��دم رئيس مجلس األم��ة إي�ج��ازا عما
دار ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �س ��ري ��ة ق ��ائ�ل�ا إن
التسجيل ع�ب��ارة ع��ن تسجيل مرئي،
ال �ص��ورة ف�ي��ه غ�ي��ر واض �ح��ة ومبهمة
وع��رض��ت ن �ت��ائ��ج ت �ق��اري��ر م��ن ج�ه��ات
خ��ارج�ي��ة متخصصة ت�ف�ي��د ب ��أن ه��ذا
الشريط األصلي ال يمكن استخالص
أي ص��وت مفهوم أو واض��ح منه وقد

أك��د رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء أن ك��ل ما
ت�م��ت ع��رض��ه خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة ال�س��ري��ة
سيتم تسليمه إلى النيابة وقد ناقش
امل �ج �ل��س ال �ط �ل��ب ب �ت��اري ��خ  15أب��ري��ل
 .2014ورف��ض املجلس تشكيل لجنة
تحقيق في األمر.
سوق المال
 ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب امل �ن��اق �ش��ةامل �ق��دم م��ن ب�ع��ض األع �ض ��اء ف��ي ش��أن
وض��ع هيئة أس��واق امل��ال الستيضاح
س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت�ب��ادل
ال� � � � ��رأي وان � �ت � �ه� ��ى إل � � ��ى ال �ت��وص �ي �ت�ي�ن
بتكليف لجنتي الشؤون التشريعية
والشؤون املالية االلتزام باملهلة التي
م�ن�ح�ه��ا امل �ج �ل��س الع � ��داد ت�ق��ري��ره�م��ا
عن التعديالت على س��وق امل��ال وكان
املجلس منح للجنتني شهرا ونصف
الشهر على أن تشمل التعديالت على

قانون سوق املال السماح للمتهم في
جريمة س��وق امل��ال ب��أن يطعن الحكم
ال� � �ص � ��ادر م� ��ن م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن ��اف
ليكون التقاضي على ث�لاث��ة درج��ات
ب� ��دال م ��ن درج� �ت�ي�ن ون ��اق ��ش امل�ج�ل��س
ال �ط �ل��ب ف ��ي  30أب ��ري ��ل  2014وخ ��رج
املجلس بتوصيتني.
تنويع مصادر الدخل
ن��اق��ش امل�ج�ل��س س�ي��اس��ة الحكومة
ف��ي ش��أن االق�ت�ص��اد الوطني وتنويع
م �ص��ادر ال��دخ��ل ال �ق��وم��ي وق ��د ق��دم��ت
ال �ح �ك��وم��ة م �م �ث �ل��ة ف ��ي وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
وف � � ��ري � � ��ق ف � �ن � ��ي ع � ��رض � ��ا ع � � ��ن خ �ط��ط
ال �ح �ك��وم��ة،ف �ي �م��ا أب � ��دى ( )18ن��ائ �ب��ا،
م �ج �م��وع��ة م ��ن امل�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى أداء
الحكومة ونهجها في تنويع مصادر
ال��دخ��ل وحملوها مسؤولية الفجوة
الهائلة بني العوائد النفطية والعوائد

غير النفطية وقد انتهت الجلسة إلى
م��واف �ق��ة امل �ج �ل��س ع �ل��ى  11ت��وص �ي��ة،
وقد ناقش املجلس الطلب في جلسة
بتاريخ  21مايو .2014
األماكن التراثية
 طلب مناقشة متعلق باستيضاحسياسة الحكومة في ش��أن املحافظة
ع�ل��ى األم ��اك ��ن ال �ت��راث �ي��ة وال�ت��اري�خ�ي��ة
ولم يصوت املجلس على  11توصية
ق��دم �ه��ا ال� �ن ��واب وق ��د ن��اق��ش امل�ج�ل��س
ال�ط�ل��ب ف��ي ج�ل�س��ة ب �ت��اري��خ  21م��اي��و
.2014
ساحة اإلرادة
 طلب مناقشة م��ا أثير ف��ي ساحةاإلرادة وقد ناقش املجلس الطلب في
ج�ل�س��ة  11ي��ون �ي��و  ،2014وق ��د واف ��ق
املجلس عقب املناقشة على توصيتني

ه �م ��ا :إح ��ال ��ة ك ��اف ��ة امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي
وق �ع ��ت ت �ح��ت ي ��د ال �ح �ك��وم��ة وم�ج�م��ل
م��ا ت��م رص��ده وتسجيله أث�ن��اء تجمع
املواطنني في ساحة اإلرادة وخطابات
املتحدثني إلى النائب العام في غضون
أس� �ب ��وع ،وت �ك �ل �ي��ف دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
والهيئة العامة ملكافحة الفساد فتح
ب��اب استقبال أي ب�لاغ��ات للمواطنني
ل�ت�ق��دي��م أي وث ��ائ ��ق وم �س �ت �ن��دات ذات
ص �ل��ة ب �م��ا ت ��م ت ��داول ��ه ع ��ن ت �ح��وي�لات
وقضايا فساد خالل شهر من تاريخه
ع� �ل ��ى أن ي � �ك ��ون ل � ��دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
االستعانة بأي من املؤسسات العاملية
ل �ب �ح��ث األم� � ��ر وإع � � � ��داد ت �ق��ري��ر م��دع��م
ب��امل �س �ت �ن��دات ل �ل �ع��رض ع �ل��ى م�ج�ل��س
األم ��ة أو تقديمه إل��ى ال�ن�ي��اب��ة العامة
م�ب��اش��رة إذا ك��ان امل�ج�ل��س ف��ي عطلته
البرملانية وإذا ما ثبت أن هناك شبهة
فساد تم التوصل إليها.
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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.

تصدرها الطريجي بـ  112سؤاال ثم الفضل بـ  63ثم الجيران بـ  56وعبداهلل بـ48

 866سؤاال قدمها  41نائبا منها سؤاالن
لرئيس الوزراء
خالل دور االنعقاد الثالث
من الفصل التشريعي الرابع
عشر قدم  41نائبا 866
سؤاال وجهت لكافة
الوزراء باالضافة الى سمو
رئيس مجلس الوزراء
وتصدر النواب مقدمي
االسئلة النائب د.عبداهلل
الطريجي حيث قدم 112
سؤاال من اجمالي عدد
االسئلة وجاء في المركز
الثاني النائب نبيل الفضل
حيث قدم  63سؤاال من
اجمالي االسئلة وجاء
في الترتيب الثالث النائب
د.عبدالرحمن الجيران حيث
قدم  56سؤاال يليه النائب
د.خليل عبداهلل حيث قدم
 48سؤاال من اجمالي
االسئلة ولم يقدم النواب
حمد الهرشاني ود.منصور
الظفيري وسيف العازمي
وسعد الخنفور وخلف
دميثير اي اسئلة.

أسئلة النواب
تركزت على
تعيينات القياديين
والوظائف
االشرافية
د.عبدالله الطريجي

الطريجي  112...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
 112س� � ��ؤاال ال � ��ى  14وزي � � ��را م �ن �ه��ا 35
سؤاال الى وزير التجارة والصناعة عن
انسحاب شركات من هيئة أسواق املال
وآلية ترقيات االختيار بوزارة التجارة
واعضاء مجلس ادارة شركة البورصة
وس�ب��ب ع��دم منح الضبطية القضائية
مل��وظ�ف��ي إدارة امل �ع ��ادن ال�ث�م�ي�ن��ة وع�ق��د
تأسيس ش��رك��ة ال�ب��ورص��ة وامل��واص�ف��ات
ال�ق�ي��اس�ي��ة ل�ل�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات وال��ذب��ح
ال�ح�لال وح��ول الحملة األع�لان�ي��ة لدعم
امل �ن �ت ��ج ال ��وط� �ن ��ي واي� � �ق � ��اف ت��راخ �ي��ص
ش� ��رك� ��ات ال � �ت � �ج� ��ارة ال� �ع ��ام ��ة وأع � �ض ��اء
م�ج�ل��س إدارة ج �ه��از ح �م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة
ومنع االحتكار وإحالة بعض املوظفني
ال��ذي��ن ت �ج��اوزت خدمتهم ث�لاث�ين عاما
ل�ل�ت�ق��اع��د وال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي خ ��رج بها
املجلس بعد اس�ت�ج��واب وزي��ر التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق ووج� ��ه  23س��ؤاال
ال��ى وزي ��ر امل��ال�ي��ة ع��ن ت�ط��وي��ر وتطبيق
األنظمة العاملية في الكويت ( GFMIS
)واالص��دار السادس الجديد من العملة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وت �ح��دي��ث اس �ط��ول ط��ائ��رات
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وت��أخ�ي��ر
ص ��رف م �ع��اش��ات امل �ت �ق��اع��دي��ن وت�ع�ي�ين
قياديني في جهاز حماية املنافسة.
الفضل 63 ..سؤاال
وج��ه النائب نبيل الفضل  63سؤاال
ال ��ى  15وزي� ��را م�ن�ه��ا س ��ؤال ال ��ى رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع��ن ال �ع�ل�اج ب��ال�خ��ارج
ووج��ه  13س��ؤاال ال��ى وزي��ر الصحة عن
االج� � ��ازات امل��رض �ي��ة ل�ل�م�ع�ل�م��ات بسبب
الحمل وندب عدد من األطباء للوظائف
االش � ��راف � �ي � ��ة ف � ��ي م �س �ت �ش �ف��ى االم � �ي� ��ري
واملعايير ال�ت��ي تسير عليها الحكومة
إلرس � � � ��ال ال� � �ح � ��االت امل ��رض � �ي ��ة ل �ل �ع�ل�اج

نبيل الفضل

د.عبدالرحمن الجيران

د.خليل عبدالله

ف ��ي ال � �خ� ��ارج وال �ت �م��دي��د مل ��دي ��ر امل�ك�ت��ب
ال�ص�ح��ي ف��ي أمل��ان�ي��ا ال��دك �ت��ور سليمان
ال�ح��رب��ش مل��دة س�ن��ة ك�م��ا وج��ه  8اسئلة
ل ��وزي ��ر ال �ش �ئ��ون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
وال�ت�خ�ط�ي��ط ع��ن امل�ب��ال��غ ال�ت��ي جمعتها
فروع الجمعيات الخيرية البالغ عددها
 27ف ��رع ��ا وم �ق ��ر ج�م�ع�ي��ة ال�ص�ح��اف�ي�ين
وم�س��اح��ة األرض امل�خ�ص�ص��ة لجمعية
اإلص� �ل��اح االج �ت �م��اع��ي وامل �ب ��ان ��ي ال�ت��ي
أن�ش��أت�ه��ا ال�ج�م�ع�ي��ة ف��ي ح ��دود األرض
امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال ��روض ��ة
والسند القانوني الذي بموجبه أعطيت
جمعية الشفافية الكويتية صالحياتها
املقدمة من تلك
مع التزويد بالتقارير ّ
ال �ج �م �ع �ي��ة وال � �ت ��ي س��اه �م��ت ب�ت�ح�س�ين
صورة الكويت محليًا ودوليًا وأعضاء
الجمعية العمومية لجمعية اإلص�لاح
االجتماعي.

ال��ى وزي��ر املالية عن روات��ب املتقاعدين
واالم� �ت� �ي ��ازات امل �ص��اح �ب��ه ل ��ه وم �ش��روع
املرحلة الثانية إلعادة هندسة العمليات
املالية لتطوير وتطبيق االنظمة املالية.

وش� � ��ؤون االم � ��ة ع ��ن ت ��وزي �ع ��ات ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��زراع ��ة وال� � �ث � ��روة ال�س�م�ك�ي��ة
ل� �ل� �م ��زرع ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة وط� � � ��رح م� �ش ��روع
ت �س �م�ي�ن ال� �ع� �ج ��ول م ��ن ض �م��ن م �ش��روع
األم ��ن ال �غ��ذائ��ي وال �ق��رع��ة ال �ت��ي أج��رت�ه��ا
الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة
ال �س �م �ك �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات ب �م �ش ��روع األم ��ن
الغذائي ومشروع الغاز الرابع بميناء
االح � �م ��دي ب �ش��رك��ة ال� �ب� �ت ��رول ال��وط �ن �ي��ة
الكويتية وتكلفة ان�ش��اء مصنع إسالة
ال� �غ ��از ال � ��راب � ��ع ودور ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية في
مشاريع االمن الغذائي الوطني.

الجيران 56 ...سؤاال
وج��ه النائب د.عبدالرحمن الجيران
 56س � � ��ؤاال ال� � ��ى  14وزي � � � ��را م �ن �ه ��ا 10
اسئلة ال��ى وزي��ر التربية والتعليم عن
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى ش �ه��ادة
ال� ��دك � �ت� ��وراة وااله� � � � ��داف ال� �ت ��ي ت�ح�ق�ق��ت
م�ن��ذ ان �ش��اء ال�ج�ه��از ال��وط�ن��ي لالعتماد
االك ��ادي � �م ��ي وض � �م ��ان ج� � ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م
وعدد اعضاء هيئة التدريب في الهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب
الذين حصلوا على تقييم اقل من امتياز
للعام التدريبي  2013/2012والتعاقد
مع البنك الدولي إلع��داد دراس��ات حول
ت �ط ��وي ��ر امل� �ن ��اه ��ج ال� ��دراس � �ي� ��ة ل �ص��ال��ح
ال ��وزارة وتعيني أش�خ��اص ف��ي وظائف
ح �ك��وم �ي��ة دون اإلع �ل��ان وع � ��دد ال�ط�ل�ب��ة
الذين تم فصلهم ونسبة معدالت الطلبة
ال��ذي��ن ش�غ�ل��وا م�ن��اص��ب ف��ي االت �ح��اد أو
ف��روع��ه أو الجمعيات العلمية وأسماء
أعضاء هيئة التدريس ووج��ه  7اسئلة

عبداهلل 48...سؤاال
وجه النائب خليل عبدالله  48سؤاال
الى  11وزي��را منها  15س��ؤاال الى وزير
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن وج � ��ود ب�ع��ض
التجاوزات في النشاط الكشفي وإنشاء
م�ح�ف�ظ��ة اس �ت �ث �م��اري��ة ل��دع��م وت�ش�ج�ي��ع
الطلبة الدارسني على نفقتهم الخاصة
امل � �ع ��روف (ب �ق ��ان ��ون م �ح �ف �ظ��ة ال �ط��ال��ب)
وال �ق��رارات ال�ص��ادرة م��ن دي��وان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب � �م � �س ��اواة م �ع �ي��دي
وم �ب �ت �ع �ث��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ب �ن �ظ��رائ �ه��م في
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي ��ت واآلل � �ي ��ة امل �ت �ب �ع��ة ف��ي
اعتماد الشهادات العلمية من الكليات
والجامعات الخارجية وأسماء مديري
امل �ن��اط��ق ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة
التربية وجود مخالفات مالية واداري��ة
باملعهد العالي للفنون املوسيقية ووجه
 11سؤاال الى وزير التجارة والصناعة
عن املنطقة الصناعية في جزيرة فيلكا
وال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
النصف 42 ...سؤاال
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك � � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف 42
س � ��ؤاال ال� ��ى  7وزراء م �ن �ه��ا  20س ��ؤاال
ال��ى وزي ��ر االع�ل�ام وال�ش�ب��اب ع��ن توقف
م�ش��روع ال�ق��ري��ة ال�ت��راث�ي��ة وم�ن��ع اإلع�لام
رواي��ات لكتاب كويتيني وعدد املؤلفات
امل �م �ن��وع��ة م ��ع ب �ي��ان أس �ب ��اب امل �ن��ع لكل
مؤلف ومشروع رب��ط محطات اإلرس��ال
اإلذاعية والتلفزيونية واملباني األخرى
بشبكة األل�ي��اف الضوئية إل��ى مشروع
تأجير ووجه  12سؤاال الى وزير النفط

عاشور 41 ...سؤاال
وجه النائب صالح عاشور  41سؤاال
الى  9وزراء منها  9اسئلة لوزير التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ش � ��روط ت�ع�ي�ين
امل �ل �ح �ق�ين ال �ث �ق��اف �ي�ين واالس � �ب� ��اب ال �ت��ي
دع��ت ال��ى ال�غ��اء م��ادة التربية الوطنية
وأس� �ب ��اب إط�ل��اق اس ��م ع��ام��ر ب��ن سعد
على إح��دى امل��دارس في منطقة الزهراء
وت ��وق� �ي ��ع ات �ف ��اق �ي ��ة ب ��رن ��ام ��ج ال �ت �ع ��اون
الفني للتعليم في الكويت لألعوام من
 2015إل ��ى  2019ب�ي�ن ال � � ��وزارة وال�ب�ن��ك
الدولي بقيمة  40مليون دينار كويتي
ووج��ه  7اسئلة الى وزي��ر الداخلية عن
مبررات تجنيس  200ألف شخص منذ
التحرير وحتى اآلن وتسريح ضابطني
اللتحاقهما بصفوف تنظيم داعش في
سوريا والقتال هناك وسياسة الوزارة
ملعالجة االختناقات املرورية واالزدحام
بالشوارع وحل قضية البدون وتسريح
ض��اب�ط�ين الل�ت�ح��اق�ه��م ب�ص�ف��وف تنظيم
داعش في سوريا والقتال هناك.

التتمة ص15

اسئلة لوزير المالية
عن االصدار الجديد
للعملة الكويتية
استفسارات نيابية
عن آليات الترقيات
واالختيارات بوزارة
التجارة
نواب يسألون عن
أسباب عدم تطبيق
قانون تجنيس الـ
 4000سنويا
مطالب بأسباب
تجنيس  200ألف
شخص منذ التحرير
وحتى اآلن
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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.

تالها وزارتا التربية والتعليم بـ  112سؤاال ثم التجارة بـ 82

النفط أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة بـ  120سؤاال

تجاوزات الهيئة العامة للزراعة استحوذت على عدد كبير من أسئلة النواب
تتمة المنشور ص14
الحويلة 36 ...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة 36
س��ؤاال الى  10وزراء منها  5اسئلة لكل
من وزي��ري االسكان والتربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ف �س��أل وزي ��ر االس �ك��ان ع��ن آل�ي��ة
تمكني ال�ش�ب��اب الكويتي م��ن الوظائف
ال �ش��اغ��رة وت��وف �ي��ر س �ك��ن مل��ائ��م بقيمة
إي �ج��اري��ة م�ن�خ�ف�ض��ة ل �ل �م��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وإعادة بناء وتوسعة فرع بنك االئتمان
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��رق��ة ب�م�ح��اف�ظ��ة األح �م��دي
وم��دى ال�ت��زام املؤسسة العامة للرعاية
السكنية بتعيني نسبة  % 4من املعاقني
وس��أل وزي��ر التربية ع��ن أس�ب��اب تأخر
ال� � � ��وزارة ف ��ي ش � ��راء ع � �ق ��ارات ل�ل�م�ك��ات��ب
ال�ث�ق��اف�ي��ة ف��ي ال� �خ ��ارج ووق� ��ف األع �م��ال
ف��ي م�ب�ن��ى ث��ان��وي��ة ع�ل��ي ص�ب��اح ال�س��ال��م
للبنات.
الكندري 32 ...سؤاال
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك� �ن ��دري 32
س � ��ؤاال ال� ��ى  6وزراء م �ن �ه��ا  25س ��ؤاال
ال � ��ى وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط وش � � ��ؤون االم� � ��ة ع��ن
م�ك��اف��أة امل�ش��ارك��ة ف��ي ال�ن�ج��اح وامل�ك��اف��أة
التشجيعية وال �ت��ي ت �ص��رف للعاملني
في القطاع النفطي ووقف انتاج النفط
ف ��ي ال �ح �ق��ل امل �ش �ت��رك وال� �ت� �ج ��اوزات في
عقد ت��وري��د وتشغيل ب��رج�ين م��ن اب��راج
الحفر وسقف انتاج النفط الخام حسب
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ع � ��ام  2020وال � �ش� ��روط
وال �ق��واع��د ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ألع �م��ال األوام ��ر
التغييرية التي يتم طلبها على عقود
ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت وخ�س��ائ��ر ال�ش��رك��ة
الكويتية لالستكشافات البترولية في
مشروع أملا وجاليا ونسخة من جميع
القضايا املتعلقة بالغرامات املستحقة
على املقاولني.
الحمدان 31 ..سؤاال
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ح �م ��ود ال� �ح� �م ��دان 31
سؤاال الى  11وزيرا منها  7اسئلة لوزير
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن اغ�ل�اق
بعض املدارس ورفض املدارس الخاصة
ت �ع �ل �ي��م اب � �ن ��اء امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية وأسباب إنشاء املركز الوطني
ل �ت �ط��وي��ر ال �ت �ع �ل �ي��م وإج � � � ��راء ت �ع��دي�ل�ات
ع�ل��ى امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة مل ��واد ال�ت��رب�ي��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وال �ل �غ ��ة ال �ع��رب �ي��ة مل�خ�ت�ل��ف
امل��راح��ل وإدخ��ال اللغة الفرنسية ضمن
املناهج ال��دراس�ي��ة للمرحلة االبتدائية

األسئلة في دور االنعقاد الثالث لـ  4فصول

ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ )(758
%24.7

«الثالث»
العدد
املعدل

الفصل

758
% 24.7

ﺍﻷﻭﻝ )(400
%19.8

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ )(866
%28.3

ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ )(495
%16.2

العاشر

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )(866
%42.9

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )(755
%37.3

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ )(945
%30.8

الحادي
عشر
495
% 16.2

وامل � �ت ��وس � �ط ��ة وج � � ��ه  6اس� �ئ� �ل ��ة ل ��وزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ع��ن أس �ب��اب ت��أخ�ي��ر اف�ت�ت��اح
م �خ �ف��ر ش ��رط ��ة م��دي �ن��ة ص �ب ��اح األح �م��د
السكنية والحفلة الراقصة التي أقيمت
في نادي الكرنيش.
الصالح 31 ...سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال� �ص ��ال ��ح 31
س��ؤاال الى  10وزراء منها  7اسئلة لكل
م��ن وزي ��ري ال�ن�ف��ط وال�ت��رب�ي��ة والتعليم
العالي فسأل وزي��ر النفط عن امليزانية
املخصصة مل�ك��اف��آت االع �م��ال االض��اف�ي��ة
واس � � �ب� � ��اب ال� � �غ � ��اء م� �ن ��اق� �ص ��ة ال � � � ��زورق
الرقابي التابع الدارة الرقابة البحرية
بالهيئة العامة لشؤون الزراعة ونتائج
ال �ت �ح �ق �ي��ق ب �خ �ص��وص ق �س��ائ��م ال ��وف ��رة
ون �ق��ص م �خ��زون ال��روب �ي��ان واألس �م��اك
وس� � ��أل وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ع��ن
ت �ج��اوزات م��ال�ي��ة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة بمكتب
امل � �ن� ��دوب ال� ��دائ� ��م ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت ل��دى
م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�س�ك��و ف��ي ب��اري��س وآل �ي��ة
ت �ع �ي�ين امل��وظ �ف�ي�ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ف��ي
معهد الكويت لألبحاث العلمية.
المعيوف 30 ...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف 30
س��ؤاال ال��ى  7وزراء منها  13س��ؤاال الى
وزي ��ر ال�ن�ف��ط ع��ن اآلل �ي��ة ال �ت��ي اتبعتها
الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

الثالث
عشر
945
% 30.8

الرابع
عشر
866
% 28.3

االجمالي
3064
% 100

في تخصيص بعض القسائم والقيمة
ال�ت�ق��دي��ري��ة مل�ن��اق�ص��ة ت��وري��د امل ��اء قليل
امل�ل��وح��ة وال �ش��رك��ات وامل��ؤس �س��ات التي
خصصت لها حيازات زراعية بالعبدلي
مل � �ش� ��روع االع� �ل� ��اف واالغ� � �ن � ��ام وإح ��ال ��ة
الحيازات الزراعية املخالفة إلى النيابة
ووج � ��ه  11س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ش �ئ��ون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط عن
ق� �ط ��اع ال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م ��اع �ي ��ة وإدارة
الحضانة العائلية واع��ادة تعيني احد
القياديني ف��ي االم��ان��ة العامة للمجلس
االعلى للتخطيط والتنمية وفتيات دور
الرعاية االجتماعية واملخالفات املالية
واالداري � ��ة بجمعية س �ل��وى ال�ت�ع��اون�ي��ة
وجمعية الشفافية الكويتية.
التميمي 24 ...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي 24
س � ��ؤاال ال� ��ى  8وزراء م �ن �ه��ا  13س ��ؤاال
ال ��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة ع��ن ت�ع��اق��د ال � ��وزارة
ل�ش��راء وت��وري��د ط��ائ��رات اس�ع��اف ج��وي
ب��االم��ر امل �ب��اش��ر م��ن ال �ش��رك��ات املحلية
وت� ��اخ� ��ر اف� �ت� �ت ��اح امل� ��رك� ��ز ال �ت �خ �ص �ص��ي
لتطوير خدمات طب االسنان بالساملية
واالج� ��راءات املتبعة الس�ت�ق��دام العمالة
ال �ط �ب �ي��ة امل �ت �خ �ص �ص��ة واس� �ب ��اب اغ�ل�اق
م��رك��ز االح �م��دي ال�ص�ح��ي التخصصي
وال�ي��ة اعتماد وت��وري��د االدوي��ة ملختلف
االم � � � ��راض وع� � ��دد ال� �ش ��رك ��ات امل �س �ج �ل��ة

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

االجمالي

العدد

400

755

866

2021

املعدل

% 19.8

% 37.3

% 42.9

% 100

وامل�ع�ت�م��دة ل��دى ال ��وزارة وأس �ب��اب وقف
ص��رف املستحقات امل��ال�ي��ة ل�لأط�ب��اء عن
س ��اع ��ات ال �خ �ف��ارة اإلض��اف �ي��ة ووج � ��ه 4
اس�ئ�ل��ة ال��ى وزي ��ر االع�ل�ام ع��ن الشخص
امل� �خ ��ول ب ��وض ��ع ق��ائ �م��ة ال �ض �ي ��وف ف��ي
امل�ع��ارض واملهرجانات الثقافية وع��دد
ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي رف� �ع ��ت ع �ل��ى امل �ج �ل��س
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واالداب من
قبل موظفني باملجلس بسبب الترقيات.
العازمي 22 ...سؤاال
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ح� �م ��دان ال �ع ��ازم ��ي 22
س � ��ؤاال ال� ��ى  14وزي� � ��را م �ن �ه��ا  4اس�ئ�ل��ة
ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي عن
اس �ب��اب ع��دم تنفيذ م��ا ورد ف��ي الخطة
ال�ت�ن�م��وي��ة ل �ل��دول��ة ح ��ول ب �ن��اء امل ��دارس
في العديد من املناطق وظاهرة الندب
وااللتحاق بعضوية اللجان ومجالس
االدارات ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وجامعة جابر األح�م��د ووج��ه  3اسئلة
ال ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن ظ ��اه ��رة ال �ن��دب
وااللتحاق بعضوية اللجان ومجالس
االدارات ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
والشكاوى املقدمة من بعض الجراحني
في املستشفي الصدري ضد رئيس قسم
ج��راح��ة القلب ف��ي املستشفى واتفاقية
ال � � � ��وزارة م ��ع ج ��ام �ع ��ات وم�س�ت�ش�ف�ي��ات
شتوتغارت األملانية

القضيبي 20 ...سؤاال
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب اح �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي 20
س� � ��ؤاال ال � ��ى  14وزي � � ��را م �ن �ه��ا س��ؤال�ي�ن
ل �ك��ل م ��ن وزرا ء ال� �ت� �ج ��ارة واالس � �ك ��ان
وال��دول��ة وامل��ال�ي��ة ف�س��أل وزي ��ر ال�ت�ج��ارة
الشركات التي تأسست في إطار عملية
ت�خ�ص�ي��ص م �ح �ط��ات ال ��وق ��ود ال�ت��اب�ع��ة
مل��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وت�ف�ع�ي��ل
ال� � �ق � ��رار ال �ح �ك ��وم ��ي ل �ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق
وس��أل وزي��ر االس�ك��ان ع��ن تفعيل القرار
ال �ح�ك��وم��ي ل�ت��رش�ي��د اإلن �ف ��اق وال �ف �ت��وى
ال� �ص ��ادرة ع��ن ق �س��م اإلف� �ت ��اء وال �ب �ح��وث
الشرعية ب��وزارة األوق��اف والتي تعتبر
أن بنك االئتمان الكويتي يقوم بإعطاء
املواطنني قرضا تسليفيا للترميم فيه
شرط يتضمن فائدة ربوية .
طنا 20 ...سؤاال
وج ��ه ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ط�ن��ا  20س��ؤاال
ال� ��ى  10وزراء م �ن �ه��ا  4اس �ئ �ل��ة ل��وزي��ر
ال � �ت � �ج� ��ارة وال � �ص � �ن ��اع ��ة ع � ��ن ال �ق �س��ائ��م
الصناعية ف��ي أم �غ��رة وش��رك��ة امل�خ��ازن
العمومية وشركة ( أجيليتي ) والعقود
املبرمة بينها وبني الدولة ومدى مراقبة
الحكومة للشركات املحلية في تعاملها
مع الشركات االجنبية والسند القانوني
لرسوم إدخ��ال اإلي��داع ومصاريف بيع
االسهم باألجل للمتداولني.

عبدالصمد 19...سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
 19س ��ؤاال ال ��ى  7وزراء م�ن�ه��ا  8اسئلة
ل ��وزي ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي عن
عدد أعضاء هيئة التدريس في الهيئة
ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي الحاصلني
ع�ل��ى ش �ه ��ادات م��اج�س�ت�ي��ر أو دك �ت��وراه
واح��ال��ة اشرافيي م��دارس التربية ممن
تجاوزت سنوات خدمتهم  30عاما الى
ال�ت�ق��اع��د ف��ي م�ن�ت�ص��ف ال �ع��ام ال��دراس��ي
وال�ل�ائ �ح ��ة امل �ت �ب �ع��ة ف ��ي ك �ل �ي��ة ال �ق��ان��ون
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��األع ��ذار
املقدمة من الطالب لتأجيل االختبارات
ال�ن�ه��ائ�ي��ة وع ��دد امل � ��دارس امل�ت��وق�ف��ة عن
العمل في منطقة الرميثية حاليا ومتى
يتم إي�ق��اف اس�ت�خ��دام امل ��دارس ووج��ه 3
اسئلة الى وزي��ر الدولة لشئون مجلس
ال� ��وزراء ع��ن اآلل�ي��ة ف��ي تعيني املوظفني
الكويتيني وغير الكويتيني في الهيئة
العامة للمعلومات املدنية والسيارات
امل�خ�ص�ص��ة م��ن ال ��دول ��ة ل�ل�ق�ي��ادي�ين في
اإلدارة العامة لإلطفاء.
دشتي 19 ...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
 19س��ؤاال ال��ى  10وزراء منها  5اسئلة
ل��وزي��رامل��واص�لات وال�ب�ل��دي��ة ع��ن أسباب
س� � ��وء خ � ��دم � ��ات االن � �ت� ��رن� ��ت ف � ��ي ب�ع��ض
املناطق عن البعض األخ��ر وع��دد لجان
التحقيق ال��داخ�ل�ي��ة ال�ت��ي ت��م تشكيلها
ف��ي امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��وان��ئ لبحث
أي ت � � �ج � ��اوزات ت �م ��ت ض �م ��ن ق �ط��اع��ات
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��وان��ئ وت��راخ�ي��ص
منحت للمقاول (شركة هيونداي) املنفذ
ملشروع جسر جابر لغرض التشوينات
او إق ��ام ��ة خ�ل�اط ��ات م��رك��زي��ة ووج � ��ه 4
اس �ئ �ل ��ة ل� ��وزي� ��ر ال � �ت � �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ع� ��ن األراض � � � ��ي ال �ص �ن��اع �ي��ة امل �م �ن��وح��ة
ل�لأش�خ��اص وال�س��ن ال�ق��ان��ون��ي للتقاعد
وللعاملني في جامعه الكويت والهيكل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل� �ل ��وزارة وأع� �ض ��اء ال�ل�ج��ان
املشتركة بني وزارة التجارة والصناعة
وبنك االئتمان الكويتي.
الري 18 ...سؤاال
وج ��ه ال�ن��ائ��ب اح �م��د الري  18س��ؤاال
ال ��ى  8وزراء م�ن�ه��ا  8اس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي��ر
املواصالت والبلدية عن قرارات تشكيل
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ال �ل �ج ��ان اإلداري � � � ��ة وال �ف �ن �ي��ة ف ��ي ب�ل��دي��ة
ال�ك��وي��ت ال �ص��ادرة م��ن ال��وزي��ر وأس�م��اء
املوظفني في بلدية الكويت مع سيرتهم
الذاتية والذين تم ترشيحهم للوظائف
اإلش��راف�ي��ة ال�ش��اغ��رة ف��ي اإلدارة العامة
للطيران امل��دن��ي ووج��ه  3اسئلة لوزير
ال�ن�ف��ط وش �ئ��ون االم ��ة ع��ن تكلفة إن�ت��اج
ال��دي��زل وال�ك�ي��روس�ين وال�ب�ن��زي��ن وخطة
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ب �ي �ئ �ي��ة االس �ت �ص�ل�اح �ي��ة
امل �ع �ت �م��دة الن �ج ��از وت��أه �ي��ل ال�ب�ي�ئ��ة من
اض � ��رار ال �غ��زو ال �غ��اش��م وت ��اري ��خ إي ��داع
امل �ب �ل��غ ال� �خ ��اص ب �ق �ي �م��ة ال �ت �ع��وي �ض��ات
امل �س�ت �ح �ق��ة ل �ل �ت �ع��وي �ض��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة في
حساب الهيئة العامة لالستثمار .
حماد 16 ...سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح � �م ��اد 16
سؤاال الى  6وزراء منها  7اسئلة لوزير
التربية والتعليم العالي عن التجاوزات
واملخالفات اإلداري ��ة ف��ي الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب وأسباب
ت�ش�ك�ي��ل م��دي��ر ه�ي�ئ��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ف��ري��ق
ع� �م ��ل ل � �ل� ��رد ع� �ل ��ى األس � �ئ � �ل ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة
وق � ��رارات ال �ن��دب ال �ت��ي اص ��دره ��ا م��دي��ر
ع��ام الهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت � ��دري � ��ب ووج� � � ��ه  5اس� �ئ� �ل ��ة ل ��وزي ��ر
االش�غ��ال والكهرباء وامل��اء عن مناقصة
إن�ش��اء وتأثيث وصيانة مبنى الركاب
الجديد بمطار الكويت ال��دول��ي وسبب
ارتفاع كلفة إنشاء مبنى املطار الجديد
وال � �ش � ��رك � ��ات ال � �ت ��ي ت� �ق ��دم ��ت ل �ل �ت��أه �ي��ل
ملناقصة مشروع إنشاء وانجاز وتأثيث
وص �ي��ان��ة م �ب �ن��ى م �ج �م��ع ال � � � ��وزارات في
محافظة الجهراء.
الدويسان 15 ...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان 15
س��ؤاال ال��ى  7وزراء منها  3اسئلة لكل
من وزي��ري االع�لام والدولة فسأل وزير
االع�ل�ام وال�ش�ب��اب ع��ن ق ��رارات االن�ت��داب
للعمل في مكاتب كونا الخارجية منذ
ع ��ام  2006وق �ط��ع م�ش�ه��د م��ن املسلسل
امل �ح �ل��ي ال� �ع ��اف ��ور ال� � ��ذي ي� �ع ��رض ع�ل��ى
ش��اش��ة ال �ت �ل �ف��زي��ون ف ��ي ش �ه��ر رم �ض��ان
امل � �ب ��ارك وس � ��أل وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس الوزراء عن عدد البالغات بشأن
حماية الوحدة الوطنية وأسباب وقف
العمل بقرار إحالة من خدم  30عامًا إلى
التقاعد.
الخرينج 15 ...سؤاال
وج � ��ه ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مبارك الخرينج  15سؤاال الى  10وزراء
منها س ��ؤاالن ل�ك��ل م��ن وزراء الداخلية
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والصحة والنفط والتجارة والصناعة
ع��ن ال�ع�ق��ارات ال�ت��ي ت��م استئجارها من
قبل ال ��وزارات ووج��ه س��ؤاال ال��ى ك��ل من
وزراء املالية واالشغال والكهرباء واملاء
واالع�ل�ام وال�ش�ب��اب والتربية والتعليم
واالس � � �ك � � ��ان وال � � �ش � � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة
والتخطيط.
الرويعي  14...سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.ع � � � ��ودة ال ��روي �ع ��ي
 14س��ؤاال ال��ى  4وزراء منها  6اسئلة
ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي عن
م��وض��وع ال� ��وزن ال�ن�س�ب��ي ف��ي امل��رح�ل��ة
ال �ث��ان��وي��ة ال �ت �ع �ي �ن��ات ال �ت ��ي ت �م��ت ف��ي
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في
مجال التدريس والتدريب في كليات
ومعاهد الهيئات املختلفة وتجاوزات
مالية وادارية تتعلق باملكتب الثقافي
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة وع � ��دد امل � ��دارس
وامل�ب��ان��ي الحكومية ال�ت��اب�ع��ة ل �ل��وزارة
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج ال ��ى ه ��دم وازال � ��ة فعلية
واآلل �ي��ة ال �ت��ي ي�ت��م ف�ي�ه��ا ت��وزي��ع امل ��واد
وال � � �ج� � ��داول ال� ��دراس � �ي� ��ة ف� ��ي األق� �س ��ام
العلمية والكليات.
اللغيصم 13 ...سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س �ل �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م
 13س��ؤاال ال��ى  8وزراء منها  3أسئلة
ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي عن
خطة إلنشاء فروع للمعاهد والكليات

التابعة لها بمحافظة الجهراء وأسماء
الطلبة املبتعثني لدراسة البكالوريوس
املسجلني في ب��ال��وزارة ووج��ه س��ؤاالن
لكل من وزي��ري املالية والصحة فسأل
وزي��ر املالية ع��ن ارت�ف��اع أس�ع��ار السلع
خ� ��اص� ��ة ف � ��ي ش� �ه ��ر رم � �ض � ��ان امل � �ب� ��ارك
ومكتب استثمارات لندن وس��أل وزير
ال�ص�ح��ة ع��ن ع ��دد األس� ��رة امل �ت��اح��ة في
املستشفيات الحكومية واملراحل التي
تمت بمشروع بناء مستشفى الجهراء
الجديدة.
الجالل 13 ..سؤاال
وج��ه النائب ط�لال الجالل  13سؤاال
ال� ��ى  3وزراء م �ن �ه��ا  10اس �ئ �ل��ة ل��وزي��ر
ال �ع��دل واالوق� � ��اف ع��ن اس �م��اء امل��دي��ري��ن
امل�ت�ع��اق�ب�ين ع�ل��ى ادارة ن�ظ��م امل�ع�ل��وم��ات
م �ن��ذ  2009وع �ق��د ش� ��راء م�ك�ت�ب��ه ط��ال��ب
العلم ب��األم��ر امل�ب��اش��ر رق��م  131بتاريخ
 2011/ 3 /31بني وزارة االوقاف وإحدى
جمعيات النفع العام ووجود مخالفات
ومالحظات علي عقود النظافة ب��وزارة
االوق� � � ��اف وم �س��اه �م��ة وزارة االوق� � ��اف
والشؤون االسالمية مبلغ مليون دينار
مقسطة على اربع سنوات لدفع الشراكة
بني الوزارة وجامعة املدينة العاملية في
ماليزيا.
الحريجي 12 ...سؤاال
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب س � �ع� ��ود ال �ح��ري �ج��ي

 12س ��ؤاال ال ��ى  8وزراء م�ن�ه��ا  3اسئلة
ل �ك��ل م��ن وزي � ��ري امل ��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ف� �س ��أل وزي� � ��ر امل� ��واص �ل�ات
والبلدية عن شركات التنظيف واسباب
ع� ��دم ت �ح �ص �ي��ل ال � � � ��وزارة م�س�ت�ح�ق��ات�ه��ا
امل��ال�ي��ة ل��دى اح ��دى ش��رك��ات االت�ص��االت
من عائدات تقديم خدمات الدفع املسبق
على مدى  11عامًا وقرار إزالة املصليات
املؤقتة بالجهراء وسأل وزير الداخلية
ع ��ن م� ��دى ص �ح��ة م �ع �ل��وم��ات ت �ف �ي��د أن��ه
ف��ي إدارة ال�ط��ب ال�ش��رع��ي ي�ق��وم بكتابة
ت �ق��اري��ر ال �ط��ب ال �ش��رع��ي (ج ��رائ ��م ال�ق�ت��ل
والجنح وامل �خ��درات ) طبيب واف��د غير
مختص ف��ي ال�ط��ب ال�ش��رع��ي وك��ام�ي��رات
مراقبة ال�س��رع��ة امل��وج��ودة على الطرق
السريعة .
الحريص 12...سؤاال
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م �ب ��ارك ال �ح��ري��ص 12
س��ؤاال ال��ى  3وزراء منها  10اسئلة الى
وزير النفط عن سعر الغاز الذي يعطي
لشركة ايكويت والبديل االستراتيجي
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر
الدخل القومي واستيراتيجية مؤسسة
ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ت��أه�ي��ل ص��ف ث��ان
وث��ال��ث ب�ع��د إح��ال��ة ال�ق�ي��ادي�ين للتقاعد
وامل �ش��اري��ع ال�ع��امل�ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة وكلفة
ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط ال �خ��ام ع�ل��ى ال��دول��ة بعد
اض � ��اف � ��ة ج �م �ي ��ع امل � �ص � ��روف � ��ات ال �ف �ن �ي��ة
واالداري � � � ��ة وال �ل��وج �س �ت �ي��ة ح �ت��ى ي�ص��ل

ال��ى دول��ة االستيراد والتكلفة السنوية
للتأمني الصحي لغير الكويتيني.
الجاراهلل  9...أسئلة
وجه النائب عادل الخرافي  9أسئلة
م �ن �ه��ا  8أس �ئ �ل ��ة ال � ��ى وزي � � ��ر االش � �غ ��ال
وال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ع ��ن ع �ق��ود ال�ع�م��ال��ة
ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي وزارة ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
واس �ت �ه�ل�اك ال ��وق ��ود امل�س�ت�خ��دم الن�ت��اج
ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة ب��ال�س�ن��ة وتكلفته
السنوية ومقدار الدعم املقدم من الدولة
ل �ل��وق��ود امل �س �ت �خ��دم ف ��ي ان �ت ��اج ال�ط��اق��ة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وخ �ط��ة ال� � � ��وزارة الص�ل�اح
ال � �ش� ��وارع ال��داخ �ل �ي��ة ال �ت ��ي ت �ف �ت �ق��ر ال��ى
الصيانة وأسباب الغاء مناقصة املطار
وأس�ب��اب انقطاع التيار الكهربائي في
مناطق كثيرة من الكويت
الزلزلة 9 ...أسئلة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة 9
أسئلة ال��ى  5وزراء منها  4أسئلة الى
وزير املواصالت والبلدية عن املخالفات
التي حدثت ملؤسسة الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �ع��د ت �ح��وي �ل �ه��ا إل� ��ى ش��رك��ة
وب� � �خ� � �ص � ��وص ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
والبيانات املالية للسنة املالية -2013
 2014مل ��ؤس� �س ��ة امل� � ��وان� � ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة
وت� � � �ج � � ��اوزات اإلدارة ال �ع �ل �ي ��ا ل �ش��رك��ة
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ووج� ��ه

س��ؤال�ين ل��وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال ��وزراء ع��ن الهيكل التنظيمي ل�ل�ادارة
ال�ع��ام��ة ل�لاط�ف��اء وال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة
ال � �ش ��اغ ��رة وال �ت �ح �ق �ي��ق م� ��ع اط �ف��ائ �ي�ي�ن
زوروا ف � ��ي ن � �ظ� ��ام ال� �ب� �ص� �م ��ة ب �ت �ق �ل �ي��د
الحضور واالن�ص��راف باستخدام مادة
السيليكون.
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العدواني  8 ...أسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ع��دوان��ي 8
اس�ئ�ل��ة ال��ى  5وزراء منها س ��ؤاالن لكل
م ��ن وزراء ال �ت��رب �ي��ة وال �ص �ح��ة وال�ن�ف��ط
ف�س��أل وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م العالي
ع ��ن اح �ت �س ��اب ال � � ��وزن ال �ن �س �ب��ي وع ��دد
القياديني الذين يشغلون منصب وكيل
وزارة م �س��اع��د ب� ��ال� ��وزارة وس� ��أل وزي ��ر
الصحة عن عدد حاالت االصابة بمرض
ال� �س ��رط ��ان وم� �ش ��اري ��ع ال � � � � ��وزارة خ�ل�ال
السنوات الخمس املقبلة .
العمر 8...أسئلة
وجه النائب جمال العمر  8أسئلة الى
 3وزراء منها  5اسئلة الى وزي��ر املالية
ع��ن دع ��م امل�ن�ت�ج��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة وتكلفة
ان � �ت� ��اج ال� �ك� �ه ��رب ��اء وم� �ب ��ال ��غ وع �ن��اص��ر
الدعوم املختلفة بموازنات االدارة املالية
للدولة وقيمة املكافآت واملزايا النقدية
والعينية التي حصل عليها القياديون
خ�لال ال�س�ن��وات ال�ث�لاث السابقة ووج��ه
سؤالني الى وزير الصحة عن مالبسات
وف��اة امل��واط��ن عبد العزيز ال�ك�ن��دري في
مستشفى مبارك الكبير .
العتيبي  8...أسئلة
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب ف � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي 8
أس �ئ �ل��ة ال � ��ى  3وزراء م �ن �ه��ا  6أس �ئ �ل��ة
ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ش��اغ�ل��ي
منصب مدير شؤون تعليمية ومديري
االدارات األخ� ��رى وع ��دد خ��ري�ج��ي قسم
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ت�ع�ل�ي��م خ�ل�ال ال �س �ن��وات
العشر املاضية وأس�ب��اب تأخر ال��وزارة
ف��ي إدخ ��ال التعليم اإلل�ك�ت��رون��ي ضمن
م �ن��اه��ج ال �ت ��دري ��س ف ��ي ج �م �ي��ع م��راح��ل
التعليم العام
الهاجري 8 ...أسئلة
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اض� ��ي ال� �ه ��اج ��ري
 8أس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا س � � ��ؤاالن ال � ��ى وزي � ��ري
االشغال والصحة فسأل وزير االشغال
ع ��ن ن �ق��ل م �ح �ط��ة ض ��خ امل� �ي ��اه ب�م�ن�ط�ق��ة
املنقف وال�ش��رك��ة امل�ن�ف��ذة مل�ش��روع املياه
املعالجة في الوفرة وسأل وزير الصحة
ع��ن خ�ط��ة ال � ��وزارة ف��ي تنفيذ امل�ش��اري��ع

التتمة ص17
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الحكومة لمواجهة داعش
الخارجية

الداخلية

الدفاع

التجارة
والصناعة

الدولة

املالية

املواصالت
والبلدية
االعالم
والشباب
االشغال
والكهرباء

الصحة

البراك 4 ...أسئلة
وجه النائب محمد البراك الرشيدي
 4أسئلة الى  3وزراء منها سؤاالن الى

الروضان ...سؤال واحد
وج ��ه ال �ن��ائ��ب روض � ��ان ال ��روض ��ان
س ��ؤاال واح ��دا ف�ق��ط ال��ى وزي ��ر االع�ل�ام
وال� �ش� �ب ��اب اح ��ال ��ة ال� ��وزي� ��ر ل �ع ��دد م��ن
م��ؤس �س��ات وش ��رك ��ات االن �ت ��اج ال�ف�ن��ي
للنياية العامة بسبب اعمال مخالفة
للقانون.

النفط

الهدية 6 ...أسئلة
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ه ��دي ��ة 6
أسئلة الى  4وزراء منها  3أسئلة الى
املواصالت والبلدية عن قيام اصحاب
القسائم  290و 291في منطقة سلوى
بتحويل النشاط املخصص للقسائم
م � ��ن ح� �ض ��ان ��ة ال� � ��ى م � ��درس � ��ة خ��اص��ة
وصفقة ال�ط��ائ��رات ال�ت��ي اعلنت عنها
شركة الخطوط الجوية الكويتية عبر
وسائل االعالم .

عسكر ...سؤاالن
وج� � � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
س ��ؤال �ي�ن ل �ك��ل م ��ن وزي � � ��ري االش� �غ ��ال
وامل ��ال� �ي ��ة ف� �س ��أل وزي � ��ر االش � �غ� ��ال ع��ن
أس�ب��اب ع��دم اس�ت�ي�ع��اب شبكة ص��رف
األم�ط��ار بمدينة سعد العبد الله اثر
تعرضها للمطر بتاريخ 2015 / 5 / 9
واآلثار املترتبة على عدم القدرة على
ت�ص��ري��ف م �ي��اه األم �ط��ار وس ��أل وزي��ر
املالية ع��ن شركة أجيليتي ( املخازن
العمومية سابق ).

2
1
10
1
1
1
2
1
1
1
1
4
3
50

الشئون
والتخطيط

الجبري 7 ...أسئلة
وج � ��ه ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب ��ري 7
أسئلة لكل من وزراء التربية والتعليم
وال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وامل��واص�ل�ات
والبلدية واالشغال والصحة والنفط
فسأل وزي��ر الصحة ع��ن وق��ف إرس��ال
ح��االت ال�ع�ق��م ب��ال�خ��ارج وس��ال وزي��ر
ال � �ش � ��ؤون ع� ��ن خ �ط ��ة ال � � � � ��وزارة ت �ج��اه
االشكاليات املتعلقة بخدم املنازل.

موسى 3 ...أسئلة
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اج� ��د م� ��وس� ��ى 3
أسئلة منها س��ؤاالن ال��ى وزي��ر النفط
وش � � � ��ؤون م �ج �ل��س االم � � ��ة ع� ��ن ص�ح��ة
حصول رئيس مجلس االدارة واملدير
ال�ع��ام للهيئة العامة ل�ش��ؤون ال��زراع��ة
وال � �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ال �س��اب��ق او اح��د
اقاربه من الدرجة االولى او الثانية او
الثالثة على حيازات زراعية .

االسكان

العوضي 7 ...أسئلة
وج � ��ه ال �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع ��وض ��ي 7
أس �ئ �ل��ة ال� ��ى  6وزراء م �ن �ه��ا س� ��ؤاالن
ال ��ى وزي� ��ر ال �ن �ف��ط وش � ��ؤون األم� ��ة عن
االج� � ��راءات االداري � ��ة ال �ت��ي ق��ام��ت بها
ش��رك��ة ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي م��ع العاملني
والتكلفة الفعلية إلنتاج لتر البنزين
بأنواعه املختلفة وسعر بيعه وقيمة
الدعم الذي تتحمله الدولة بني تكلفة
االنتاج الفعلية وسعر البيع.

مطيع 3 ...أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.اح� � �م � ��د م �ط �ي��ع 3
أسئلة الى  3وزراء فسأل وزير النفط
عن املشروعات التي أنجزتها الهيئة
وس� ��أل وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ع��ن ال �ض��واب��ط
وامل� �ع ��اي� �ي ��ر وال� � �ش � ��روط ال � �ت� ��ي ي�ج��ب
ت ��واف ��ره ��ا ل�ل�ت�ع�ي�ين ب��وظ �ي �ف��ة رئ �ي��س
م�ك�ت��ب ص �ح��ي وس� ��أل وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي ع ��ن ال�خ�ط��ط التي
وضعتها ال� ��وزارة ل�لاس�ت�ع��داد للعام
الدراسي املقبل .

العدل
واالوقاف
التربية
والتعليم

الشايع 8 ...أسئلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع 8
اس�ئ�ل��ة ال��ى  5وزراء م�ن�ه��ا س ��ؤال ال��ى
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ جابر
املبارك عن استعدادات الحكومة تجاه
تحركات تنظيم الدولة االسالمية في
العراق والشام (داع��ش) وجه سؤالني
ل� �ك ��ل م� ��ن وزي � � � ��ري ال� �ص� �ح ��ة وال � �ع ��دل
واالوق � � ��اف ف �س��أل وزي � ��ر ال �ص �ح��ة عن
وج ��ود ت�لاع��ب وف �س��اد م��ال��ي وإداري
واس�ت�ي�لاء ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام وس��رق��ات
في املكتب الصحي بالواليات املتحده
االم��ري �ك �ي��ة وع� ��دد امل��رض��ى ال��ذي��ن تم
ارسالهم للعالج بالخارج .

احمد الري
أحمد القضيبي
احمد مطيع
جمال العمر
حمدان العازمي
حمود الحمدان
خليل الصالح
خليل عبدالله
راكان النصف
روضان الروضان
سعدون حماد
سعود الحريجي
سلطان اللغيصم
صالح عاشور
طالل الجالل
عادل الجارالله
عبدالحميد دشتي
عبدالرحمن الجيران
عبدالله التميمي
عبدالله الطريجي
عبدالله العدواني
عبدالله املعيوف
عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي
عودة الرويعي
فارس العتيبي
فيصل الدويسان
فيصل الشايع
فيصل الكندري
كامل العوضي
ماجد موسي
ماضي الهاجري
مبارك الخرينج
مبارك الحريص
محمد طنا
محمد الهدية
محمد الجبري
محمد البراك
محمد الحويلة
نبيل الفضل
يوسف الزلزلة
االجمالي

1
1
1
1
2
2
2
1
11

1
1
1
6
1
3
1
7
1
5
7
1
2
1
2
1
1
6
1
50

1
1
2
1
1
6

1
2
1
2
1
11
1
2
3
4
35
3
1
1
1
2
4
1
6
1
82

1
2
1
1
2
1
1
6
1
4
1
4
1
3
3
1
1
3
2
39

2
2
5
2
1
2
2
1
2
1
2
7
1
23
1
2
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
71

1
1
1
2
1
5
1
1
8

1
1
1
2
1
20
1
1
2
1
2
4
4
1
3
1
1
2
49

8
1
1
3
6
3
4
3
4
5
2
2
8
3
3
3
1
3
4
4
71

1
1
2
3
3
1
3
2
1
1
2
1
5
13
3
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
4
13
75

3
1
1
1
1
7
4
12
1
1
2
2
8
2
13
1
4
1
1
25
2
2
2
10
1
1
3
7
120

1
2
2
2
3
3
1
6
1
5
1
1
11
1
1
2
1
1
1
1
1
3
8
59

2
1
2
1
3
1
1
1
1
2
5
2
22

1
1
1
4
7
7
15
7
1
3
9
1
10
4
2
2
8
6
6
1
1
1
1
1
3
1
2
5
2
112

2
1
2
1
3
1
1
1
2
10
1
5
2
1
1
1
2
1
1
2
4
2
47

رئيس الوزراء

الصحية سواء باالنشاء او الترميم

النواب

1
1
2

االجمالي

تتمة المنشور ص16

وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي عن
السيرة الذاتية واملؤهل العلمي وعدد
س �ن��وات ال�خ��دم��ة وال �ت ��درج الوظيفي
لكل من يشغل الوظائف اإلشرافية في
منطقة الفروانية التعليمية.

اسئلة النواب موزعة على وزارات الدولة المختلفة

18
20
3
8
22
31
31
48
42
1
16
12
13
41
13
9
19
56
24
112
8
30
19
2
14
8
15
8
32
7
3
8
15
12
20
6
7
4
36
63
9
866

ملف

18

aldostoor

األربعاء  14رمضان  01 . 1436يوليو 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 الحصاد األسئلة واالقتراحات والرغبات واالستجوابات وطلبات المناقشة وقرارات ووفود المجلس.

وزير االعالم يتصدر قائمة الردود بنسبة  ٪ 95.9يليه االسكان بـ  ٪ 95.5و التجارة بـ ٪ 91.5

 622جوابا للوزراء و  ٪ 71.8معدل
الرد على األسئلة

خالل دور االنعقاد الثالث للفصل
التشريعي الرابع عشر تلقت الحكومة
 866س��ؤاال و أج��اب ال ��وزراء ع��ن 622
س� ��ؤاال ب �م �ع��دل  ٪ 71.8م ��ن اج�م��ال��ي
االس �ئ �ل��ة وت�ك�ش��ف اح�ص��ائ�ي��ة اج��وب��ة
ال� � � � � ��وزراء ان ردوده� � � � ��م ع� �ل ��ى اس �ئ �ل��ة
النواب توزعت مابني  530جوابا و4
اع �ت��ذارات ع��ن ع��دم ال��رد و 48وضعت
م��رف�ق��ات�ه��ا ل ��دى االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة و40
س��ؤاال ك��ان ال��رد عليها ان�ه��ا الت��واف��ق
ض ��واب ��ط ال� �س ��ؤال ال �ب��رمل��ان��ي وك��ان��ت
أك �ث��ر ال� � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ًا ل�لأس �ئ �ل��ة هي
ال �ن �ف��ط وش � ��ؤون االم� ��ة ب �ـ  120س��ؤاال
ح �ي��ث اج � ��اب ع ��ن  93س � ��ؤاال ب�م�ع��دل
 ٪ 77.5تلتها وزارة التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ب �ـ  112س� ��ؤاال ح �ي��ث اج��اب��ت
ع� ��ن  77س� � ��ؤاال ب �م �ع ��دل  ٪ 68.8ث��م
وزارة التجارة والصناعة بـ  82حيث
اجابت عن  75س��ؤاال بمعدل ٪ 91.5
واالق��ل تلقيا لالسئلة منصب رئيس
الوزراء بعدد سؤالني ثم وزارة الدفاع
ب�ـ  6اسئلة ث��م وزارة الخارجية ب�ـ 11
س� ��ؤاال وت ��وزع ��ت االس �ئ �ل��ة واالج��وب��ة
م��اب�ي�ن  400س� ��ؤال و 375ج ��واب ��ا في
دور االنعقاد االول و 755سؤاال و 687
جوابا في الثاني و 869س��ؤاال و623
جوابا في دور االنعقاد الثالث.

وزارة النفط
وشؤون مجلس
االمة أكثر
الوزارات تلقيًا
لألسئلة
رئيس الوزراء
أجاب عن
األسئلة بنسبة
% 100

تصنيف ردود الوزراء على االسئلة خالل دور االنعقاد الثالث

الوزراء

اجمالي
االسئلة

الجواب

اعتذر عن الرد

املرفقات لدى
االمانة العامة

اليتفق مع ضوابط
السؤال البرملاني

الخارجية

11

6

-

-

2

8

-

3

الداخلية

50

1

1

37

-

39

1

10

% 78

الدفاع

6

1

-

-

1

2

-

4

% 33.3

الدولة

39

10

2

-

9

21

-

18

% 53.8

املالية

71

49

-

5

4

58

-

13

% 81.7

االشغال والكهرباء

50

30

-

-

2

32

-

18

% 64

االعالم والشباب

49

39

-

-

8

47

-

2

% 95.9

املواصالت والبيئة

71

50

-

-

1

51

-

20

% 71.8

الصحة

75

29

-

-

1

30

-

45

% 40

النفط وشؤون االمة

120

84

-

6

3

93

1

26

% 77.5

والشؤون والتخطيط

59

45

-

-

2

47

-

12

% 79.7

االسكان

22

21

-

-

-

21

-

1

% 95.5

التربية والتعليم

112

75

1

-

1

77

2

33

% 68.8

العدل واالوقاف

47

15

-

-

4

19

-

28

% 40.4

التجارة والصناعة

82

75

-

-

-

75

-

7

% 91.5

رئيس الوزراء

2

-

-

-

2

2

-

-

% 100

االجمالي

866

530

4

48

40

622

4

240

% 71.8

تصنيف ردود الوزراء

األجوبة موزعة على أدوار االنعقاد

%6.4

%7.7

ﺍﻷﻭﻝ )(375
%22.3

%0.6

ﺍﳉﻮﺍﺏ )(622
%71.8

الجواب

لم يتم الرد

622

244

866

% 71.8

% 39.2

% 100

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )(622
%36.9

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )(687
%40.8

ﺍﳉﻮﺍﺏ )(530
%85.2

إجمالي األسئلة

طلب تمديد لم يصل الرد
% 72.7

معدل رد الوزراء على أسئلة النواب

ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺮﺩ )(244
%39.2

ردود الوزراء

اجمالي
االجوبة

لم يتم الرد

املعدل

ال يتفق مع
اعتذر املرفقات لدى
تصنيف
الجواب
عن الرد األمانة العامة السؤال البرملاني
األجوبة

االجمالي

العدد

530

4

48

40

622

املعدل

% 85.2

% 0.6

% 7.7

% 6.4

% 100

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

االجمالي

العدد

375

687

622

1684

املعدل

% 22.3

% 40.8

% 36.9

% 100
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 252اقتراحا بقانون قدمها  47نائبا
 252اقتراحا
بقانون قدمها
 45نائبا خالل دور
االنعقاد الثالث من
الفصل التشريعي
الرابع عشر من
بينها  64اقتراحا
مشتركا
لـ  43نائبا.
وجاءت الرعاية
السكنية في
المركز األول
من حيث عدد
االقتراحات التي
قدمها النواب حيث
بلغ عدد االقتراحات
المقدمة في هذا
البند  28اقتراحا
بقانون يليه الرعاية
االجتماعية بـ 19
اقتراحا والتجنيس
بـ  18اقتراحا
وتنظيم القضاء
بـ  16اقتراحا
بقانون وفيما يلي
التّفاصيل:

تصنيفات االقتراحات بقوانين خالل الدور الثالث

30

28

25
20

19

18
16

7

6

9

7

7

10

12

13

15

13

10
5
0

االقتراح

الرعاية
الصحية

الخطوط
الكويتية

العدد

6

7

الرياضة العسكريون املعاقون

الرعاية السكنية
 28اق� �ت ��راح ��ا ف ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية كما يلي:
  15اق� �ت ��راح ��ا ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح�ك��ام القانون رق��م  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية قدمها 11
نائبا ه��م م�ب��ارك الخرينج ود.ع�ب��د
ال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران وع�س�ك��ر العنزي
وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح وص��ال��ح ع��اش��ور
وم �ح �م��د ال� �ب ��راك وم �ح �م��د ال �ج �ب��ري
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � � �ع� � ��دوان� � ��ي وس � �ع� ��ود
ال�ح��ري�ج��ي ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش�ت��ي
وعبدالله التميمي.
  4اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام املرسوم بقانون رقم  35لسنة
 1978ف ��ي ش � ��أن اي� �ج ��ار ال� �ع� �ق ��ارات
قدمها  4نواب هم عبدالله التميمي
وعسكر العنزي ود.محمد الحويلة
وصالح عاشور.
  3اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح�ك��ام القانون رق��م  50لسنة 1994
في شأن استغالل القسائم والبيوت
املخصصة ألغراض السكن الخاص
ق��دم�ه��ا  3ن��واب ه��م ك��ام��ل العوضي
ومحمد البراك وعبدالله التميمي.
 اق� �ت ��راح ��ان ب �ت��وف �ي��ر ال ��وح ��داتال�س�ك�ن�ي��ة ب�ص�ف��ة م��ؤق�ت��ة ملستحقي
الرعاية السكنية قدمهما النائبان
عسكر العنزي ومحمد البراك.
 -اق �ت��راح��ان ف��ي ش��أن ع��دم ج��واز

7

7

9

قانون
الجزاء

الخدمة
املدنية

التعليم

مجلس
األمة

تنظيم
القضاء

10

12

13

13

16

قطع املياه و التيار الكهربائي عن
امل �ش �ت ��رك�ي�ن إال ب �ع ��د ص� � ��دور ح�ك��م
قضائي قدمهما النائبان سعدون
حماد وعسكر العنزي.
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن ت�ح��دي��د قيمةاالي �ج��ار السكني ق��دم��ه  5ن��واب هم
د.خليل عبدالله وفيصل الدويسان
وفيصل الكندري ومحمد طنا ود.
يوسف الزلزلة.
 اق � �ت� ��راح ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة  2م��نال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  79ل �س �ن��ة  1995ف��ي
ش� ��أن ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة
مقابل االنتفاع باملرافق والخدمات
العامة قدمه النائبان خليل الصالح
وصالح عاشور.
الرعاية االجتماعية
 19اق� �ت ��راح ��ا ف ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
االجتماعية كما يلي:
  8اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح � �ك ��ام االم� � ��ر االم � �ي� ��ري ب��ال �ق��ان��ون
رق��م  61لسنة  1976ب��إص��دار قانون
ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ق��دم �ه��ا
ن� ��واب ه��م د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران
وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح وص��ال��ح ع��اش��ور
ومحمد ال�ب��راك وسلطان اللغيصم
ونبيل الفضل ود.عبدالله الطريجي
وأح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي وخ �ل��ف دميثير
وراك� � ��ان ال �ن �ص��ف وف �ي �ص��ل ال�ش��اي��ع
ومبارك الحريص.
 - 5اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل بعض

اح�ك��ام القانون رق��م  12لسنة 2011
ف��ي ش��أن امل�س��اع��دات ال�ع��ام��ة قدمها
 3ن��واب هم عسكر العنزي د.محمد
الحويلة وعبدالله التميمي.
 اقتراحان بتعديل بعض احكامال �ق��ان��ون رق ��م  104ل�س�ن��ة  2013في
شأن إنشاء صندوق دعم األسرة.
 اق � � �ت� � ��راح� � ��ان ف� � ��ي ش� � � ��أن ج �م��عالتبرعات قدمهما النائبان عسكر
العنزي ونبيل الفضل.
 اق �ت��راح ب��إض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دةإل ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  48ل�س�ن��ة 2005
بشأن تسوية املبالغ املستحقة على
املواطنني املترتبة على استهالكهم
ل� �ل� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � � ��اء ق� ��دم� ��ه ال� �ن ��ائ ��ب
د.محمد الحويلة.
 اق � �ت� ��راح ب �م �ن��ح ع �ل��اوة االوالدللمرأة الكويتية امل�ت��زوج��ة م��ن غير
ك��وي �ت��ي وامل� � ��رأة ال �ع��ام �ل��ة ب��ال�ق�ط��اع
الخاص قدمه النائب محمد البراك.
التجنيس
  18اقتراحا في شأن التجنيسكما يلي:
  9اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح� �ك ��ام امل ��رس ��وم االم � �ي ��ري رق� ��م 15
ل �س �ن ��ة  1959ب � �ق ��ان ��ون ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية ق��دم�ه��ا  5ن ��واب ه��م نبيل
ال�ف�ض��ل وس �ع��دون ح �م��اد ود.ع� ��ودة
الرويعي وعسكر العنزي ود .محمد
الحويلة.

الرعاية
الرعاية
التجنيس
االجتماعية السكنية

18

19

28

  5اق � �ت� ��راح� ��ات ب � �ش ��أن ت �ح��دي��دال�ع��دد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
الكويتية سنة  2015ق��دم��ه  5ن��واب
د .محمد الحويلة وعسكر العنزي
وأح� � �م � ��د الري وس � � �ع� � ��دون ح� �م ��اد
ومحمد طنا.
  3اق�ت��راح��ات ف��ي ش��أن تجنيسأب�ن��اء الكويتيات قدمهما النائبان
أحمد الري وعسكر العنزي.
 اقتراح باضافة مادة جديدة الياملرسوم االميري رقم  17لسنة 1959
بقانون اقامة االجانب قدمه النائب
د.عبدالرحمن الجيران.
تنظيم القضاء
 16اق � �ت� ��راح� ��ا ف� ��ي ش � ��أن ت�ن�ظ�ي��م
القضاء كما يلي:
  3اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن ت�ع��دي��لبعض اح�ك��ام امل��رس��وم بقانون رقم
 23لسنة  1990بشأن تنظيم القضاء
ق��دم��ه  11ن��ائ�ب��ا ه��م د.أح �م��د مطيع
وح �م��ود ال �ح �م��دان ود.ع�ب��دال��رح�م��ن
ال�ج�ي��ران وف��ارس العتيبي ومحمد
ط � �ن� ��ا وف � �ي � �ص� ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع وراك � � � ��ان
النصف ومبارك الحريص ود.عودة
ال� � ��روي � � �ع� � ��ي وأح� � � �م � � ��د ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي
د.عبدالحميد دشتي.
  3اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 20
لسنة  1981بإنشاء دائرة باملحكمة
الكلية لنظر املنازعات االدارية قدمه

انتخابات مجلس
األمة والتعليم
والرياضة وحقوق
ذوي االحتياجات
ودعم العمالة
من بين االقتراحات
 19اقتراحا للرعاية
االجتماعية
و 18للتجنيس
و 16لتنظيم
القضاء و 13بشأن
مجلس األمة
 6ن� ��واب ه��م أح �م��د الري ود.خ �ل �ي��ل
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه وع � � ��دن � � ��ان ع �ب ��دال �ص �م ��د
ود.ع� � � ��وده ال ��روي� �ع ��ي وم �ح �م��د ط�ن��ا
وصالح عاشور.
  3اق� � �ت � ��راح � ��ات ب � �ش� ��أن ان� �ش ��اءم�ج�ل��س م�خ��اص�م��ة ال �ق �ض��اء قدمها
 7ن��واب هم خلف دميثير ود.خليل
ع �ب��دال �ل��ه ود.ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش �ت��ي
وع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ون�ب�ي��ل الفضل
وعسكر العنزي ومحمد البراك.
  3اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن ت�ع��دي��لبعض احكام القانون رقم  42لسنة
 1964بتنظيم مهنة امل�ح��ام��اة أم��ام
امل�ح��اك��م ق��دم�ه��ا ال�ن��ائ�ب��ان عبدالله
التميمي ونبيل الفضل.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امامل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  38لسنة
 1980ب� ��إص� ��دار ق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات
امل��دن �ي��ة وال �ت �ج��اري��ة ق��دم��ه ال �ن��ائ��ب
كامل العوضي.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امامل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
1980بإصدار قانون تنظيم الخبرة
قدمه النائب عسكر العنزي.
 اق�ت��راح في ش��أن انشاء محكمةاالسرة قدمه النائب محمد البراك.
 اق� � � �ت � � ��راح ف� � ��ي ش� � � ��أن ال � ��رس � ��ومال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ق� ��دم� ��ه  5ن� � � ��واب ح �م��د

التتمة ص20

20
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منها  18لكل من الفضل والمعيوف و 17لخليل عبداهلل و 14لكل من الزلزلة والجيران

 64اقتراحا مشتركا قدمها  43نائبا
منها االجتماعات العامة والتجمعات
تتمة المنشور ص19
ال� �ه ��رش ��ان ��ي وروض � � � ��ان ال� ��روض� ��ان
وع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ون�ب�ي��ل الفضل
د.يوسف الزلزلة.
مجلس األمة
 13اقتراحا في شأن مجلس األمة
كما يلي:
  9اق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين بتعديلب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 12
ل� �س� �ن ��ة  1963ف � ��ي ش � � ��أن ال�ل�ائ� �ح ��ة
ال ��داخ � �ل � �ي ��ة مل �ج �ل ��س االم� � � ��ة ق��دم �ه��ا
 22ن��ائ �ب��ا ه ��م أح� �م ��د الري وح �م��د
ال� �ه ��رش ��ان ��ي وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ع ��دوان ��ي
وعبدالله املعيوف ومحمد الجبري
د.أح� �م ��د م �ط �ي��ع وح� �م ��ود ال �ح �م��دان
ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران وف ��ارس
العتيبي ومحمد طنا وعادل الجار
الله ود.عبدالله الطريجي ود.ع��ودة
الرويعي وأحمد القضيبي ود.خليل
عبدالله ومبارك الحريص ود.محمد
الحويلة ود.ي��وس��ف الزلزلة ونبيل
ال�ف�ض��ل وف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع ود.خ�ل�ي��ل
عبدالله وعدنان عبدالصمد.
 اقتراحان بتعديل بعض احكامالقانون رقم  35لسنة  1962في شأن
انتخابات مجلس االم��ة قدمهما 6
ن��واب نبيل الفضل ود.أح�م��د مطيع
وح �م��دان ال�ع��ازم��ي ود.ع�ب��دال��رح�م��ن
ال�ج�ي��ران وع ��ودة ال��روي�ع��ي وم�ب��ارك
الحريص.
 اقتراحان بتعديل بعض أحكامال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة  2006بشأن
إع ��ادة ت�ح��دي��د ال��دوائ��ر االنتخابية
ل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س االم� � ��ة س �ع��دون
حماد وحمدان العازمي.
التعليم
 13اقتراحا في شأن التعليم كما
يلي:
  3اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح�ك��ام القانون رق��م  28لسنة 2011
بشأن منح بدالت ومكافآت العضاء
الهيئة التعليمية الكويتيني بوزارة
التربية ووزارة االوق ��اف وال�ش��ؤون
االسالمية قدمهما النائبان عسكر
العنزي ود.عودة الرويعي.
 اق � � �ت � ��راح � ��ان ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  1ل�س�ن��ة 2012
ف��ي ش��أن ان�ش��اء وت��أس�ي��س محفظة
استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة

ال� ��دارس �ي�ن ع �ل��ي ن�ف�ق�ت�ه��م ال �خ��اص��ة
ق��دم�ه�م��ا ال �ن��ائ �ب��ان ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
وكامل العوضي.
 اقتراح في شأن التعليم الخاصق ��دم ��ه ال � �ن � ��واب د.ع � � � ��ودة ال ��روي �ع ��ي
وطالل الجالل ود.خليل عبدالله ود.
عبدالرحمن الجيران.
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن ح�م��اي��ة املعلمقدمه النائب عسكر العنزي.
 اقتراح بانشاء جامعة حكوميةبمحافظة الجهراء قدمه  5نواب هم
س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي ود.ع�ب��دال��رح�م��ن
ال �ج �ي��ران وح �م��ود ال �ح �م��دان وع��ادل
الجار الله ومبارك الحريص.
 اق �ت��راح ب��ان�ش��اء الهيئة العامةلتطوير املناهج قدمه النائب نبيل
الفضل.
 اق �ت ��راح ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة االول ��يمن القانون رقم  11لسنة  1965في
شأن التعليم االلزامي قدمه النائب
فيصل الكندري.
 اقتراح بانشاء مجلس للتعليمالعالي والبحث العلمي والتطوير
ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب عسكر
العنزي.
 اقتراح بتعديل املادة االولى منالقانون رقم  47لسنة  2005في شأن
إعادة تعيني أعضاء هيئة التدريس
السابقني بجامعة الكويت والهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
إلى العمل قدمه النائب أحمد الري.
 اقتراح في شأن تنظيم اتحاداتالطلبة قدمه النواب د.خليل عبدالله
ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي وع �ب��دال �ل��ه
امل �ع �ي��وف ون �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل وي��وس��ف
الزلزلة.
الخدمة المدنية
 12اق� �ت ��راح ��ا ف ��ي ش � ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية كما يلي:
  11اق� �ت ��راح ��ا ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح � �ك � ��ام امل � ��رس � ��وم ب ��ال � �ق ��ان ��ون رق ��م
 15ل�س�ن��ة  1979ف ��ي ش ��أن ال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة ق��دم�ه��ا  19ن��ائ�ب��ا ه��م أحمد
الري وع��ادل الجار الله ود.عبدالله
ال� �ط ��ري� �ج ��ي وع � ��دن � ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
وف� � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي ون �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
وعسكر العنزي وح�م��دان العازمي
ود.خ�ل�ي��ل عبدالله وص��ال��ح عاشور
ود.ع� �ب ��دال� �ح �م� �ي ��د دش� �ت ��ي وم� �ب ��ارك
الخرينج ود.ع�ب��دال��رح�م��ن الجيران
ود.ع � � � � � � � � ��ودة ال� � ��روي � � �ع� � ��ي وف� �ي� �ص ��ل

االقتراحات بقوانين في الثاني والثالث
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ال� � ��دوي � � �س� � ��ان وف � �ي � �ص� ��ل ال � �ك � �ن� ��دري
ود.ي� � ��وس� � ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة ود .م �ح �م��د
الحويلة وعبدالله املعيوف.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��امالقانون رقم  49لسنة  1982في شأن
زي � ��ادة م��رت �ب��ات امل��وظ �ف�ين امل��دن�ي�ين
وال �ع �س �ك��ري�ي�ن وزي � � � ��ادة امل �ع��اش��ات
للمتقاعدين وتعديل بعض أحكام
قانون ونظام الخدمة املدنية قدمه
النائب أحمد الري.
قانون الجزاء
 10اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن ق��ان��ون
الجزاء كما يلي:
  7اق �ت ��راح ��ات ب��اض��اف��ة بعضاملواد الى القانون رقم  16لسنة 1960
باصدار قانون الجزاء قدمها  8نواب
ه��م ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل ود.ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
وأح � �م� ��د الري ود.خ� �ل� �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه
وع � � ��دن � � ��ان ع � �ب ��دال � �ص � �م ��د وف �ي �ص ��ل
الدويسان وأحمد القضيبي.
  3اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح� � �ك � ��ام ال � �ق � ��ان � ��ون رق � � ��م  17ل �س �ن��ة
 1960ب ��إص ��دار ق ��ان ��ون اإلج � � ��راءات
واملحاكمات الجزائية قدمها  7نواب
هم صالح عاشور وعادل الجارالله
وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي وع� �ب ��دال� �ل ��ه
املعيوف ونبيل الفضل ود.ي��وس��ف

الزلزلة وأحمد القضيبي.
المعاقون
 9اق � � �ت � ��راح � ��ات ف � ��ي ش � � ��أن ذوي
االحتياجات الخاصة كما يلي:
  8اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل بعضاح � � �ك� � ��ام ال � � �ق � ��ان � ��ون رق� � � ��م  8ل �س �ن��ة
 2010ب � �ش� ��أن ح � �ق� ��وق األش � �خ� ��اص
ذوي اإلع� ��اق� ��ة ق��دم �ه��ا  3ن � ��واب ه��م
عسكر ال�ع�ن��زي وس �ع��ود الحريجي
ود.محمد الحويلة.
 اق � �ت� ��راح ب��ان �ش ��اء م �ج �م��ع ق��ائ��داالن�س��ان�ي��ة (ص �ب��اح االح �م��د) ل��ذوي
االحتياجات الخاصة قدمه النائب
عسكر العنزي.
العسكريون
 7اقتراحات في شأن العسكريني
كما يلي:
  4اق � �ت� ��راح� ��ات ف� ��ي ش � ��أن م�ن��حم� �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة الص� �ح ��اب
املعاشات التقاعدية من العسكريني
ورج ��ال االط �ف��اء م��ن ض�ب��اط الصف
واالف� � � � ��راد وت� �ق ��ري ��ر م� �ك ��اف ��أة م��ال �ي��ة
ل �ل �خ��اض �ع�ي�ن ل� �ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق � ��ان � ��ون م �ع��اش��ات
ومكافآت التقاعد للعسكريني عند
ان�ت�ه��اء االش �ت ��راك ق��دم�ه��ا ن ��واب هم
عسكر العنزي وأحمد الري ومحمد

ال �ب��راك وأح�م��د القضيبي ود.خليل
ع �ب��دال �ل��ه ود.ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش �ت��ي
ود.عودة الرويعي.
 اق� � � �ت � � ��راح ب � ��ان� � �ش � ��اء ص � �ن� ��دوقاالس� �ك ��ان ال �ع �س �ك��ري ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب
عسكر العنزي.
 اق � �ت� ��راح ف ��ي ش � ��أن امل �ح��اك �م��اتوالعقوبات العسكرية قدمه النائب
د.عبدالرحمن الجيران.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة  1968بشأن
نظام قوة الشرطة محمد طنا.
الرياضة
 7اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن ال��ري��اض��ة
كما يلي:
 اق � �ت� ��راح� ��ان ف� ��ي ش� � ��أن ت �ع��دي��لبعض أحكام املرسوم بالقانون رقم
 42ل�س�ن��ة  1978ف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ات
ال��ري��اض�ي��ة و ال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة
 2007في ش��أن تنظيم بعض أوجه
العمل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة األوملبية
ال�ك��وي�ت�ي��ة و االت � �ح ��ادات و األن��دي��ة
الرياضية قدمهما  6نواب هم أحمد
ال�ق�ض�ي�ب��ي ود.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
وع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ون�ب�ي��ل الفضل
ود.يوسف الزلزلة وسعدون حماد.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امالقانون رق��م  7سنة  2007ف��ي شأن
دعم االندية الرياضية قدمه النائب
عبدالله املعيوف.
 اق � �ت� ��راح ف ��ي ش � ��أن االس �ت �ث �م��ارب��ال �ق �ط��اع ال��ري��اض��ي ق��دم��ه  5ن��واب
ه��م ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ود.ع �ب��دال �ل��ه
ال � �ط ��ري � �ج ��ي وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� �ع� �ي ��وف
ومحمد طنا ونبيل الفضل.
 اق � �ت� ��راح ف� ��ي ش � ��أن ان �ت �خ��اب��اتاالت � � �ح� � ��ادات واالن � ��دي � ��ة ال��ري��اض �ي��ة
وجمعيات النفع ال�ع��ام والنقابات
ق��دم��ه  5ن ��واب ه��م د.خ�ل�ي��ل عبدالله
ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي وع �ب��دال �ل��ه
املعيوف ونبيل الفضل ود.ي��وس��ف
الزلزلة.
 اق�ت��راح بإنشاء ص�ن��دوق تأمنيصحي للرياضيني قدمه النائب د.
محمد الحويلة.
 اق� � �ت � ��راح ف � ��ي ش� � ��أن ال �ت��رش �ي��حل �ع �ض��وي��ة م �ج �ل��س ادارة ال� �ن ��ادي
وج�م�ع�ي��ة ال �ن �ف��ع ال �ع ��ام وال�ج�م�ع�ي��ة
التعاونية والنقابات قدمه النائب
نبيل الفضل.

الخطوط الكويتية
 7اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن ال�خ�ط��وط
الكويتية كمايلي:
  4اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  6لسنة 2008
في شأن تحويل مؤسسة الخطوط
ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � � ��ي ش ��رك ��ة
مساهمة قدمها  7ن��واب ه��م خليل
ال�ص��ال��ح ود.خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه وط�لال
ال �ج�لال وف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ومحمد
ال� �ج� �ب ��ري ود.ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش �ت��ي
ود.يوسف الزلزلة.
  3اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  6ل�س�ن��ة 2008
في شأن تحويل مؤسسة الخطوط
ال � �ج� ��وي� ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � � ��ي ش ��رك ��ة
مساهمة بتخصيص أسهم الشركة
ق ��دم� �ه ��ا  10ن � � ��واب ه� ��م د.م� �ن� �ص ��ور
ال� �ظ� �ف� �ي ��ري وع� �ب ��دال � �ل ��ه ال � �ع ��دوان ��ي
وعبدالله املعيوف وعسكر العنزي
ود.ع ��ودة ال��روي�ع��ي ومحمد الهدية
وص��ال��ح ع��اش��ور وف ��ارس العتيبي
وماضي الهاجري ومحمد الحويلة.
الرعاية الصحية
 6اق� �ت ��راح ��ات ف ��ي ش� ��أن ال��رع��اي��ة
الصحية كما يلي :
 اقتراحان بتعديل بعض أحكامال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  28ل �س �ن��ة  1996ف��ي
شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول
االدوي� � ��ة ق��دم�ه�م��ا ال �ن��ائ �ب��ان ص��ال��ح
عاشور وعسكر العنزي.
 اقتراح باضافة مادة جديدة اليال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة  2008بشأن
الفحص الطبي للراغبني في الزواج
ق �ب��ل ات� �م ��ام ال� � � ��زواج ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
صالح عاشور.
 اق� �ت ��راح ب��إن �ش��اء م��دي �ن��ة طبيةم� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ق� ��دم� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �س �ك��ر
العنزي.
 اق � �ت� ��راح ب� �ش ��أن م� ��زاول� ��ة م�ه�ن��ةاالرش� � � � ��اد ال �ن �ف �س��ي ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
عسكر العنزي.
 اقتراح في شأن حقوق املريضقدمه النائب عسكر العنزي.
دعم العمالة
 5 -اق�ت��راح��ات بقوانني ف��ي شأن
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الرعاية السكنية وتنظيم القضاء
يستحوذان على غالبية اقتراحات النواب
تتمة المنشور ص20
دعم العمالة كما يلي :
  4اق� �ت ��راح ��ات ب �ت �ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  19لسنة 2000
ف ��ي ش� ��أن دع� ��م ال �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة
وت�ش�ج�ي�ع�ه��ا ل�ل�ع�م��ل ف ��ي ال �ج �ه��ات
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم��ة ق��دم�ه��ا  6ن ��واب هم
م �ح �م��د ال �ج �ب��ري ود.أح � �م� ��د مطيع
وح �م��ود ال�ح�م��دان ود.ع�ب��دال��رح�م��ن
الجيران وف��ارس العتيبي ومحمد
طنا.
 اق� �ت ��راح ف ��ي ش� ��أن ت �ق �ن�ين دع��مال ��دول ��ة ل �خ��دم��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وامل �ح��روق��ات ل�ل�ج�ه��ات الحكومية
وم��وظ �ف �ي �ه��ا ق ��دم ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن�ب�ي��ل
الفضل.
الداخلية
  5اقتراحات في شأن الداخليةكما يلي :
 اقتراحان بتعديل بعض احكامامل� ��رس� ��وم االم � �ي� ��ري رق� ��م  17ل�س�ن��ة
 1959بشأن إقامة الوافدين قدمهما
النائبان صالح ع��اش��ور وعبدالله
التميمي.
 اق �ت��راح بتعديل ب�ع��ض اح�ك��امال �ق��ان��ون رق ��م  53ل�س�ن��ة  2001في
ش ��أن االدارة ال �ع��ام��ة للتحقيقات
ب� � � ��وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ق ��دم ��ه ال� �ن ��واب
د.أح � �م� ��د م �ط �ي��ع وس � �ع� ��دون ح �م��اد
ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وع�س�ك��ر
العنزي وفيصل الدويسان.
 اق �ت��راح بتعديل ب�ع��ض اح�ك��اماملرسوم بقانون رقم  40لسنة 1992
ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م م �ك��ات��ب تشغيل
ال � �خ� ��دم ال �خ �ص ��وص �ي�ي�ن وم� � ��ن ف��ي
حكمهم نبيل الفضل.
 اق �ت��راح بتعديل ب�ع��ض اح�ك��امالقانون رقم  26لسنة  1962بتنظيم
ال� �س� �ج ��ون ب � ��أن ي� �ج ��وز ل �ل �م �ح �ك��وم
ب �ع �ق��وب��ة ال �ح �ب ��س إج� � � ��ازة دوري � ��ة
التتعدى  48ساعة ماعدا املحكوم
بجرائم متعلقة بأمن الدولة صالح
عاشور.
المراقبين الماليين
  5اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن إن �ش��اءج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ق��دم��ه 26
نائبا هم سلطان اللغيصم وفيصل
ال�ك�ن��دري وط�ل�ال ال�ج�لال وعبدالله
ال� � � �ع � � ��دوان � � ��ي وم � � ��اج � � ��د امل � �ط � �ي� ��ري

االقتراحات في الدور الثالث لـ 4فصول

 13اقتراحا
في شأن التعليم
والخدمات الدينية
و 10لقانون الجزاء
و 9للمعاقين
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ود.خ� � �ل� � �ي � ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح وع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال �ت �م �ي �م��ي ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال�ط��ري�ج��ي
وك� � ��ام� � ��ل ال� � �ع � ��وض � ��ي ود.ي� � ��وس� � ��ف
ال��زل��زل��ة ومحمد طنا وأح�م��د الري
وخلف دميثير وروضان الروضان
ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وع�س�ك��ر
العنزي وحمود الحمدان وسعود
الحريجي ود.عبدالرحمن الجيران
وم�ب��ارك الحريص ومحمد الهدية
وسعد الخنفور وعبدالله املعيوف
وفارس العتيبي وماضي الهاجري
ومحمد البراك.
ديوان المحاسبة
  5اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن دي ��واناملحاسبة كما يلي :
  4اق �ت��راح��ات ف��ي ش ��أن تعديلبعض أحكام القانون رقم  30لسنة
 1964ب ��إن� �ش ��اء دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ق��دم �ه �م��ا ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل وس �ع ��ود
الحريجي وس�ع��دون حماد وع��ادل
ال �ج��ار ال �ل��ه ود.ع �ب��دال �ل��ه الطريجي
وع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ونبيل الفضل
ود .يوسف الزلزلة.
 اق � � �ت� � ��راح ب �ت �ن �ظ �ي ��م ع �م �ل �ي��اتال � �ت� ��دق � �ي� ��ق امل � �ح� ��اس � �ب� ��ي مل ��راق� �ب ��ي
الحاسابات الخارجيني بالجهات
الخاضعة لرقابة دي��وان املحاسبة
ق��دم��ه  5ن� ��واب ه��م خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح

الثالث
عشر
139
% 22.3

الرابع
عشر
252
% 40.5

االجمالي
622
% 100

وعدنان عبدالصمد ومحمد الهدية
وفارس العتيبي وفيصل الكندري.
التنظيم االداري
 4اق�ت��راح��ات ف��ي ش��أن التنظيم
االداري كما يلي :
  3اق � �ت� ��راح� ��ات ق ��دم �ه��ا أح �م��دمطيع وح�م��دان العازمي وحمود
ال �ح �م��دان وع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران
وف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي ب �ش��أن ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون
رق � ��م  116ل �س �ن��ة  1992ف ��ي ش��أن
ال � �ت � �ن � �ظ � �ي� ��م االداري وت � �ح� ��دي� ��د
االختصاصات والتفويض فيها.
 اق� � � �ت � � ��راح ف� � ��ي ش� � � ��أن ق� ��واع� ��دال�ت�ع�ي�ين ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة
ب ��ال ��دول ��ة ق ��دم ��ه  5ن � ��واب د.أح �م ��د
مطيع وح�م��دان العازمي وحمود
الحمدان ود.عبدالرحمن الجيران
ومحمد طنا.
هيئة أسواق المال
  5اق�ت��راح��ات ف��ي ش��أن تعديلب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 7
ل �س �ن��ة  2010ب �ش��أن ان� �ش ��اء هيئة
اس � � � � ��واق امل � � � ��ال وت� �ن� �ظ� �ي ��م ن� �ش ��اط
االوراق املالية قدمها  12نائبا هم
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي وع�ب��دال�ل��ه
ال �ت �م �ي �م ��ي وع � �ب ��دال � �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف

وك��ام��ل ال �ع��وض��ي ون�ب�ي��ل الفضل
ود.يوسف الزلزلة ود.عبدالرحمن
ال� � �ج� � �ي � ��ران وم� � � �ب � � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص
وس � �ل � �ط� ��ان ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م وم � �ب � ��ارك
الخرينج وعسكر العنزي ومحمد
الجبري.
غرفة التجارة
 3اق � �ت� ��راح� ��ات ف� ��ي ش � ��أن غ��رف��ة
التجارة كما يلي :
 اق� �ت ��راح ��ان ف ��ي ش� ��أن ت�ع��دي��لبعض اح�ك��ام ق��ان��ون غرفة تجارة
ال � �ك� ��وي� ��ت ال � � �ص� � ��ادر س � �ن ��ة 1959
بانتخابات أعضاء مجلس إدارة
ال�غ��رف��ة ق��دم��ه ال�ن��ائ�ب��ان د.ع�ب��دال�ل��ه
الطريجي وعبدالله التميمي.
 اقتراح في شأن تعديل بعضاح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م 10
ل �س �ن��ة  1979ف ��ي ش� ��أن االش � ��راف
على االت �ج��ار ف��ي السلع وتحديد
أسعار بعضها قدمه النائب نبيل
الفضل.
بلدية الكويت
  3اق �ت��راح��ات ف��ي ش��ان بلديةال � �ك� ��وي� ��ت ق ��دم� �ه� �م ��ا  7ن� � � ��واب ه��م
ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل وراك � � � ��ان ال �ن �ص��ف
ود.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي وعبدالله
املعيوف ونبيل الفضل ود .يوسف

الزلزلة ود .محمد الحويلة.
القروض
  3اقتراحات في ش��أن القروضكما يلي :
 اقتراحان بخفض نسبة الفائدةاملحصلة على ال�ق��رض املمنوح من
البنك الصناعي للمزارعني قدمهما
النائبان عسكر العنزي ود .محمد
الحويلة.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  41ل �س �ن��ة  1993ف��ي
شأن شراء الدولة بعض املديونيات
وك�ي�ف�ي��ة تحصيلها د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش �ت ��ي وف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري ون�ب�ي��ل
الفضل ود.يوسف الزلزلة.
األحوال الشخصية
 3اق� �ت ��راح ��ات ف ��ي ش� ��أن األح � ��وال
الشخصية كما يلي :
 اق� �ت ��راح ��ان ف ��ي ش � ��أن األح� � ��والالشخصية الجعفرية قدمهما نواب
ه��م أح �م��د الري ود.خ �ل �ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
ود.ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش� �ت ��ي وع ��دن ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د وف �ي �ص ��ل ال ��دوي� �س ��ان
ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور ون� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض��ل
وخليل الصالح وعبدالله التميمي
ويوسف الزلزلة.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امالقانون رقم  51لسنة  1984في شأن
األح� � ��وال ال�ش�خ�ص�ي��ة ف �ي �م��ا يخص
ح��ق الحضانة ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب أحمد
القضيبي.
العمل األهلي
 3اق � �ت ��راح ��ات ف ��ي ش � ��أن ال �ع �م��ل
ب��ال �ق �ط��اع االه� �ل ��ي ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  6ل�س�ن��ة 2010
ق ��دم� �ه� �م ��ا ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص� ��ان� ��ع ق �ب��ل
توزيره والنائب نبيل الفضل.
المناقصات
 3اق� � �ت � ��راح � ��ات ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
اح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )37ل�س�ن��ة
 1964ف��ي ش��أن امل�ن��اق�ص��ات العامة
قدمه النائبان أحمد الري ومحمد
الجبري.
الميزانيات
اقتراحان في شأن امليزانيات كما
يلي :
 -اق�ت��راح بتعديل بعض احكام

القانون رقم  3لسنة  2003في شأن
إج��راءات اصدار بعض امليزانيات
امل�ل�ح�ق��ة وامل�س�ت�ق�ل��ة وح�س��اب��ات�ه��ا
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ق � ��دم � ��ه  5ن � � � ��واب ه��م
د.خليل عبدالله وعادل الجار الله
ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي وع��دن��ان
عبدالصمد وكامل العوضي.
 اق� � � �ت � � ��راح ف� � ��ي ش� � � ��أن ف� ��وائ� ��ضامل�ي��زان�ي��ات ف��ي نهاية السنة املالية
ق � ��دم � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب� ��دال� ��رح � �م� ��ن
الجيران.
المرئي والمسموع
 اق � �ت� ��راح� ��ان ف� ��ي ش � ��أن اإلع �ل��امامل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع ب �ت �ع��دي��ل بعض
أح�ك��ام القانون رق��م  61لسنة 2007
بشأن نبيل الفضل ود.عبدالحميد
دشتي.
الشباب والرياضة
 اق� �ت ��راح ��ان ف ��ي ش � ��أن ال �ش �ب��ابوالرياضة كما يلي :
 اق�ت��راح بإنشاء ص�ن��دوق تأمنيص �ح��ي ل �ل��ري��اض �ي�ين ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب
عسكر العنزي.
 اق �ت��راح بتعديل ال�ف�ق��رة األول��ىمن املادة  11من املرسوم بقانون رقم
 24لسنة  1979في شأن الجمعيات
التعاونية فيصل الكندري.
حماية البيئة
 اق � �ت� ��راح� ��ان ف� ��ي ش� � ��أن ت �ع��دي��لبعض احكام القانون رقم  42لسنة
 2014بإصدار قانون حماية البيئة
ق��دم �ه �م��ا ال� �ن ��ائ� �ب ��ان ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
وعسكر العنزي.
حماية المستهلك
 اق � �ت� ��راح� ��ان ف� ��ي ش� � ��أن ح �م��اي��ةاملستهلك كما يلي :
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امال� � �ق � ��ان � ��ون رق� � � ��م  39ل� �س� �ن ��ة 2014
بشـأن حماية املستهلك د.عبدالله
الطريجي.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��اماملرسوم بقانون رقم  68لسنة 1980
بإصدار قانون التجارة قدمه عسكر
العنزي.
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اقتراح قدمه  5نواب بتجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة

الجرائم اإللكترونية والفساد
واإلرهاب ضمن المقترحات
تتمة المنشور ص21
النقل والمواصالت
 اق� � �ت � ��راح � ��ان ف � ��ي ش � � ��أن ال �ن �ق��لواملواصالت كما يلي :
 اق� �ت ��راح ب�ت�ع��دي��ل امل � ��ادة  23منالقانون رقم  115لسنة  2014بانشاء
الهيئة العامة للطرق والنقل البري
قدمه النائب عادل الجار الله.
 اقتراح في شأن انشاء صندوقت �ع��وي��ض امل �ت �ض��رري��ن م ��ن ح ��وادث
املركبات قدمه النائب محمد طنا.
الجرائم االلكترونية
 اق� �ت ��راح ��ان ف ��ي ش� ��أن ال �ج��رائ��ماإللكترونية كما يلي:
 اق�ت��راح بشأن مكافحة الجرائماالل �ك �ت��رون �ي��ة ق��دم��ه ك��ل م��ن يعقوب
الصانع قبل توزيره ود.عبدالحميد
دشتي وت��م تبني االق�ت��راح م��ن قبل
النائب د.عبدالحميد دشتي.
 اق � � �ت � � ��راح ف � ��ي ش � � ��أن م �ك��اف �ح��ةال�ج��رائ��م االل�ك�ت��رون�ي��ة ق��دم��ه النائب
سعدون حماد.
الوحدة الوطنية
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��اماملرسوم بقانون رقم  19لسنة 2012
ف��ي ش��أن ح�م��اي��ة ال��وح��دة الوطنية
قدمه النائب نبيل الفضل.
المطبوعات والنشر
 اقتراح باضافة بند جديد برقم 11ال��ى امل��ادة  21من القانون رق��م  3لسنة
 2006ف ��ي ش ��أن امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر
قدمه النائب د.عبدالرحمن الجيران.
حماية األموال
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امال �ق��ان��ون رق ��م  1ل�س�ن��ة  1993ب�ش��أن
حماية االموال العامة قدمه  5نواب
ه��م د.عبدالحميد دشتي وعبدالله
التميمي وعبدالله املعيوف وكامل
العوضي ونبيل الفضل.
مكافحة الفساد
 اق� �ت ��راح ف ��ي ش ��أن ت �ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم  24لسنة
 2012ب �ش��أن ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد واالح �ك ��ام ال�خ��اص��ة
ب��ال �ك �ش��ف ع� ��ن ال� ��ذم� ��ة امل ��ال� �ي ��ة ق��دم��ه

عسكر العنزي

نبيل الفضل

د.عبدالله املعيوف

 5ن � ��واب ه ��م ج �م��ال ال �ع �م��ر وح �م��دان
العازمي وروض��ان الروضان وصالح
عاشور ومحمد الهدية.

د.أح� �م ��د م �ط �ي��ع وح� �م ��ود ال �ح �م��دان
ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران وف ��ارس
العتيبي ومحمد طنا.
 اقتراح في ش��أن الهبات واملنحواملساعدات الخارجية قدمه النائب
صالح عاشور.
 اق �ت��راح ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ق�ل�ادةق� ��ائ� ��د اإلن � �س� ��ان � �ي� ��ة ق� ��دم� ��ه ال� �ن ��ائ ��ب
د.عبدالحميد دشتي.
 اق� �ت ��راح ف��ي ش ��أن إن �ش��اء م��رك��زاملعلومات وقياس الرأي العام ودعم
ات �خ��اذ ال �ق��رار ق��دم��ه ال �ن��ائ��ب عسكر
العنزي.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امال �ق��ان��ون  56ل�س�ن��ة  1996ف��ي ش��أن
إصدار قانون الصناعة قدمه النائب
محمد البراك.
 اق �ت��راح ب��إن�ش��اء الهيئة العامةل�ل�إش ��راف وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ش��رك��ات
التأمني قدمه النائب عسكر العنزي.
 اق�ت��راح بانشاء املجلس االعلىل�ق�ي��اس وم�ت��اب�ع��ة األداء الحكومي
قدمه النائب أحمد الري.
 اق�ت��راح في ش��أن إنشاء الجهازاملركزي للتخطيط التنموي قدمه 5
ن��واب ه��م د.خليل عبدالله وفيصل
ال � ��دوي� � �س � ��ان ود.ع � � � � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي
ومحمد الجبري وفيصل الشايع.
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن إن�ش��اء الهيئةال��وط �ن �ي��ة ل �ح �ق��وق اإلن � �س� ��ان ق��دم��ه
النائب سعود الحريجي.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��امالقانون رقم  88لسنة  1995في شأن
محاكمة الوزراء قدمه النائب محمد
الهدية.
 اق�ت��راح بإلغاء ال�ق��ان��ون رق��م 10ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن إن� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما

قدمه النائب صالح عاشور.
 اق� �ت ��راح ب �ش��أن ان �ش ��اء امل�ج�ل��ساألع � � �ل� � ��ى ل� �ل� �ش� �ئ ��ون االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
واالستثمار قدمه النائب د.عبدالله
الطريجي.
 اق � � �ت � � ��راح ف � ��ي ش � � ��أن م �ك��اف �ح��ةوت� �ج ��ري ��م االره � � � ��اب ق ��دم ��ه ال �ن��ائ��ب
فيصل الدويسان.
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن ان�ش��اء الهيئةال� �ع ��ام ��ة مل ��دي �ن ��ة ال� �ح ��ري ��ر وج ��زي ��رة
ب��وب�ي��ان ق��دم��ه  4ن ��واب ه��م عبدالله
التميمي وفيصل ال�ك�ن��دري ونبيل
الفضل ود.يوسف الزلزلة.
 اقتراح بتجريم اقتناء او بيع اوش��راء الحيوانات املفترسة قدمه 5
نواب هم أحمد القضيبي ود.أحمد
م �ط �ي��ع وراك� � � ��ان ال �ن �ص��ف وع ��دن ��ان
عبدالصمد وكامل العوضي.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��امامل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  65لسنة
 1979في ش��أن االجتماعات العامة
وال �ت �ج�م�ع��ات ق��دم��ه ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
عاشور.
 اق �ت��راح ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح�ك��امالقانون رقم  21لسنة  1964في شأن
ال �ق��ان��ون امل��وح��د ملقاطعة إس��رائ�ي��ل
قدمه النائب فيصل الدويسان.
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن تنظيم العملال� �ت� �ط ��وع ��ي ق� ��دم� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � ��ادل
الجارالله.

هيئة الزراعة والثروة السمكية
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن تعديل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  94لسنة 1983
ب ��إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش ��ؤون
ال� ��زراع� ��ة وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة ق��دم��ه
النائب نبيل الفضل.
صندوق التنمية
 اق � �ت ��راح ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض م ��وادالقانون رقم  98لسنة  2013في شأن
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
قدمه النائب فيصل الدويسان.
المهن المصرفية
 اق � �ت� ��راح ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��امال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1968ف��ي شأن
ال�ن�ق��د وب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي وامل�ه��ن
املصرفية قدمه النائب كامل العوضي.
االتصاالت
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن تعديل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  37لسنة 2014
ب��إن �ش��اء ه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت� �ص ��االت
وتقنية املعلومات بفرض عقوبات
وغرامة في حالة اإلساءة أواملساس
ب ��ال ��ذات اإلل �ه �ي��ة أوال � �ق � ��رآن ال �ك��ري��م
وغيرها من أمور دينية أو تحريض
أو الطعن وغيرها عن طريق وسائل
اإلت �ص��االت الهاتفية ق��دم��ه النائب
د.عبدالحميد دشتي.
أخرى  18اقتراحا
 اق �ت��راح ف��ي ش��أن م�ن��ع ت�ض��اربامل � � �ص� � ��ال� � ��ح ق � � ��دم � � ��ه  5ن � � � � � ��واب ه ��م

االقتراحات بقوانين
النائب

العدد

النائب

العدد

عسكر العنزي
نبيل الفضل
د .عبدالرحمن الجيران
عبدالله املعيوف
د .عبدالحميد دشتي
د .خليل عبدالله
د .يوسف الزلزلة
صالح عاشور
أحمد الري
محمد طنا
عبدالله التميمي
د .عبدالله الطريجي
د .محمد الحويلة
فارس العتيبي
د .عودة الرويعي
فيصل الدويسان
محمد البراك
أحمد مطيع
حمود الحمدان
عادل الجارالله
فيصل الكندري
أحمد القضيبي
حمدان العازمي
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فيصل الشايع

4

روضان الروضان

4

عبدالله العدواني

4

خلف دميثير

3
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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.

تتعلق بقضايا صحية وتعليمية وثقافية واجتماعية وبيئية ورياضية وغيرها

 337رغبة قدمها  39نائبا منها  9اقتراحات
مشتركة لـ  24نائبا
 337رغبة نيابية قدمها
 41نائبا خالل دور االنعقاد
العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر حتى
فض دور االنعقاد من بينها
 9اقتراحات مشتركة برغبة
قدمها  24نائبا.
وتناولت تلك الرغبات قضايا
تتعلق بالجوانب الصحية
والتعليمية والبيئية
والرياضية وكذلك مطالبات
نيابية بحقوق المتقاعدين
وذوي االحتياجات الخاصة
والمرأة والبدون وزيادة
رواتب الطلبة المبتعثين
وانشاء مراكز للشرطة
في المجمعات واالسواق
وأندية بحرية ورياضية
وثقافية واجتماعية
وهيئة عامة للسياحة وإلى
التفاصيل:

رغبات نيابية
بزيادة رواتب
الطلبة المبتعثين
للدراسة في الخارج

د.محمد الحويلة

سعدون حماد

د.عبدالرحمن الجيران

مبارك الخرينج

• ق��دم ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
 72اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ت��زوي��د
جميع املدارس الحكومية بالوسائل
التعليمية الحديثة وان�ش��اء م��دارس
م �ت �خ �ص �ص��ة ل� � � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة وان � � �ش� � ��اء اف � � � ��رع ل �ل �ه �ي �ئ��ة
العامة ل�ش��ؤون ذوي االع��اق��ة ف��ي كل
م�ح��اف�ظ��ة وان �ش��اء مستشفى حديث
وم �ت �خ �ص��ص ل � � ��ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
ال �خ��اص��ة وان � �ش ��اء ص� �ن ��دوق خ��اص
للتنمية ال�ص�ن��اع�ي��ة وان �ش��اء م��راك��ز
ل �ل �ش��رط��ة ف ��ي امل �ج �م �ع��ات واالس � ��واق
وان�ش��اء مخافر في املناطق البعيدة
وتكثيف كاميرات املراقبة في املراكز
التجارية وأماكن التجمعات وتنويع
م �ص��ادر ت�م��وي��ل م��ؤس�س��ات التعليم
العالي وانشاء هيئة عامة للسياحة
والعمل علي نشر الوعي الثقافي لدى
املواطنني بأهمية السياحة الداخلية
وتمثيل برنامج اعادة هيكلة القوى
العاملة وال�ج�ه��از التنفيذي للدولة
بعضو في لجنة املناقصات املركزية
ودع��م األع�لاف وزي��ادة منافذ توزيع
األع� �ل ��اف وال �ش �ع �ي��ر وت � �ب� ��ادل االراء
وال �خ �ب��رات ب�ي�ن ق �ي��ادي��ي ال ��دول ��ة في
ج�م�ي��ع امل �س��ائ��ل امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن ه��ذه
الوزارات.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي 31
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن أن تتكفل
وزارة ال��دف��اع ب��إي�ف��اد ذوي املتقاعد
امل �ح �ت��اج�ين ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج على
ن� �ف� �ق� �ت� �ه ��ا وت � �خ � �ص � �ي� ��ص ال � �ش� ��ري� ��ط
ال �س��اح �ل��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ع �ق �ي �ل��ة في
ال � � �ج� � ��زء امل � �ح � �ص � ��ور ب� �ي��ن دي� ��وان � �ي� ��ة
ال � �ص � �ي� ��ادي� ��ن وامل � �س � �ج � ��د وامل � �ق � �ب� ��رة
ال ��ى ج �ن��وب م �ن �ت��زه ال�ع�ق�ي�ل��ة إلق��ام��ة
م � �ش� ��روع ش ��اط ��ئ ي �خ �ص��ص ل� ��ذوي
اإلع ��اق ��ة وع��ائ�ل�ات �ه��م وت �س �م �ي��ة ه��ذا
امل � �ش� ��روع (ش� ��اط� ��ئ ص� �ب ��اح األح �م��د

الصباح لذوي االعاقة وإعادة تعيني
ال �ع �س �ك��ري�ين امل �ت �ق��اع��دي��ن م ��ن رج ��ال
الشرطة والجيش والحرس الوطني
تحت بند املكافأة وانشاء مركز طبي
ت �ح �ص �ص��ي أو اك �ث ��ر ل �ع�ل�اج ح ��االت
ال � �ط ��وارئ وال � �ح� ��وادث ال�ع�ن�ي�ف��ة وان
يكون للموظفني الكويتيني املسرحني
من القطاع الخاص االولوية وبصفة
ع��اج �ل��ه ل� ��دى ال �س �ل �ط��ة واع � �ط ��اء االم
ال �ك��وي �ت �ي��ة ح ��ق ك �ف��ال��ة اب �ن��ائ �ه��ا م��ن
زوجها غير الكويتي الى حني ايجاد
وظيفة لهم دون تحديد العمر.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
 22اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي ش��أن ب�ن��اء او
ش� ��راء م�ج�م�ع��ات س�ك�ن�ي��ة ف ��ي ال ��دول
التي يتلقى فيها املرضى الكويتيون
ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج م��ع توفير املكاتب
ال �ص �ح �ي��ة وال � �خ ��دم ��ات ال�ل��ازم� ��ة ف��ي
ت �ل��ك امل �ج �م �ع��ات واس �ت �ح��داث م��دخ��ل
ومخرج ملنطقة خيطان على الدائري
السادس بني القطعتني ( )4 ، 3بحيث
ي�ك��ون��ا ام� �ت ��دادا ل �ش��ارع اب��راه �ي��م بن
ادهم واستحداث مخرج ومدخل من
شارع القدس بمنطقة كيفان من جهة
طريق الرياض مع تزويدة باللوحات
االرش� � ��ادي� � ��ة وال� �ت� �ح ��ذي ��ري ��ة ال�ل�ازم ��ة
وان �ش��اء م��رك��ز م�ت�ك��ام��ل ل�ل�ش�ب��اب في
اح ��دى امل �ن��اط��ق ال�ت��ال�ي��ة ال �ش �ه��داء او
ح �ط�ي�ن او ال � �س �ل�ام او ال� �ص ��دي ��ق او
الزهراء بشتمل على مالعب رياضية
متنوعة وصالة متعددة االغراض.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال � �ج � �ي ��ران  19اق � �ت ��راح ��ا ب ��رغ �ب ��ة ف��ي
ش ��أن ت �ح��وي��ل م�ج�م��ع ال � � ��وزارات إل��ى
ع� �ي ��ادات ط�ب�ي��ة ت�خ�ص�ص�ي��ة واع� ��ادة
ال��وج�ب��ات ال�غ��ذائ�ي��ة ملختلف امل��راح��ل
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ك �م��ا ك��ان��ت ف ��ي ال�س��اب��ق
وإن � �ش� ��اء م �ك �ت��ب ل�ل�إص�ل�اح األس � ��ري
في جميع املحافظات وإض��اف��ة فترة

م �س��ائ �ي��ة ل� �ع� �ي ��ادة ال� �ع� �ي ��ون مل��رض��ى
ال �س �ك��ر ف ��ي م�س�ت��وص��ف ال�ص�ب��اح�ي��ة
ال�غ��رب��ي وت��وف�ي��ر االج �ه��زة املختصة
لعمل تحاليل فيتامني (د) في جميع
امل �س �ت ��وص �ف ��ات وامل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة
وت�ع�ي�ين ملحق ان�س��ان��ي معتمد في
ك��ل س�ف��ارة كويتية معتمدة وان�ش��اء
ج ��ام �ع ��ه ت �ح ��ت اس � ��م (دول م�ج�ل��س
التعاون لدول الخليج العربية).
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب م� �ب ��ارك ال�خ��ري�ن��ج
 17اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي ش��أن تحديد
ع � �م� ��ارات س �ك �ن �ي��ة خ ��اص ��ة ب��األي �ت��ام
امل��وظ�ف�ين مقابل أج��ر رم��زي واط�لاق
اس� ��م ع �ب��دال �ع��زي��ز س �ع��ود ال�ب��اب�ط�ين
ع�ل��ى اح ��دى م� ��دارس وزارة ال�ت��رب�ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م واط � �ل ��اق اس � ��م ال ��دك �ت ��ور
خالد املذكور على احد مرافق الدولة
ت�ك��ري�م��ا ل��ه وإط �ل�اق اس ��م امل�غ�ف��ور له
ب� ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى امل �س �ت �ش��ار ح��ام��د
ال�ع�ث�م��ان ع�ل��ى أح ��د امل��راف��ق ال�ت��اب�ع��ة
ل� ��وزارة ال �ع��دل وإط�ل�اق اس��م املغفور
له بإذن الله تعالى األديب و الشاعر
سليمان الجارالله على أح��د مرافق
دول��ة الكويت الثقافية وإط�ل�اق اسم
امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى عباس
حبيب مناور على أحد مرافق الدولة.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ب ��راك 15
اقتراحا برغبة في شأن تعديل نص
امل � ��ادة  45م��ن امل ��رس ��وم ال� �ص ��ادر في
 1979/4/4ف��ي ش ��أن ن �ظ��ام ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ب��اس�ت�ث�ن��اء م��راف �ق��ي امل��رض��ى
وع � � � ��دم ح ��رم ��ان � �ه ��م م � ��ن اج� ��ازات � �ه� ��م
ال � � ��دوري � � ��ة ب� �س� �ب ��ب م� ��راف � �ق� ��ة ذوي� �ه ��م
للعالج ب��ال�خ��ارج وت��وح�ي��د سجالت
امل ��رض ��ى ب �ي�ن ج �م �ي��ع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل� ��راك� ��ز ال �ص �ح �ي��ة وأن
ت ��واف ��ق وزارة ال �ص �ح��ة ع �ل��ى ع�ل�اج
ح ��االت ال�ع�ق��م ب��ال�خ��ارج دون التقيد
بالشروط وتخصيص املوقع الحالي

للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
ل �ي �ت��م ت��وزي �ع �ه��ا ع �ل��ى م�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا
ومساواة املوظفني املدنيني العاملني
ف � ��ي وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب ��زم�ل�ائ �ه ��م
العسكريني وأن تقوم الدولة بإنشاء
ناد رياضي متكامل خاص بالنساء
م� ��ن ذوات االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
م �ج �ه��ز ب� �م ��درب ��ات م �ت �خ �ص �ص��ات و
بكافة اإلمكانات.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ن �ب�ي��ل ال �ف �ض��ل 13
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ف � ��ي ش� � ��أن ت �س �ل��م
ال �ح �ك��وم��ة م� �ش ��روع ت��وس �ع��ة امل �ط��ار
إل ��ى ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري خ��اص��ة بعد
ت��أخ��ر ت�ن�ف�ي��ذه ل �س �ن��وات ط��وي �ل��ة من
قبل وزارة األشغال مع تعاظم حاجة
ال ��دول ��ة مل �ط��ار اك �ب��ر وأف �ض��ل خ��اص��ة
م� ��ع ت� ��زاي� ��د ع � ��دد ال � ��رك � ��اب مل� ��ا ي �ف��وق
ق ��درة امل �ط��ار ال�ح��ال��ي ب �ع��دة أض�ع��اف
وأن ي � ��ودع ه ��ذا امل� �ش ��روع ال�ت�ن�م��وي
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي وال � �ح � �ي ��وي ف� ��ي ي��د
ال ��دي ��وان األم �ي��ري ل�ي�ق��وم ب��اإلش��راف
الكامل على انجازه ولحني االنتهاء
م�ن��ه ب��ال�ك��ام��ل وج��اه��زي�ت��ه للتشغيل
ال�ت�ع��اق��د ل�ص��ال��ح ك��ل منطقة سكنية
على ح��دة م��ع شركة متخصصة في
اع �م��ال ال �ص �ي��ان��ة واص �ل��اح االع �ط��ال
واعمال النظافة والصرف الصحي.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور 11
اقتراحا برغبة في شأن تركيب جهاز
ت �س �ج �ي��ل ل �ك��ل رج � ��ل ام � ��ن ل�ت�س�ج�ي��ل
املحادثات بينه وبني من يتم ايقافه
ط� ��وال ف �ت��رة م �ن��اوب �ت��ه ب�ح�ي��ث ي�ك��ون
متصال م��ع غ��رف��ة العمليات ب ��وزارة
ال��دخ�ل�ي��ة وإع �ط��اء أب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات
ج� � � � � ��وازات س� �ف ��ر إل � � ��ى ح �ي��ن ت �ع��دي��ل
أوض � ��اع� � �ه � ��م وذل� � � � ��ك ت� �س� �ه� �ي�ل�ا ل �ه��م
وت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ل �ق��ان��ون ال� ��ذي ي�ع��ام�ل�ه��م
م�ع��ام�ل��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين وإن� �ش ��اء م��راك��ز
ح � ��دودي � ��ة ك ��ام� �ل ��ة امل� �ب ��ان ��ي األم �ن �ي��ة

وال� �ص� �ح� �ي ��ة وال� �ج� �م ��رك� �ي ��ة وم � � ��زودة
ب��ال�خ��دم��ات ال�لازم��ة لها م��ن مساجد
وصاالت انتظار ومرافق صحية.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب عبدالله ال�ع��دوان��ي
11اق �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ف��ي ش ��أن إن �ش��اء
ج �س��ور م �ش��اة ع�ل��ى ام �ت��داد ال��دائ��ري
ال � � �خ� � ��ام� � ��س ف � �ي � �م� ��ا ب � �ي ��ن األن� � ��دل� � ��س
وال� �ع ��ارض� �ي ��ة وال � � �ف � ��ردوس وس ��رع ��ة
ت�ن�ف�ي��ذ وان� �ج ��از م �ش��اري��ع ال �ح��دائ��ق
ال� � �ع � ��ام � ��ة وامل � � �ن � � �ت� � ��زه� � ��ات ال � � �ت� � ��ي ت��م
ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا مل�ح��اف�ظ�ت��ي ال�ف��روان�ي��ة
وال � �ج � �ه� ��راء وان � �ش � ��اء اف� � ��رع ل �ك ��ل م��ن
ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب في
محافظة الجهراء .
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
 11اق�ت��راح��ا برغبة ف��ي ش��أن تشديد
ال ��رق ��اب ��ة امل� ��روري� ��ة ع �ل��ي ط��ري��ق ك�ب��د
لحماية ال�ط��ري��ق وس��ائ�ق��ي امل��رك�ب��ات
م��ن االض ��رار التي تسببها خالطات
االس � �م � �ن ��ت ج � � ��راء ت� �ط ��اي ��ر ال �ح �ص��ى
واألس� � �م� � �ن � ��ت م� �ن� �ه ��ا ع � �ل ��ى ال� �ط ��ري ��ق
وامل��رك �ب��ات وإع� ��ادة ص�ي��ان��ة وتأهيل
امل�س�ت��وص��ف ال�ص�ح��ي ب�ك�ب��د وزي ��ادة
أي � ��ام ال �ع �م��ل ب ��ه ل �ي �ك��ون ط � ��وال اي ��ام
االس� � �ب � ��وع وك� ��ذل� ��ك زي � � � ��ادة س ��اع ��ات
العمل وإن�ش��اء محطة لتعبئة املياه
ال �ع��ذب��ة ب�م�ن�ط�ق��ة ك �ب��د واط �ل��اق اس��م
امللك ال��راح��ل عبدالله ب��ن عبدالعزيز
ال س �ع��ود رح �م��ه ال �ل��ه م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى ال �ط��ري��ق
الدائري السادس.
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب أح � �م� ��د الري 9
اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ف� ��ي ش � ��أن م�ن��ح
م �ك��اف��أة ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ل�لاش�خ��اص
ذوي االع� ��اق� ��ة واس� �ت� �ح ��داث م�ن�ط�ق��ة
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إطالق أسماء رجاالت الكويت على مرافق وشوارع الدولة

الحويلة يتصدر النواب مقدمي االقتراحات
بـ  72يليه عسكر بـ  31رغبة
تتمة المنشور ص23
استثمارية ج��دي��دة لكثافة سكانية
ق �ل �ي �ل��ة واج � � � � ��راء اخ � �ت � �ب ��ار ل� �ل� �ق ��درات
ال�ع�ل�م�ي��ة وامل�ه�ن�ي��ة ال�ف�ن�ي��ة واالداري� ��ة
حسب التخصص لحملة الدبلوم أو
الشهادة الجامعية من خ��ارج البالد
من جهات لم تعتمد شهاداتها حتى
االن من قبل وزارة التعليم العالي.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
 9اق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � ��رغ � �ب � ��ة ف � � ��ي ش � ��أن
ال� �غ ��اء ج �م �ي��ع ال �ت �س �م �ي��ات ال �خ��اص��ة
ب �ش �خ �ص �ي��ات ط �ب �ي �ع �ي��ة ف� ��ي ال �ط ��رق
وال� � � �ش � � ��وارع ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وال� �ف ��رع� �ي ��ة
واس �ت �ب��دال �ه��ا ب �ن �ظ��ام ال �ت��رق �ي��م اآلل��ي
ووض � � � ��ع ه� �ي� �ك ��ل ت �ن �ظ �ي �م ��ي وك � � ��ادر
وظيفي لشغل الوظائف في املكاتب
ال�ص�ح�ي��ة ال �خ��ارج �ي��ة واس �ت �ث �ن��اء من
االجراءات املتبعه اداريا لدى االمانة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اط� �ف ��اء ف� ��ي م� �ج ��ال دورة
ض� �ب ��اط اخ� �ت� �ص ��اص اط � �ف ��اء ل�ح�م�ل��ة
الشهادات الجامعية.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ج �ب��ري 9
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن تحويل
امل � ��راج � �ع �ي��ن م � ��ن م� ��واط � �ن� ��ي م �ن �ط �ق��ة
أب � ��رق خ �ي �ط��ان وخ �ي �ط��ان ال�ج�ن��وب��ي
م��ن مستشفى ال�ص�ب��اح ومستشفى
ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة ال� � ��ى م �س �ت �ش �ف��ى ج��اب��ر
بمنطقة جنوب السرة وانشاء مالعب
ري��اض �ي��ة ح��دي �ث��ة وف� ��ق امل��واص �ف��ات
ال��دول �ي��ة وت � ��زود ب �ك��اف��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات
التقنية مع صيانة وتحديث وإعادة
ت��أه �ي��ل امل�ل�اع ��ب ال �ق��ائ �م��ة ب��ال �ص��ورة
الجيدة واملطلوبة وصيانة وتحديث
للمرافق العامة.
• قدم النائب د.منصور الظفيري
 8اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ان�ش��اء
حضانات في جميع مناطق الكويت
تابعة لوزارة التربية لألطفال أقل من
س��ن ال��روض��ة وان �ش��اء مكتب صحي
ف� ��ي روس � �ي� ��ا وج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ت �ش �ي��ك
مل �ت��اب �ع��ه ع �ل��اج امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ه��ذه
ال��دول وانشاء لجنة وطنية مهمتها
ال�ت��وع�ي��ة واالرش� � ��اد وال�ت�ن�س�ي��ق بني
س� ��وق ال �ع �م��ل ال��وط �ن��ي وم �خ��رج��ات
ال �ت �ع �ل �ي��م وزي� � � � ��ادة ن �س �ب��ة ال �ع �م��ال��ة
الوطنية ف��ي القطاع ال�خ��اص وقيام
وزارة الصحة بإنشاء عيادات خاصة
ت �ع �ن��ى ب �م ��رض ال �ت��وح��د ف ��ي ج�م�ي��ع
محافظات البالد.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان 8
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن تطبيق

األع� � � �م � � ��ال امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب ��ال �ت �ص ��ام �ي ��م
اإلنشائية واألصول الفنية لها طبقا
للمواصفات القياسية املعمول بها
ف��ي ال ��دول امل�ت�ق��دم��ة خ��اص��ة م�ق��اوم��ة
ال��زالزل والكوارث الطبيعية ورصف
وت�ع�ب�ي��د ال�ط��ري��ق امل� ��ؤدي ال ��ى ب��واب��ة
دخ� � ��ول م �ع �ه��د ال� �ت ��دري ��ب االن �ش��ائ��ي
وإن� �ش ��اء م��داخ��ل و م �خ��ارج للجسر
ال��ذي ي��رب��ط ب�ين منطقتي الفنطاس
والعقيلة على طريق امللك عبدالعزيز
واع � �ت � �م ��اد م � ��رض ال ��زه ��اي� �م ��ر خ ��رف
الشيخوخة املبكر  alzheimersمرض
إعاقة ذهنية شديد بناء على تقرير
ط �ب��ي م�ع�ت�م��د م ��ن ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
و امل �خ �ت �ص��ة ب ��ال ��دول ��ة ل �ج �م �ي��ع ف�ئ��ة
االعمار.
• قدم النائب د.عبدالله الطريجي
 7اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي ش��أن إط�لاق
اس � � ��م امل� � ��رح� � ��وم ب � � � ��إذن ال � �ل� ��ه م �ح �م��د
عبدالرحمن البحر على أحد الشوارع
أو امل �ن �ش ��آت ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ال �ب�ل�اد
وزيادة بدل اإليجار الشهري ملقدمي
ط� �ل� �ب ��ات ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ال ��رع ��اي ��ة
السكنية و يضاعف البدل كل خمس
س �ن��وات ت��ال �ي��ة ح �ت��ى ت��اري��خ ش�م��ول
مقدم الطلب الرعاية السكنية وإطالق
اس ��م ال �ف �ن��ان ال��راح��ل أح �م��د ال�ص��ال��ح
ع �ل��ى أح� ��د امل ��راف ��ق ال �ث �ق��اف �ي��ة ب��دول��ة
الكويت واعادة النظر في سلم رواتب
العاملني بالسلك الدبلوماسي وقيام
ال�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ب �ص��رف و إي��داع
معاشات املتقاعدين الشهرية دوريا
خالل اليوم األول من كل شهر.
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا 7
اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي ش��أن ع��دم نقل
ك �ف��ال��ة ال �س��ائ��ق م��ن ك�ف�ي��ل ال ��ى كفيل
آخر اال بعد مرور عام على االقل لدى
الكفيل األول  -اعتبار رخصة القيادة
الغ�ي��ة ك��أن ل��م تكن ف��ي ح��ال��ة انتقاله
ل�ك�ف�ي��ل ج ��دي ��د ع �ل��ى اال ي �ت��م إص� ��دار
رخصة قياديه جديدة اال بعد مرور
ع ��ام م��ن ان �ت �ق��ال اق��ام �ت��ه م ��ن ال�ك�ف�ي��ل
ال �ق��دي��م ي�س�ت�ث�ن��ى م ��ن ه ��ذا االق �ت ��راح
االقرباء من الدرجة األولى فقط ونقل
م�ض�خ��ة امل �ي��اه م��ن ال �ج �ه��راء ال ��ى اي
م �ك��ان اخ ��ر ي �ك��ون م�لائ�م��ا وم�ن��اس�ب��ا
من حيث املوقع وتوفير االحتياجات
الالزمة له.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د م �ط �ي��ع 6
اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي ش��أن استمرار
العمل في مستوصف ضاحية جابر
ال �ع �ل ��ي ع �ل ��ى م � ��دى أرب � � ��ع وع �ش��ري��ن
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س��اع��ة ل�خ��دم��ة س �ك��ان امل�ن�ط�ق��ة ط��وال
أيام االسبوع وصيانة وإعادة تأهيل
ال �ح��دي �ق��ة ال� �ع ��ام ��ة ب �ض��اح �ي��ة ج��اب��ر
ال�ع�ل��ي وزي � ��ادة ع ��دد اج �ه��زة االش�ع��ة
امل�ق�ط�ع�ي��ة ال� ��ى أرب� �ع ��ة ب �ش��رك��ة ي��اك��و
ال �ط�ب�ي��ة ال �ت��اب �ع��ة مل�س�ت�ش�ف��ى ال �ع��دان
وال�غ��اء ق��رار منع تصرف مستفيدي
م�ش��روع��ي الصباحية و أب��و حليفة
ب��ال �ت �ن��ازل أو ال�ب�ي��ع أو ال �ت �ب��ادل قبل
مرور عشر سنوات.
• ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي
 6اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي ش��أن توفير
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ك ��اف� �ي ��ة ل �ت��رم �ي��م ن� ��ادي
الصليبيخات الرياضي وإنشاء قناة
تلفزيونية تعليمية ودف��ع تعويض
ع��ادل مل��ن ي��دع��ي ك��ذب��ا وبهتانا على
األخ � ��ري � ��ن خ� �ص ��وص ��ا م��اي �ن �ش��ر ف��ي
ال ��وس ��ائ ��ل اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وخ ��دم ��ات
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي وامل� ��دون� ��ات
وال � �ن � �ش� ��ر اإلل � �ك � �ت� ��رون� ��ي وت ��أس� �ي ��س
شركة مساهمة عامة توزع أسهمها
ب� ��امل � �ج� ��ان ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع امل ��واط� �ن�ي�ن
وف � �ت ��ح ت ��راخ� �ي ��ص ت� �ق ��دي ��م خ ��دم ��ات
االن �ت��رن��ت أم� ��ام ج�م�ي��ع امل�س�ت�ث�م��ري��ن
وتطوير الجزر الكويتية واملحميات
الطبيعية واالستفادة منها.
• ق��دم النائب ماضي الهاجري 6
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن أن يقوم
دي� ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب��اس�ت�ح��داث

وت� ��وف � �ي� ��ر وظ � ��ائ � ��ف مل� �ت ��رج� �م ��ي ل �غ��ة
اإلش� � � � � � � ��ارة ل �ل��أش� � �خ � ��اص م � � ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة وخاصة الصم
وال �ب �ك��م ف��ي ك��ل ال� � ��وزارات وامل�ص��ال��ح
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وت� �س� �ك�ي�ن األش � �خ� ��اص
أص �ح��اب ال�خ�ب��رة وال ��دراي ��ة ف��ي ه��ذه
الوظائف وإعفاء موظفي وموظفات
ال ��دول ��ة ذوي اإلع ��اق ��ة ال �ش��دي��دة من
ال �ب �ص �م��ة وان� �ش ��اء ق �س��م متخصص
ف��ي امل ��خ واالع �ص ��اب م�ج�ه��ز ب��أح��دث
االجهزة والكوادر الطبية بمستشفى
العدان.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي 5
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن تسمية
أحد شوارع محافظة العاصمة باسم
امل ��رح ��وم ب� ��إذن ال �ل��ه ح��ام��د ال�ع�ث�م��ان
وال�غ��اء كافة عقود تأجير السيارات
ال� �ت ��ي اب��رم �ت �ه��ا اج� �ه ��زة ال� ��دول� ��ة م��ن
وزارات ومؤسسات حكومية لصالح
ال� � ��وزراء وال �ق �ي��اديي��ن ب�م��رت�ب��ة وك�ي��ل
وزارة ووك � �ي� ��ل م �س ��اع ��د وم ��دي ��ري ��ن
وتقسيم مستشفى جابر إل��ى أقسام
ف��ي جميع التخصصات ويعهد كل
ق �س��م مل �س �ت �ش �ف��ى ع ��امل ��ي م�ت�خ�ص��ص
إلدارت � ��ه وان �ش��اء م�ج�ل��س اس�ت�ش��اري
فيه يتألف م��ن ممثلي املستشفيات
ال�ع��امل�ي��ة وي �ك��ون ل�ه��ا م �ه��ام واس �ن��اد
إدارة م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر االح �م��د ال��ى
مستشفى عاملي ملدة زمنية محددة.

اعادة تعيين
العسكريين
المتقاعدين تحت
بند المكافأة
اعطاء األولوية
لتوظيف
الكويتيين
المسرحين من
القطاع الخاص

• ق ��دم ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال �ن �ص��ف 5
اقتراحات برغبة في شأن تسمية بنك
ال��دم باسم املرحوم ب��إذن الله تعالى
عبدالعزيز البشير واس�ت�ح��داث لفة
اس� � �ت � ��دارة ف� ��ي ط ��ري ��ق امل� �ل ��ك ف�ي�ص��ل
ب � ��ات � �ج � ��اه م� ��دي � �ن� ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت وذل� � ��ك
لتخفيف االزدح ��ام امل ��روري اليومي
ع �ن��د االش� � � ��ارة ال �ض��وئ �ي��ة وت�س�م�ي��ة
أح��د ال�ش��وارع الرئيسية في عاصمة
ال �ك��وي��ت ب ��اس ��م امل ��رح ��وم ب � ��إذن ال �ل��ه
م�ح�م��د ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ب�ح��ر وان �ش��اء
ج �س��ر م �ش ��اة ي ��رب ��ط ب�ي�ن ال �ق��ادس �ي��ة
واملنصورية ويقع بني القطعتني (1
  )2في منطقة القادسية وقطعة ()2في منطقة املنصورية.
• قدم النائب سعود الحريجي 5
اقتراحات برغبة في شأن قيام وزارتي
ال�خ��ارج�ي��ة واإلع �ل��ام بالتنسيق مع
وف � � ��ود ال � �ص ��داق ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ق�ب�ي��ل
الرحالت الدبلوماسية وإنشاء مركز
إطفاء لخدمة مدينة سعد العبدالله
وتخصيص جامع كبير لكل منطقة
سكنية جديدة حيث تقام فيه خطبة
وصالة الجمعة ألهل املنطقة عامة.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب س�ل�ط��ان اللغيصم
 5اق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش ��أن منح
امل��وظ��ف ح��ق اس �ت �ب��دال أي ��ام اإلج ��ازة
ال ��دوري ��ة ال �ت��ي ل��م ي�ت�م�ت��ع ب�ه��ا خ�لال
ال�س�ن��ة ب�ب��دل ن�ق��دي ي�ص��رف ل��ه رات��ب

شهر كامل على أال تزيد أيام االجازة
ع� �ل ��ى ش� �ه ��ر ف � ��ي ك � ��ل س� �ن ��ة وإن � �ش� ��اء
م � ��راك � ��ز ش � �ب� ��اب مل� �ن ��اط ��ق ال� �ق� �ص ��ر و
تيماء و النعيم و النسيم و العيون
و ال ��واح ��ة وم��دي �ن��ة س �ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
وان� �ش ��اء م�س�ت��وص��ف ل �ط��ب االس �ن��ان
ال�ت�خ�ص�ص��ي ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء
وإنشاء مركز إطفاء في مدينة سعد
العبدالله و تجهيزه بكافة امل�ع��دات
والكوادر املؤهلة.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
 5اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ان�ش��اء
م �خ��رج م ��ن م ��واق ��ف م �ج �م��ع ال �ب �ن��وك
ال��ى الشارع الرئيسي الواقع خلفهم
وإن � �ش � ��اء م �خ �ب��ز آل � ��ي ف� ��ي م �ح��اف �ظ��ة
م � � �ب� � ��ارك ال � �ك � �ب � �ي ��ر واف � � �ت � � �ت � ��اح اف� � ��رع
ل ��وزارة التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي املناطق
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة مل � �ح ��اف � �ظ ��ات ال� �ك ��وي ��ت
ووقف اإلحالة إلى التقاعد إلى حني
إق � ��رار ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي لسلم
ال ��روات ��ب وإم �ك��ان �ي��ة ش ��راء امل��وظ�ف�ين
مدد اإلشتراك للتأمني التكميلي من
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ح �ت��ى سن
 65س�ن��ة واط �ل�اق اس��م س�م��و الشيخ
محمد بن زاي��د بن سلطان ال نهيان
ع �ل��ي اح � ��د ال� � �ش � ��وارع ال��رئ �ي �س �ي��ة او
الطرق السريعة في البالد.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري 5
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن ان تقوم
وزراة االعالم بتوثيق كافة املساعدات
واملنح واألعمال الخيرية واالنسانية
ال �ت��ي ق��دم �ت �ه��ا دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل ��دول
العالم وزراع��ة طريق  306باالشجار
وات� �خ ��اذ ك��اف��ة االج � � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة
ب��ال��وس��ائ��ل ال �ح��دي �ث��ة ل ��وق ��ف ت��دف��ق
ال ��رم ��ال ع �ل��ى ال �ط��ري��ق ال �س��ري��ع وأن
تعرض الحكومة علي مجلس االم��ة
أي سياسة أو برنامج عمل أو خطة
متعلقة برفع الدعم أو زيادة االسعار
ق �ب��ل ات � �خ ��اذ أي ق� � ��رار ب ��ذل ��ك وق �ي��ام
وزارة االش�غ��ال العامة برصف طرق
مخصصة للمشاة في منطقة مبارك
ال�ك�ب�ي��ر وم � ��زودة ب�ك��اف��ة ال�ت�ج�ه�ي��زات
الحديثة.
• قدم النائب عدنان عبدالصمد 4
اقتراحات برغبة في ش��أن أن يصدر
مجلس الخدمة املدنية تعديال على
ق � ��راره ال �س��اب��ق رق ��م  10ل�س�ن��ة 1986
ب �ش��أن الئ �ح��ة ال �ب �ع �ث��ات و اإلج � ��ازات
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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.

اقتراحات بإعطاء األم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي

مطالب نيابية بإقرار حقوق المتقاعدين
والمعاقين والمرأة
تتمة المنشور ص24
ال��دراس�ي��ة و تعديالته بحيث يشمل
بدل تعليم أبناء املبعوثني في البالد
ب�ع��د ان �ت �ه��اء ال�ب�ع�ث��ة ال��دراس �ي��ة على
عدة نواح.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م ��ر 3
اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش� ��أن ان �ش��اء
م��رك��ز ان �س��ان��ي دائ ��م ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ه�ي�ئ��ة االم ��م امل�ت�ح��دة ي �ك��ون مختص
ب� ��ال � �ش� ��ؤون االن � �س ��ان � �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة
وي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه اس � ��م (م ��رك ��ز ص �ب��اح
االح �م��د االن �س��ان��ي) وإط �ل��اق اس�م��ي
امل��رح��وم�ي�ن ب� ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى خ��ال��د
الجسار وس��ال��م الحماد على إح��دى
املدارس والشوارع في البالد تخليدا
لذكراهما العطرة.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح 3
اق �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش ��أن اص ��دار
عملة مميزة من بنك الكويت املركزي
ت �خ �ل �ي��دا ل� �ل ��ذك ��رى وان � �ش� ��اء م��واق��ف
س � �ي� ��ارات م� �ت� �ع ��ددة االدوار مل �ب��ان��ي
جامعه الكويت وإطالق اسم املغفور
ل��ه ب��إذن الله تعالى جاسم الخرافي
على إحدى املناطق السكنية.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش�ت��ي  3اق�ت��راح��ات برغبة ف��ي شأن
انشاء مركز تحت مسمى (مركز قائد
االن �س��ان �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح �م��د
الجابر الصباح لإلغاثة واملساعدات
االن �س��ائ �ي��ة) وان ي�س�ب��ق اس ��م سمو
االم �ي��ر ل �ق��ب ق��ائ��د االن �س��ان �ي��ة أي�ن�م��ا
ي��رد ذك��ر س�م��وه ف��ي وس��ائ��ل االع�ل�ام
ال ��رس � �م � �ي ��ة وال � �ص � �ح� ��ف وال � �ق � �ن� ��وات
امل �ح �ل �ي��ة ب��ال �ص �ي �غ��ة ال �ت��ال �ي��ة( :ق��ائ��د
االن �س��ان �ي��ة ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�لاد ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح).
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ط � �ل ��ال ال � �ج �ل�ال
اق �ت��راح�ين ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن االس ��راع
ب��اف�ت�ت��اح م��رك��ز ال�ق��ري��ن التخصصي
ل � �ت � �خ � �ف � �ي� ��ف االزدح � � � � � � � � � � ��ام وان� � � �ش � � ��اء
م � �س � �ت� ��وص� ��ف ج � ��دي � ��د ف � � ��ي م �ن �ط �ق��ة
القصور لخدمة سكان املنطقة.
• ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب ف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
اق �ت��راح�ين ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن تقليص
املدة الواردة في القرار املشار إليه إلى
 10أعوام بدال من  15عاما
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
اقتراحني برغبة في شأن استحداث
م� � ��ادة ج ��دي ��د ت �ح��ث ع �ل��ي ال �ت��رش �ي��د
وت � �ق � �ن �ي�ن االس� � �ت� � �ه �ل��اك ف � ��ي ال� �ط ��اق ��ة

الرغبات في دور االنعقاد الثالث لـ 4فصول

تسليم الحكومة
مشروع توسعة
المطار الى الديوان
األميري

ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻋﺸﺮ )(260
%16.3

ﺍﻟﻌﺎﺷﺮ )(631
%39.4

انشاء أفرع
لجامعة الكويت
والتطبيقي في
محافظة الجهراء

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ )(372
%23.3
ﺍﻟﺮﺑﻊ ﻋﺸﺮ )(337
%21

«الثالث»
العدد
املعدل

الفصل

العاشر
631
% 39.4

الحادي
عشر
260
% 16.3

والحاجات االولية وتسمية الصالة
ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة الس� �ت� �ق� �ب ��ال امل ��راج� �ع�ي�ن
ف� ��ي امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��ام �ي �ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب ��اس ��م ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه
الجوعان.
• ق��دم النائب د .ع��وده الرويعي
اقتراحني مشتركني برغبة.
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� ��اج� ��د م ��وس ��ى
اق �ت��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش ��أن تسمية

الثالث
عشر
372
% 23.3

الرابع
عشر
337
% 21

االجمالي
1600
% 100

ش� ��ارع امل �ط ��ار ال ��واق ��ع ب�ي�ن منطقتي
خ �ي �ط��ان و ال �ع �م��ري��ة ب ��اس ��م ال �س �ي��د
غنام علي حمدان الجمهور حيث إن
ديوانه يقع على امتداده.
• ق��دم ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي�س��ان
اق� �ت ��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش � ��أن ان �ش��اء
م� �ك� �ت ��ب ب �م �ج �ل��س ال � � � � � ��وزراء ي �س �م��ى
م� �ك� �ت ��ب ال � �ن� ��اط� ��ق ال� ��رس � �م� ��ي ب ��اس ��م
الحكومة يتبع رئيس مجلس الوزراء

يختص ب��دراس��ة وتحليل االشاعات
وحصرها وكيفية مواجهتها.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب س �ع ��د ال �خ �ن �ف��ور
اقتراحني برغبة في شأن اطالق اسم
امل�غ�ف��ور ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى عباس
ح �ب �ي��ب م� �ن ��اور ع �ل��ى اح� ��د ال� �ش ��وارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة
واحدى مدارسها.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال �ج ��ار ال�ل��ه
اق � �ت ��راح �ي�ن أح ��ده� �م ��ا ب� �ش ��أن اط�ل��اق
اسم املرحوم خالد الخرافي على أي
مؤسسة حكومية
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
اقتراحني برغبة في شأن استحداث

م� �ن� �ص ��ب م� �ل� �ح ��ق اج� �ت� �م ��اع ��ي ي �ت �ب��ع
رئ �ي��س امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي ف��ي م�ك��ات��ب
أو م �ل �ح �ق �ي��ات ال �ب �ع �ث��ات ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة
ب ��ال� �خ ��ارج ع �ل��ى أن ي �ت��ول��ى امل �ل �ح��ق
االجتماعي عددا من املهام.
• ق ��دم ال �ن��ائ��ب م �ب ��ارك ال�ح��ري��ص
اقتراحا واحدا برغبة في شأن إطالق
اسم املرحوم بإذن الله سالم عبدالله
ال �ح �م��اد ع�ل��ى إح� ��دى م � ��دارس وزارة
التربية.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
اقتراحا برغبة ف��ي ش��أن قيام وزارة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل بنقل
فرعها الكائن بمنطقة الرميثية الى
منطقة اخرى.
الرغبات المشتركة
• ق � � ��دم  15ن ��ائ� �ب ��ا ه � ��م س �ل �ط��ان
اللغيصم وفيصل الدويسان وطالل
ال� �ج�ل�ال وف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري وم��اج��د
م��وس��ى ود.ع� ��وده ال��روي�ع��ي وع��دن��ان
ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د وف � � � � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب ��ي
وع � �ب � ��دال � �ل � ��ه ال � � �ع� � ��دوان� � ��ي وم� ��اض� ��ي
ال�ه��اج��ري أح�م��د الري وعبدالحميد
دش� �ت ��ي ود.خ� �ل� �ي ��ل ع �ب��دال �ل��ه وع� ��ادل
ال � �ج ��ار ال� �ل ��ه وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف 3
اق �ت��راح��ات مشتركة ب��رغ�ب��ة بتأجيل
تطبيق ق ��رار رف��ع ال��دع��م ع��ن أس�ع��ار
الديزل والكيروسني الي بداية السنة
املالية الجديدة ( )2015/4/1وإصدار
ق � � ��رار م � ��ن وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة ب� ��إل� ��زام
ال �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة ب ��إع ��ادة اس �ع��ار

االقتراحات برغبة
النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

د .محمد الحويلة

72

أحمد الري

9

أحمد القضيبي

5

عسكر العنزي

31

د .خليل عبدالله

9

راكان النصف

5

سعدون حماد

22

محمد الجبري

9

سعود الحريجي

5

د .عبدالرحمن الجيران

19

د .منصور الظفيري

8

سلطان اللغيصم

5

مبارك الخرينج

17

حمود الحمدان

8

عبدالله التميمي

5

محمد البراك

15

د .عبدالله الطريجي

7

فيصل الكندري

5

نبيل الفضل

13

محمد طنا

7

عدنان عبدالصمد

4

صالح عاشور

11

د .أحمد مطيع

6

جمال العمر

3

عبدالله العدواني

11

حمد الهرشاني

6

خليل الصالح

3

عبدالله املعيوف

11

ماضي الهاجري

6

د .عبدالحميد دشتي

3

طالل الجالل
د .عودة الرويعي
فارس العتيبي
فيصل الشايع
ماجد موسى
فيصل الدويسان
سعد الخنفور
عادل الجار الله
د .يوسف الزلزلة
مبارك الحريص
كامل العوضي

2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

ال�س�ل��ع وال �خ��دم��ات ك�م��ا ك��ان��ت عليه
قبل رفعها نتيجة هذا القرار.
• ق� � ��دم  5ن � � ��واب ه� ��م د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي وعبدالله املعيوف ومحمد
طنا وعبدالله ال�ع��دوان��ي ود.ي��وس��ف
ال ��زل ��زل ��ة اق� �ت ��راح ��ا م �ش �ت��رك��ا ب��رغ �ب��ة
بمنح الالعب فهد العنزي الجنسية
الكويتية على بند االع�م��ال الجليلة
ملا حققه لدولة الكويت.
• ق� � � � ��دم  4ن � � � � � ��واب ه � � ��م ع � ��دن � ��ان
عبدالصمد ود.عبدالرحمن الجيران
ون �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل وس �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
اق � �ت� ��راح� ��ا م �ش �ت ��رك ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب �ق �ي��ام
ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
بتخصيص عدد محدود من املقاعد
ك�م�ص�ل��ى ل��رك��اب ال ��رح�ل�ات ال�ط��وي�ل��ة
 ،وت ��زود ال�ش��اش��ات ببرنامج خاص
بمواقيت الصالة واتجاه القبلة اثناء
التحليق.
• قدم النائبان عدنان عبدالصمد
وأحمد الري اقتراحا مشتركا برغبة
بتخصيص عدد مناسب من البعثات
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة امل � ��درج � ��ة ب �م �ي ��زان �ي ��ات
ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ووزارة ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي لخريجي أقسام الرياضيات
واالحصاء واالقتصاد لالبتعاث في
هذا التخصص النادر بهدف توفير
خبراء اكتواريني كويتيني.
• ق��دم النائبان د.ع ��ودة الرويعي
ود.خ�ل�ي��ل عبدالله اق�ت��راح��ا مشتركا
ب��ال �غ��اء م�ج�ل��س ال ��وك�ل�اء ف ��ي جميع
ال� ��وزارات ل�ع��دم ت��داخ��ل الصالحيات
ومل�ن��ع ش�ي��وع امل�س��ؤول�ي��ة ب�م��ا يحول
دون م�ح��اس�ب��ة م �ب��اش��رة ل �ل��وزي��ر أو
من الوزير ما ينتج عنه تقييد للدور
الرقابي املأمول من الوزير نفسه أو
من السلطة التشريعية.
• ق� ��دم ال �ن��ائ �ب��ان د.ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران وأح � �م� ��د م �ط �ي��ع اق �ت ��راح ��ا
م �ش �ت��رك��ا ب��رغ �ب��ة ب��ان �ش��اء وص �ي��ان��ة
ك �ب��ائ��ن اس� �ت ��راح ��ة ان� �ت� �ظ ��ار م��واق��ف
الباصات وتزويدها بمكيفات هواء
للحفاظ على سالمة مستخدميها.
• ق� ��دم ال �ن��ائ �ب��ان راك� � ��ان ال�ن�ص��ف
وأح�م��د القضيبي اق�ت��راح��ا مشتركا
برغبة بتسمية أحد شوارع محافظة
ال�ع��اص�م��ة ب��اس��م امل��رح��وم ب ��إذن الله
حامد صالح عبداللطيف العثمان.
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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.

منها اجتماعان استثنائيان برئاسة سمو األمير

 128قرارا لمجلس الوزراء في  42اجتماعا

عقد مجلس الوزراء 42
اجتماعا منذ عشية افتتاح
دور االنعقاد الثالث في
 27أكتوبر إلى فض دور
االنعقاد الحالي منها
اجتماعان استثنائيان
برئاسة سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح و 3اجتماعات
استثنائية برئاسة سمو
الشيخ جابر المبارك رئيس
مجلس الوزراء وصدر
خاللها  128قرارا منها
اعتماد مشاريع قوانين
وخطط الدولة اإلنمائية
والسنوية وفيما يلي
التفاصيل:

االجتماع األول
في  27اكتوبر 2014
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روع
م � ��رس � ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن س� ��ال� ��م األذي � �ن� ��ة
رئ�ي�س��ا ملجلس إدارة هيئة تنظيم
االت � � �ص� � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
بدرجة وزير ،وعضوية كل من خالد
الكندري ،وليد القالف ،سعود الزيد
أع�ض��اء متفرغني ،ومحمد ال�ت��ورة،
محمد الكندري ،فهد الفهد أعضاء
غير متفرغني.
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روع
م � ��رس � ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن ف� ��اض� ��ل ع �ب��اس
ب ��درج ��ة وك� �ي ��ل وزارة م �س��اع��د ف��ي
وزارة النفط.
اع �ت �م ��د امل �ج �ل ��س امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ت�ع�ي�ين ع� ��ادل ال ��روم ��ي م��دي��را ع��ام��ا
ل �ه �ي �ئ��ة م � �ش ��روع ��ات ال � �ش ��راك ��ة ب�ين
القطاعني العام والخاص ،واملوافقة
على تعيني ك��ل م��ن يوسف العبيد،
نائب محافظ بنك الكويت املركزي،
وامل� �ه� �ن ��دس أح� �م ��د ال �ج �س ��ار وك �ي��ل
وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � � ��اء ،وول� �ي ��د
الروضان مدير إدارة املساهمات في
الهيئة العامة لالستثمار ،أعضاء
في اللجنة العليا ملشروعات الشراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص من
ذوى الخبرة واالختصاص.
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روع
مرسوم بتولية عدد ( )17من طلبة
ال �ض �ب��اط ب��رت �ب��ة م�ل��ازم ب �ح��ري في
الجيش.
اعتمد املجلس م�ش��روع مرسوم
بتولية ع��دد ( )17برتبة م�ل�ازم في
ال �ج �ي��ش ت ��م ت �خ��رج �ه��م م ��ن ال�ك�ل�ي��ة
ال � �ح ��رب � �ي ��ة ف � ��ي ج � �م � �ه ��وري ��ة م �ص��ر
العربية.
اع �ت �م��د امل �ج �ل��س ت �ع �ي�ين أع �ض��اء
مجلس إدارة هيئة ال�ق��وى العاملة
وال �ت��ي ت �ض��م م�م�ث�ل�ين م��ن ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ت��ال �ي��ة وه� ��ي  :وزارة
الداخلية ووزارة التجارة والصناعة
وم� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �ب� � �ت � ��رول ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
وب��رن��ام��ج إع ��ادة الهيكلة وال�ج�ه��از
التنفيذي للدولة ،إضافة إلى أعضاء
من ذوى الخبرة واالختصاص وهم
داود معرفي ،ثابت ال�ه��ارون ،وبدر
الفوزان.
االجتماع الثاني
في  3نوفمبر 2014
أك� ��د م �ج �ل��س ال � � ��وزراء أه �م �ي��ة ما
تضمنه النطق ال�س��ام��ي والخطاب
األميري ،الذي ألقاه حضرة صاحب

مجلس الوزراء
يؤكد أهمية ما
تضمنه النطق
السامي من
توجيهات بترسيخ
مقومات الوحدة
الوطنية
صاحب السمو األمير مترئسا اجتماعا استثنائيا ملجلس الوزراء

ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ف ��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث
م��ن الفصل التشريعي ال��راب��ع عشر
م��ن ت��وج�ي �ه��ات س��ام�ي��ة م��ن شأنها
ترسيخ مقومات ال��وح��دة الوطنية
وتحقيق الخير واملصلحة للوطن
ول �ل �م ��واط �ن�ي�ن ،وك � ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه
اإلس � �ه� ��ام ف ��ي ت �ق ��دم ب �ل��دن��ا ال �ع��زي��ز
ورف� � �ع� � �ت � ��ه ،م � �ن ��وه ��ا ب � �م ��ا ت �ض �م �ن��ه
ال �خ �ط ��اب األم � �ي� ��ري م ��ن ت�ش�خ�ي��ص
دق �ي��ق ل �ل��واق��ع االق�ل�ي�م��ي امل�ض�ط��رب
وألوج � � ��ه ال �خ �ل��ل وامل� �ع ��وق ��ات ال �ت��ي
تعترض سبل اإلصالح.
واف� � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )115لسنة
 2014في شأن الهيئة العامة للطرق
والنقل البري.
وافق مجلس الوزراء على مشروع
ق��ان��ون باملوافقة على اكتتاب دول��ة
الكويت في زي��ادة رأسمال املصرف
ال �ع��رب��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة في
أفريقيا.
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روع
مرسوم بترقية اللواء الركن الشيخ
عبد الله نواف األحمد الصباح إلى
رتبة فريق وتعيينه نائبا لرئيس
االركان العامة للجيش.
االجتماع الثالث
في  6نوفمبر ( 2014استثنائي):
اطلع مجلس ال��وزراء على عرض
ل �ن �ت��ائ��ج ال � ��دراس � ��ة ال �ش ��ام �ل ��ة ال �ت��ي
ق ��ام ب �ه��ا ب��ال�ب�ن��ك ال ��دول ��ي ف��ي ش��أن
ال �ت��وج �ه��ات ال�ع�م�ل�ي��ة ل��دف��ع مسيرة
ال�ت�ن�م�ي��ة واإلص �ل��اح ،ح�ي��ث استمع
امل �ج �ل��س إل � ��ى ش � ��رح ق ��دم ��ه م�م�ث�ل��و

ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ش� ��أن،
م��وض�ح�ين أن ه��ذا ال �ع��رض ق��د ج��اء
ب�ع��د االط �ل�اع ع�ل��ى ك��اف��ة ال��دراس��ات
ال�ت��ي ت��م إع��داده��ا م��ن قبل ف��ي إط��ار
تشخيص املشاكل واملعوقات التي
تعترض سبل اإلصالح االقتصادي
ودفع عجلة التنمية في البالد ،وقد
أكد املجلس ضرورة املبادرة باتخاذ
خطوات عملية جادة لتنفيذ عملية
اإلصالح الشامل.
االجتماع الرابع
في  10نوفمبر : 2014
أح� ��اط وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد مجلس الوزراء علما
ب��ال�ج��ول��ة الخليجية ال�ت��ي ق��ام بها
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو األم�ي��ر إلى
ك��ل م��ن اإلم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة،
وق �ط��ر ،وال �ب �ح��ري��ن ،وال �ت��ي عكست
عمق العالقات التاريخية والحميمة
التي تربط بني الكويت وهذه الدول،
والتي تم فيها بحث آف��اق التعاون
الخليجي املشترك لتحقيق املصالح
املشتركة.
ك �ل��ف م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال � � ��وزراء
ب �ت��وج �ي��ه أوج � ��ه ال� �ص ��رف وت��رش �ي��د
اإلنفاق في موضعه املستحق الذي
يؤدى إلى خدمة املواطنني وتحقيق
املصلحة الوطنية العليا.
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روع
م��رس��وم ب�ت�ع�ي�ين امل�س�ت�ش��ار محمد
القناعي رئيسا ملحكمة االستئناف.
االجتماع الخامس
ف����ي  16ن���وف���م���ب���ر 2014
(استثنائي):
اط� � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى

ت �ق��ري��ر ق��دم��ه وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .علي
ال � �ع � �م � �ي� ��ر ت� � � �ن � � ��اول ع � � � ��رض ت � �ط ��ور
ان � �خ � �ف� ��اض أس� � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط خ�ل�ال
األشهر املاضية ،موضحا العوامل
ال �ع��ام��ة ال �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ال �ت��أث �ي��ر
ع�ل��ى م�س�ت��وى األس �ع��ار ،واألس �ب��اب
االقتصادية والسياسية التي أدت
إل � ��ى االن� �خ� �ف ��اض األخ � �ي� ��ر وح � ��دود
آث� ��اره ع�ل��ى ال� ��دول امل �ص ��درة للنفط
وع �ل ��ى أوض� � ��اع األس � � ��واق ال �ع��امل �ي��ة
وتداعياتها املختلفة على االقتصاد
ال � � �ع � ��امل � ��ي ،ك � �م� ��ا ت � � �ن� � ��اول ال � �ع� ��رض
االح �ت �م��االت وال �ت��وق �ع��ات ملستقبل
حركة األسعار على املديني املتوسط
وال � �ب � �ع � �ي ��د ف � ��ي ض � � ��وء ال� �ت ��وق� �ع ��ات
املحتملة للنمو االقتصادي العاملي.
أك� ��د م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وامل �ج �ل��س
األعلى للبترول ضرورة املبادرة إلى
اتخاذ اإلج��راءات العملية املدروسة
مل��واج �ه��ة ال �ت��داع �ي��ات امل�ت��رت�ب��ة على
امل��زي��د م��ن ان�خ�ف��اض أس�ع��ار النفط،
ومعالجة االخ �ت�لاالت االقتصادية
ال �ق��ائ �م��ة ،وم ��ا ي�س�ت��وج�ب��ه ذل ��ك من
تعاون جميع الجهات على تجاوز
هذه املرحلة بروح من املسؤولية في
مواجهة كافة التحديات والعقبات،
ل �ت�ل�اف��ي ك ��ل ال �س �ل �ب �ي��ات امل�ح�ت�م�ل��ة،
ويكفل دف��ع عجلة التنمية والبناء
واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
الرأسمالية واالستثمارية ،ويحقق
املصلحة الوطنية العليا.
االجتماع السادس
في  17نوفمبر : 2014
واف� � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
مشروع مرسوم على اتفاقية بشأن
التعاون الثنائي في املجال الزراعي

بني حكومة الكويت وفرنسا.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ق��ان��ون ب�ش��أن امل��واف�ق��ة على (ن�ظ��ام)
ال �ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ل ��دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية.
وافق املجلس على مشروع قانون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )74لسنة  1988في شأن ايلولة
أس �ه��م ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي ش��رك��ة
مطاحن الدقيق الكويتية إلى الدولة
وت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون رق ��م ( )29لسنة
 1961في شأن إنشاء شركة مطاحن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.
وافق مجلس الوزراء على مشروع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ات�ف��اق�ي��ة بني
حكومة الكويت وليتوانيا لتجنب
االزدواج ال�ض��ري�ب��ي وم�ن��ع التهرب
املالي.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ق ��ان ��ون ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة ب�ي�ن ح�ك��وم��ة
دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة جمهورية
كوبا للتشجيع والحماية املتبادلة
لالستثمارات.
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ش��روع
م��رس��وم ب�ت�ع�ي�ين ب ��در ع�ب��دال��رح�م��ن
ال� ��رف� ��اع� ��ي أم� �ي� �ن ��ا ع� ��ام� ��ا م� �س ��اع ��دا
ب��األم��ان��ة ال �ع��ام��ة للمجلس األع�ل��ى
ل� �ل� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ب� ��درج� ��ة
وك �ي��ل وزارة م �س��اع��د اع �ت �ب ��ارا من
.2014/11/12
االجتماع السابع
في  24نوفمبر : 2014
اس �ت �ع��رض م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ما
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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.

تكليف الوزراء بتوجيه أوجه الصرف
وترشيد اإلنفاق الحكومي
تتمة المنشور ص26
ت �ع��ان �ي��ه ال� �ح ��رك ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف��ي
ال� �ب�ل�اد م ��ن اخ � �ت �ل�االت وم �ع��وق��ات
أدت إل��ى ت��راج��ع مستويات فرقنا
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف ��ي ب �ع��ض امل� �ي ��ادي ��ن،
وال س � �ي � �م� ��ا اإلخ � � � �ف� � � ��اق امل� ��ؤس� ��ف
ال ��ذي ت �ع��رض ل��ه ف��ري��ق ك ��رة ال�ق��دم
الوطني م��ؤخ��را ف��ي دورة الخليج
ال �ع��رب��ي ال �ت��ي ت �ق��ام ف ��ي ال ��ري ��اض،
وم��ا ترتب عليها م��ن استياء لدى
الشارع الرياضي وإساءة للمكانة
امل �ع� �ه ��ودة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا اس��م
دولة الكويت الرياضي.
االجتماع الثامن
في  1ديسمبر : 2014
ك �ل��ف م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال�ل�ج�ن��ة
ال � ��وزاري � ��ة ل �ل �ش ��ؤون االق �ت �ص��ادي��ة
ب�م�ت��اب�ع��ة أوض � ��اع س� ��وق ال �ك��وي��ت
لألوراق املالية والوقوف على آخر
امل �س �ت �ج��دات ف��ي ض ��وء ال �ت �ط��ورات
ال � �ت� ��ي ت �ش� �ه ��ده ��ا أس � �ع � ��ار ال �ن �ف��ط،
وم ��ا ي�م�ك��ن أن ي �ت��رت��ب ع�ل�ي�ه��ا من
ن�ت��ائ��ج ب��االس�ت�ع��ان��ة ب�م��ن ت ��راه من
املتخصصني في القطاع الحكومي
وال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،وت�ق��دي��م تقرير
دوري إل � ��ى م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ف��ي
شأنه.
اع�ت�م��د امل�ج�ل��س م �ش��روع ق��ان��ون
ب �ش��أن ح �ق��وق ال �ط �ف��ل ورف� �ع ��ه إل��ى
س �م ��و األم � �ي� ��ر وذل � � ��ك م� ��ن م�ن�ط�ل��ق
اهتمام املجلس بالطفل وحمايته
وض � �م� ��ان ال �ت �ن �ش �ئ��ة ال �س �ل �ي �م��ة ل��ه
وال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ك��رام �ت��ه ورع��اي �ت��ه
وال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ي � �ت � �ض � �م ��ن امل � � �ب� � ��ادئ
األس ��اس� �ي ��ة وس� �ب ��ل ت ��أم�ي�ن ح �ق��وق
ال�ط�ف��ل االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي الحضانة
وال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �ص �ح �ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ،وذل ��ك ب�م��ا ينسجم مع
االت �ف��اق �ي��ات ال ��دول �ي ��ة ال �ت��ي ق��ام��ت
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ب��ال �ت��وق �ي��ع ع�ل�ي�ه��ا
ب� �ه ��دف ت ��وف� �ي ��ر ال� �ح� �م ��اي ��ة ل�ل�ط�ف��ل
وضمان حقوقه املختلفة.
االجتماع التاسع
في  8ديسمبر :2014
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب �ت��رق �ي��ة  58ض��اب �ط��ا ف��ي
ال�ج�ي��ش م��ن رت�ب��ة عقيد إل��ى رتبة
عميد.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
م��رس��وم ح��ول م��ذك��رة ال�ت�ع��اون في
م�ج��االت التعليم ال�ع��ال��ي والبحث
العلمي ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت (وزارة

التعليم ال�ع��ال��ي) وال�ي��اب��ان (وزارة
التعليم العالي والثقافة والرياضة
والتكنولوجيا).
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
مرسوم باملوافقة على بروتوكول
ت �ع��اون ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وح� �ك ��وم ��ة ج �م �ه ��وري ��ة ت ��رك �ي ��ا ف��ي
مجال املحفوظات.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
ال� � �ت� � �ع � ��اون ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال �ت �ع �ل �ي��م
والتدريب املهني بني حكومة دولة
الكويت وحكومة اململكة األردنية
الهاشمية.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ان�ض�م��ام
دول� � � � ��ة ال � �ك � ��وي� ��ت الت � � �ف� � ��اق إن � �ش� ��اء
األكاديمية الدولية ملكافحة الفساد
بصفتها منظمة دولية مع تعديل
ال��دي �ب��اج��ة م��ن ق �ب��ل إدارة ال�ف�ت��وى
والتشريع.
قرر مجلس الوزراء إنهاء العمل
ب� �ق ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رق� ��م 495
املنعقد باجتماعه رق��م 2008/19
ب�ت��اري��خ  ،2008/4/28ب�ش��أن منح
م �ع��اش اس�ت�ث�ن��ائ��ي ل�ب�ع��ض ال��رت��ب
ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ع�س�ك��ري��ة وم �ك��اف��أة
االس� � �ت� � �ح� � �ق � ��اق م � � ��ع ن � �ه � ��اي � ��ة ي � ��وم
.2014/12/31
كلف مجلس الوزراء وزير املالية
بالتنسيق مع نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الدفاع بإجراء بعض
التعديالت على املادة  22من القرار
الوزاري رقم  3623لسنة  ،2004بما
ي�ك�ف��ل اس �ت �ق��رار األج� �ه ��زة األم�ن�ي��ة
بالدولة وحسن سير العمل فيها،
وخ��اص��ة فئة العسكريني (ضباط
ال �ص��ف) م��ن خ�ل�ال ت�ع��دي��ل م�ك��اف��أة
االس� �ت� �ح� �ق ��اق اس� �ت� �ن ��ادا إل � ��ى ن��ص
املادة  49من قانون الجيش رقم 32
لسنة  ،1967وذلك وفق مقتضيات
املصلحة الوطنية العليا.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى اس �ت �م��رار
ص ��رف ال �ب��دل ال �ن �ق��دي للمسرحني
مل��دة ستة أشهر أخيرة شريطة أن
ي�ق��وم ط��ال��ب ال�ب��دل بتسجيل طلب
العمل ل��دى دي��وان الخدمة املدنية
على أن يتوقف ص��رف ال�ب��دل بعد
ترشيحه للعمل في إحدى الجهات
الحكومية.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا للمخطط
الهيكلي وامل �ش��روع��ات اإلن�ش��ائ�ي��ة
ال � �ك � �ب� ��رى ب� ��رئ� ��اس� ��ة س� �م ��و رئ �ي��س
مجلس ال� ��وزراء وع�ض��وي��ة خمسة

اعتماد مرسوم
بتولية عدد 17
من الطلبة الضباط
برتبة مالزم بحري
في الجيش

املبارك مترئسا احد اجتماعات مجلس الوزراء

وزراء وعضوين من املجلس االعلى
للتخطيط والتنمية وعضوين من
ذوي الخبرة واالختصاص وبعض
امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة،
وذلك لتتولى اإلش��راف على إعداد
وتنفيذ املخطط الهيكلي للدولة.
االجتماع العاشر
في  14ديسمبر ( 2014استثنائي
برئاسة األمير):
ت� ��رأس ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم� � �ي � ��ر ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ال � � �ج� � ��اب� � ��ر ال � � �ص � � �ب� � ��اح اج � �ت � �م� ��اع� ��ا
استثنائيا ملجلس ال��وزراء وشرح
س�م��وه للمجلس ال�ن�ت��ائ��ج الطيبة
ال�ت��ي أس �ف��رت عنها أع �م��ال ال ��دورة
ال� �خ ��ام� �س ��ة وال � �ث �ل�اث �ي�ن ل�ل�م�ج�ل��س
األع � �ل� ��ى مل �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� ��دول
ال �خ �ل �ي ��ج ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف� ��ي ال� ��دوح� ��ة،
والتي بحث فيها أصحاب الجاللة
والسمو قادة دول مجلس التعاون
الخليجي كافة القضايا التي تهم
دول املجلس والسبل ال��رام�ي��ة إلى
تعزيز مسيرة املجلس املباركة.
ص � � ��ادق امل� �ج� �ل ��س األع � �ل� ��ى ع�ل��ى
ق��رارات وتوصيات وزراء الداخلية
بشأن إنشاء جهاز شرطة خليجي
م� �ق ��ره ال �ع��اص �م��ة اإلم� ��ارات � �ي� ��ة أب��و
ظبى.
وافق املجلس على تسريع آليات
تشكيل القيادة العسكرية املوحدة
ل�ل�م�ج�ل��س م�ع�ت�م��دي��ن إن �ش��اء (ق��وة
ال� ��واج� ��ب ال �ب �ح ��ري  )81امل ��وح ��دة،
وك ��ذل ��ك (إع� �ل��ان ح �ق��وق اإلن� �س ��ان)
ل� � � ��دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال� �ع ��رب� �ي ��ة ودع � ��م
ج� �ه ��ود ال� �ت� �ع ��اون وال� �ت� �ك ��ام ��ل ب�ين
ال��دول األع�ض��اء السيما ما يتصل

بالتكامل االقتصادي.
االجتماع الحادي عشر
في  15ديسمبر : 2014
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
مشروع مرسوم بتشكيل املجلس
األع � �ل ��ى ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
ذوي اإلع � ��اق � ��ة ،ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن��ائ��ب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة أو م��ن ي�ن�ي�ب��ه،
وع�ض��وي��ة ك��ل م��ن  :وزي ��ر ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل ،وزير الصحة،
وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي� � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي ،رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للشباب والرياضة ،رحاب
ب��ورس �ل��ي م��ن ال�ج�م�ع�ي��ة الكويتية
ألول � �ي� ��اء أم � ��ور امل� �ع ��اق�ي�ن ،وم �ه��دي
ال � �ع� ��ازم� ��ي م � ��ن ال � � �ن� � ��ادي ال �ع �ل �م��ي
ال ��ري ��اض ��ي ل �ل �م �ع��اق�ي�ن ،ود .ن��اه��د
ال�ع�ت�ي�ق��ي م��ن وزارة ال �ص �ح��ة ،ود.
ه��دي��ل ال �ف��رس وزارة ال�ص�ح��ة ،ود.
طارق الشطي مدير الهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة.
ق � ��رر م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء اع �ت �ب��ار
ي��وم الخميس امل��واف��ق 2015/1/1
ي��وم راح ��ة تعطل ف�ي��ه األع �م��ال في
ال� � � � ��وزارات واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ب�م�ن��اس�ب��ة رأس ال �س �ن��ة امل �ي�لادي��ة،
على أن يستأنف ال ��دوام الرسمي
يوم األحد املوافق .2015/1/4
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
م ��رس ��وم ب� �ش ��أن ت �ح��دي��د امل �ن��اط��ق
البحرية لدولة الكويت
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
اتفاقية بني حكومة دول��ة الكويت

وح � �ك� ��وم� ��ة ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ي ��ون ��ان
ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة امل �ت �ب��ادل��ة
لالستثمار.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م � ��رس � ��وم ب �ت �ع �ي�ي�ن ع� �ب ��د امل �ح �س��ن
الطيار بدرجة وكيل وزارة مساعد
في وزارة املالية ،ومشروع مرسوم
ب �ت �ع �ي�ين ش �ف �ي��ق ال �ع��اص��م ب��درج��ة
وك� �ي ��ل وزارة م �س��اع��د ف ��ي وزارة
ال��دول��ة لشؤون الشباب ،ومشروع
مرسوم بتجديد التعيني للقياديني
ي��وس��ف مصطفى عبدالله ،محمد
عواش العجمي بدرجة وكيل وزارة
م�س��اع��د ف��ي وزارة اإلع �ل��ام ،وذل��ك
اعتبارا من .2015/2/16
االجتماع الثاني عشر
في  22ديسمبر : 2014
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
مرسوم بتعيني كل من وليد التوم،
ع� ��دن� ��ان ال � �ص� ��اي� ��غ ،ي �ح �ي��ى ح�س��ن
ع �ب��دال ن� ��واب م��دي��ر ع ��ام م��ؤس�س��ة
امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��درج ��ة وك�ي��ل
وزارة م �س��اع��د ف��ي وزارة امل��ال �ي��ة،
وم �ش��روع م��رس��وم بتعيني الشيخ
ع �ب��دال �ل��ه أح �م��د ال �ح �م��ود ال�ص�ب��اح
م��دي��را ع��ام للهيئة ال�ع��ام��ة للبيئة
ب� ��درج� ��ة وك� �ي ��ل وزارة ،وم� �ش ��روع
م��رس��وم بتشكيل امل�ج�ل��س األع�ل��ى
للبيئة ،وتعيني أعضاء في مجلس
إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.
االجتماع الثالث عشر
في  29ديسمبر : 2014
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
مرسوم بإصدار الالئحة التنفيذية
ل �ل �ق��ان��ون رق � ��م ( )39ل �س �ن��ة 2010

ب � �ت � ��أس � �ي � ��س ش� � � ��رك� � � ��ات ك ��وي� �ت� �ي ��ة
م �س��اه �م��ة ،ت �ت��ول��ى ب� �ن ��اء وت�ن�ف�ي��ذ
محطات القوى الكهربائية وتحلية
املياه في الكويت املعدل باملرسوم
بقانون رقم ( )28لسنة .2012
واف� ��ق م�ج�ل��س ال� � ��وزراء م�ش��روع
ق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ق ��ان ��ون اإلج � � � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات
ال �ج��زائ �ي��ة ال �ص��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق��م
( )17ل �س �ن��ة  ،1960وي� �ه ��دف ه��ذا
امل � �ش� ��روع ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف �ق��رة
ج��دي��دة ل �ل �م��ادة ( )241م��ن ق��ان��ون
اإلج � ��راءات وامل�ح��اك�م��ات الجزائية
إلى انسحاب أثر الصلح أو العفو
الفردي على واقعة الدعوى برمتها
ب �م��ا ت�ش�ك�ل��ه ال �ج��ري �م��ة ال �ت��ي ي�ل��زم
ل �ت �ح��ري��ك ال� ��دع� ��وى ع �ن �ه��ا ش �ك��وى
وغيرها من الجرائم املرتبطة بها .
االجتماع الرابع عشر
في  6يناير : 2015
ف��ي إط��ار االه�ت�م��ام الكبير ال��ذي
ي ��ول �ي ��ه م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء الن �ج ��از
مشروع نظام روات��ب العاملني في
القطاع الحكومي ،فقد اطلع على
ع ��رض ب �ش��أن امل �ش �ك�لات وم�ظ��اه��ر
الخلل التي تشوب النظام الحالي
ل� �ل ��روات ��ب ،وال� �ت ��ي ي�ت�م�ث��ل أب��رزه��ا
ف��ي استهالك بند ال��روات��ب لنسبة
عالية ف��ي امليزانية العامة للدولة
وت � ��زاي � ��ده ب �م �ع ��دل  12%س �ن��وي��ا،
وق ��د اس�ت�م��ع م�ج�ل��س ال� � ��وزراء إل��ى
ت� �ف ��اص� �ي ��ل ال � �ن � �ظ� ��ام امل � �ق � �ت� ��رح م��ن
ق �ب��ل ال �ف��ري��ق امل �ك �ل��ف ب ��دراس ��ة ه��ذا
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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.

الحكومة اتخذت اإلجراءات والتدابير
لمواجهة تداعيات انخفاض أسعار النفط
تتمة المنشور ص27
املوضوع ،وال��ذي يستهدف إيجاد
نظام واضح وشامل يراعي العدالة
واالن � � �ص� � ��اف وي� � �ع � ��زز االن� �ت ��اج� �ي ��ة
واألداء الوظيفي املتميز من خالل
ت �ص �ن �ي��ف م �ج �م ��وع��ات ال ��وظ��ائ ��ف
وامل ��رت� �ب ��ات وال� �ب ��دائ ��ل امل�خ�ص�ص��ة
لكل مجموعة ،ووضع نظام جديد
ل �ت �ق �ي �ي��م األداء ال ��وظ �ي �ف ��ي ورب� ��ط
املكافأة باألداء.
قرر املجلس املوافقة على الخطة
التنفيذية لتطوير الرياضة املعدة
م ��ن ق �ب��ل ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
والرياضة ،وتكليف الهيئة باتخاذ
اإلج ��راءات ال�لازم��ة لتنفيذ ما ورد
ف ��ي ال �خ �ط��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع ك��اف��ة
الجهات املختصة ،وتكليف الهيئة
العامة للشباب والرياضة بإعداد
دراس� � ��ة ش��ام �ل��ة ح� ��ول خ�ص�خ�ص��ة
األندية الرياضية ،وإعداد مشاريع
القوانني واللوائح الالزمة لتطوير
ال �ع �م��ل ال��ري��اض��ي ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
إدارة الفتوى والتشريع ،والجهات
ذات ال�ص�ل��ة ،والتنسيق م��ع وزارة
التربية لتعزيز الرياضة املدرسية
ودور م ��راك ��ز ال� �ت ��دري ��ب امل �س��ائ��ي،
وذل� � ��ك ف ��ي ض � ��وء م ��رئ� �ي ��ات وزارة
التربية والهيئة في هذا الشأن
أدان م�ج�ل��س ال � � ��وزراء االع �ت��داء
اإلره � ��اب � ��ي اآلث� � ��م ال� � ��ذي وق � ��ع ع�ل��ى
إح��دى دوري��ات ح��رس ال�ح��دود في
منطقة الحدود الشمالية للمملكة
العربية السعودية ،والذي أدى إلى
استشهاد ثالثة رجال أمن وإصابة
اثنني.
االجتماع الخامس عشر
في  7يناير : 2015
ق� � ��د اع � �ت � �م� ��د م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
م � � � �ش� � � ��روع ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ف� � � ��ي ش � ��أن
ال�خ�ط��ة اإلن�م��ائ�ي��ة ال�س�ن��وي��ة للعام
 ،2016/2015ك �م��ا اع �ت �م��د اإلط ��ار
العام للميزانية العامة للدولة.
االجتماع السادس عشر
في  12:يناير 2015
استمع مجلس الوزراء إلى شرح
قدمه وزي��ر النفط د .علي العمير،
ب �ش��أن ب��رن��ام �ج��ي ال ��وق ��ود البيئي
وم �ص �ف��اة ال � ��زور وإغ �ل��اق م�ص�ف��اة
الشعيبة وال�ب��دائ��ل االستراتيجية
مل �ص �ف��اة ي� ��وروب� ��ورت ،ح �ي��ث ش��رح
ل �ل �م �ج �ل��س اإلج� � � � � ��راءات واآلل � �ي� ��ات
لتنفيذ هذه البرامج لضمان تزويد

مجلس الوزراء
اعتمد قوانين
حقوق الطفل
وتنظيم القضاء
وجرائم تقنية
المعلومات

الحمود والجسار والعبدالله خالل أحد اجتماعات مجلس الوزراء

م �ح �ط��ات ال� �ق ��وى ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة
الكهرباء وامل��اء باحتياجاتها من
زي ��ت ال��وق��ود م�ن�خ�ف��ض ال�ك�ب��ري��ت،
واس � � �ت � � �خ� � ��دام خ � � ��زان � � ��ات م �ص �ف ��اة
ال �ش �ع �ي �ب��ة الس� �ت� �ي� �ع ��اب م �ن �ت �ج��ات
مشروع الوقود البيئي.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
تعيني أع �ض��اء مجلس إدارة بيت
الزكاة ملدة  3سنوات وهم  :شريدة
امل� �ع ��وش ��رج ��ي ،م �ح �م��د امل �خ �ي��زي��م،
جميل عبد ال��رزاق الصانع ،محمد
ع�ب��د ال�ل��ه أح�م��د ال�ح�ب�ش��ي ،وخ��ول��ة
م� � �ب � ��ارك ال� � �ح� � �س � ��اوي ،مل � � ��دة ث �ل�اث
سنوات.
أع � � � � ��رب امل � �ج � �ل� ��س ع � � ��ن إدان� � �ت � ��ه
واس �ت �ن �ك��اره ال �ش��دي��دي��ن ل�ل�ه�ج��وم
اإلره� ��اب� ��ي ال � ��ذي وق� ��ع م ��ؤخ ��را في
ف ��رن� �س ��ا،وامل� �ج� �ل ��س إذ ي� �ع ��رب ع��ن
اس �ت �ن �ك��اره ل �ه��ذا ال�ع�م��ل اإلج��رام��ي
ال� �ب� �غ� �ي ��ض،ل� �ي� �ج ��دد م� ��وق� ��ف دول � ��ة
الكويت املبدئي الثابت ف��ي رفض
وإدان ��ة اإلره ��اب أي��ا ك��ان��ت أشكاله
وأسبابه ومبرراته.
االجتماع السابع عشر
 19يناير : 2015
أص� � ��در م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ق � ��رارا
بتكليف إدارة ال�ف�ت��وى والتشريع
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة مل�ب��اش��رة
كافة اإلجراءات القانونية في شأن
كل ما أثير من تجاوزات وشبهات
االع� � � �ت � � ��داء ع� �ل ��ى امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام ف��ي
م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وإح ��ال� �ت� �ه ��ا ل �س �ل �ط ��ات ال �ت �ح �ق �ي��ق
داخ � ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا سعيا
الس�ت�ج�لاء ك��اف��ة الحقائق ف��ي هذا

ال �ش��أن تمهيدا إلح��ال�ت�ه��ا للقضاء
وذل � ��ك ان �س �ج��ام��ا م ��ع ال �ت��وج �ه��ات
ال �س��ام �ي��ة ب � �ض� ��رورة ح �م��اي��ة امل ��ال
ال�ع��ام وع��دم التواني ف��ي محاسبة
كل من يتطاول أو يعتدي عليه.
اعتمد مجلس الوزراء مشروعي
م��رس��وم�ين ،ي�ق�ض��ي األول بترقية
ع � ��دد ( )515ض��اب �ط��ا م ��ن رت� �ب ��ة (
نقيب ) إل��ى رت�ب��ة ( رائ��د ) ،وفيما
يقضي الثاني بترقية ع��دد ()145
ضابطا من رتبة ( رائد ) إلى رتبة
( مقدم ) في الجيش.
اع �ت �م��د م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء أي�ض��ا
مشروع مرسوم بتولية عدد ()13
م��ن ال�ط�ل�ب��ة ال �ض �ب��اط ال�ج��ام�ع�ي�ين
م��ن ال��دف�ع��ة ( )18ب��رت�ب��ة م�ل�ازم في
الجيش.
اعتمد املجلس مشروع القانون
بشأن تعديل بعض أحكام القانون
رق ��م  7ل�س�ن��ة  ،2010ب �ش��أن إن �ش��اء
هيئة أس��واق امل��ال وتنظيم نشاط
األوراق املالية.
قرر املجلس تكليف كل الجهات
ال �ت��ال �ي��ة (وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وزارة
ال �ص �ح��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة
وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة وزارة
امل� ��واص �ل�ات وزارة اإلع �ل��ام وزارة
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للصناعة والهيئة العامة
لشؤون ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية
) ،ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ج �م��ارك ب�ش�ك��ل ي��ؤم��ن ال �ت��واج��د
الالزم للجهات املذكورة في املنافذ
الجمركية املختلفة.
أص� � ��در م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ق � ��رارا
بشأن تحديد قائمة األنشطة غير
الخاضعة للقانون رقم ( )116لسنة

 ،2013ب �ش��أن تشجيع االس�ت�ث�م��ار
امل �ب ��اش ��ر ف ��ي دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وف��ق
امل �ق �ت��رح امل �ق��دم م��ن ه�ي�ئ��ة تشجيع
االستثمار املباشر ،وذل��ك تسهيال
ع �ل��ى امل �س �ت �ث �م��ري��ن ،وت �م��اش �ي��ا مع
سياسة دول��ة ال�ك��وي��ت ف��ي اعتماد
امل �ع��اي �ي��ر وال �ت �ص �ن �ي �ف��ات ال��دول �ي��ة
االقتصادية.
اع�ت�م��د مجلس ال � ��وزراء تشكيل
م� �ج� �ل ��س إدارة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة ون� �ش ��ر ال� �ق ��رآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما
من كل من (أحمد باقر ،وليد العلي،
ال��دك �ت��ور  /ع�ب��د امل�ح�س��ن ال�ع�ن��زي،
ال� ��دك � �ت� ��ورة س� �ع ��اد ع� �ب ��د ال ��وه ��اب
البتيري ،ال��دك�ت��ور عثمان الفليج،
ال ��دك� �ت ��ور خ ��ال ��د ال �ح �ي��ص ،س��ام��ي
البصيري ،ف��وزي املنصور) ،وذلك
ملدة سنتني قابلتني للتجديد.
االجتماع الثامن عشر
في  26يناير : 2015
ق � ��رر م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ت�ك�ل�ي��ف
بلدية الكويت ب��إط�لاق اس��م خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك عبد الله
بن عبد العزيز آل سعود على أحد
الطرق الرئيسية.
رح��ب مجلس ال ��وزراء بمبايعة
خ � ��ادم ال �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان ب��ن عبد ال�ع��زي��ز آل سعود
ملكا للمملكة العربية السعودية
الشقيقة ،وتعيني ص��اح��ب السمو
امللكي األمير مقرن بن عبد العزيز
آل س � �ع ��ود ول � �ي ��ا ل �ل �ع �ه��د ون ��ائ ��ب
لرئيس مجلس ال ��وزراء ،وصاحب
ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم� �ي ��ر م �ح �م��د بن
ن��اي��ف ب ��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز آل س�ع��ود

وليا لولي العهد والنائب الثاني
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��را
للداخلية،
أكد مجلس الوزراء ثقته الكاملة
بقدرة امللك سلمان بن عبد العزيز
آل س �ع��ود ع�ل��ى م��واص �ل��ة امل�س�ي��رة
املباركة للمملكة على طريق التقدم
واالزده � � � � � ��ار ،واس� �ت� �ك� �م ��ال دوره � ��ا
ال �ب ��ارز وم�س��ؤول�ي��ات�ه��ا الجسيمة
تجاه قضايا وهموم األمة العربية
واإلسالمية.
ق � � ��رر امل � �ج � �ل� ��س امل � ��واف� � �ق � ��ة ع �ل��ى
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��رب ��ط م �ي��زان �ي��ة
ال � � � � � ��وزارات واإلدارات ال �ح �ك��وم��ة
للسنة املالية .2016/2015
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
مرسوم بتعيني رائد خالد عبدالله
ف �ل��اح ال� �خ ��راف ��ي ن ��ائ ��ب أم �ي��ن ع ��ام
ب��األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لأوق��اف ب��درج��ة
وك� �ي ��ل وزارة م �س ��اع ��د ،وم� �ش ��روع
م� � ��رس� � ��وم ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن ع � �ل� ��ى ح �س�ي�ن
ال� �س� �ل� �م ��ان ب � ��درج � ��ة وك � �ي� ��ل وزارة
م�س��اع��د ب � ��وزارة ال �ع��دل ،وم �ش��روع
م ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين ح �س�ين ع�ب��دال�ل��ه
حسني املقصيد عضوا في مجلس
إدارة ال �ه �ي �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
والرياضة بدال من يوسف سلمان
ال � ��روم � ��ي ،وذل� � ��ك ل �ل �م ��دة امل �ت �ب �ق �ي��ة
للمجلس.
االجتماع التاسع عشر
في  2فبراير :2015
ف��ي ض��وء اع�ت�م��اد مجلس األم��ة
م ��ؤخ ��را مل� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
ت�ن�ظ�ي��م ج �م��ع ال� �س�ل�اح وال��ذخ��ائ��ر
واملفرقعات استمع مجلس الوزراء
إلى شرح من نائب رئيس مجلس

ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ،ب �ه��ذا ال�خ�ص��وص
تناول فيه الضمانات التي وفرها
ال� �ق ��ان ��ون ل �ت��أم�ي�ن ح ��رم ��ة امل �س��اك��ن
واألم��اك��ن واح�ت��رام الخصوصيات
ال� �ت ��ي أح� �ك ��م ال� �ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا،
واس �ت ��وج ��ب إذن ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
ع �ل��ى أن ي�س�ب�ق�ه��ا ت �ح��ري��ات ج��ادة
ب��االس�ت�ع��ان��ة م��ع أح ��دث التقنيات
املتطورة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
مرسوم بإصدار الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )37لسنة  ،2010في
شأن برامج وعمليات التخصيص،
وال��ذي يهدف إل��ى تقريب وجهات
النظر حول املوضوعات املطروحة.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م� �ش ��روع م ��رس ��وم ب �ت �ع��دي��ل امل� ��ادة
ال �س ��ادس ��ة م ��ن امل ��رس ��وم رق� ��م 391
ل�س�ن��ة  ،2010ف ��ي ش ��أن أك��ادي �م �ي��ة
ال �ك ��وي ��ت ل �ل �ف �ن��ون ،وال � � ��ذي ي �ه��دف
إلع � ��داد وت �ن �م �ي��ة ال� �ق ��وى ال�ب�ش��ري��ة
امل��ؤه �ل��ة ،وامل�ت�خ�ص�ص��ة ف��ي مجال
الفنون لإلسهام في تطوير الحركة
الفنية ال�ت��ي س�ت��درس ف��ي املعاهد
الفنية.
االجتماع العشرون
في  8فبراير : 2015
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين ب� ��راك ع �ل��ي ب ��راك
الشيتان مديرا عاما للهيئة العامة
القصر بدرجة وكيل وزارة.
لشؤون
ّ

االجتماع الحادي والعشرون
في  16فبراير : 2015
ك� �ل ��ف م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م ��ل
ووزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون التخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ب��إح��ال��ة
ت �ق��ري��ر امل �ت��اب �ع��ة ن �ص��ف ال �س �ن��وي
للخطة السنوية  2015/2014إلى
مجلس األمة.
اس� �ت� �م ��ع امل� �ج� �ل ��س إل� � ��ى ت �ق��ري��ر
قدمه وزير األشغال العامة ووزير
ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ع�ب��د ال �ع��زي��ز عبد
ال� �ل� �ط� �ي ��ف اإلب � ��راه � �ي � ��م ع � ��ن ح � ��ادث
انقطاع التيار الكهربائي املفاجئ
في عدد من املناطق في  16فبراير
املاضي ،موضحا األسباب الفنية
ال � �ت� ��ي أدت إل� � ��ى ه� � ��ذا االن � �ق � �ط ��اع،
وناقش املجلس بشكل مستفيض
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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.

مجلس الوزراء يقر البديل االستراتيجي
ويقرر استمرار صرف البدل النقدي للمسرحين
تتمة المنشور ص28
ك� ��اف� ��ة ال � �ج� ��وان� ��ب امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �ه��ذا
امل � ��وض � ��وع ال� �ح� �ي ��وي الس� �ي� �م ��ا م��ا
تعلق بالخطوات الوقائية الواجب
ات �خ��اذه��ا لتجنب ح ��دوث انقطاع
التيار الكهربائي خاصة مع قدوم
ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ،وال �ع �م��ل ع �ل��ى كل
ما من شأنه تأمني وسائل الراحة
للمواطنني واملقيمني.
وافق املجلس على قبول التبرع
امل� �ق ��دم م ��ن أب� �ن ��اء امل ��رح ��وم محمد
ع � �ب� ��د ال� ��رح � �م� ��ن ال � �ب � �ح� ��ر مل � �ش� ��روع
تصميم وإن �ش��اء م��رك��ز تشخيص
ل�ل�ث��دي ب�م�ن�ط�ق��ة ال �ص �ب��اح الطبية
ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة ،وت �س �م �ي �ت��ه ب��اس��م
م � ��رك � ��ز ح � �ص� ��ة م � �ح � �م� ��د امل � � � � ��رزوق
التشخيصي للثدي.
االجتماع الثاني والعشرون
في  23فبراير : 2015
هنأ مجلس الوزراء مقام حضرة
صاحب السمو األمير وسمو ولي
ال �ع �ه��د ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل��ه ورع��اه �م��ا،
وال � � �ش � � �ع� � ��ب ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي ال � �ك� ��ري� ��م
ب �م �ن��اس �ب��ة ق� � ��رب ح � �ل� ��ول ال� ��ذك� ��رى
الرابعة والخمسني للعيد الوطني
وال��ذك��رى الرابعة والعشرين ليوم
التحرير املجيدين
وافق مجلس الوزراء على تعيني
األعضاء املتفرغني وغير املتفرغني
ف��ي م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ن�ق��ل ال� �ب ��ري ،وه ��م :ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف
م �ح �م��د ال��دخ �ي��ل رئ �ي �س��ا م �ت �ف��رغ� َ�ا،
وسعود عبدالعزيز النقي ،وخالد
ح�م��ود ال �ف��ره��ود  ،وح�س�ين محمد
ال� �ع ��وض ��ي « أع� �ض ��اء م �ت �ف��رغ�ي�ن»،
وم� �ح� �م ��د س� �ع ��د ال� � �ه � ��دب � ��ة،وع � ��ادل
ع �ب ��دال �ل ��ه ال� �ت ��رك ��ي ع �ض ��وي ��ن غ�ي��ر
متفرغني.
واف� � � � � � ��ق امل � � �ج � � �ل� � ��س ع � � �ل� � ��ى ع� � ��دة
م �ش��اري��ع مل��راس �ي��م ب�ت�ع�ي�ين بعض
ال �ق �ي��ادي�ين ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال �ت��ال��ي -:
مطر علي مطر املطيري – بدرجة
وك � �ي� ��ل وزارة ب � � � � ��وزارة ال � �ش� ��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل ،حسن كاظم
عبدالحسني محمد – بدرجة وكيل
وزارة م �س��اع��د ب� � � ��وزارة ال� �ش ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ،ع�ب��دال�غ�ف��ار
عقيل عبدالغفار العوضي – بدرجة
وكيل وزارة مساعد بوزارة املالية،
ع�ب��دال�ل��ه محمد ع�ب��دال�ل��ه ال��زم��ام��ي
وعبدالكريم تقي عبدالكريم محمد
– ب� ��درج� ��ة وك� �ي ��ل وزارة م �س��اع��د
بالهيئة العامة للصناعة.

تشكيل قيادة
عسكرية موحدة
وإنشاء جهاز
شرطة خليجي
مقره اإلمارات

الخالد مترئسا احد اجتماعات الحكومة

اعتمد مجلس الوزراء مشروعني
ملراسيم بترقية ضباط في الجيش
ع��دد ( )196ضابطا م��ن رتبة رائ��د
إلى رتبة مقدم ،و( )272ضابطا من
رتبة مالزم أول إلى رتبة نقيب.
اع �ت �م��د امل �ج �ل��س ت �ع �ي�ين ك ��ل من
أي� � ��اد ع �ب��دال �ل��ه ال �س �م �ي��ط ،أس��ام��ة
ع �ث �م��ان ال� �ف ��ري ��ح ،م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه
القطان ،يوسف خالد العبدالرزاق،
عبدالله يوسف الشايجي  -أعضاء
ف ��ي ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة ل�ش��رك��ة
ال �ن �ق��ل ال �ع��ام ال�ك��وي�ت�ي��ة مل ��دة ث�لاث
سنوات.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
اقتراح وزارة الداخلية إطالق اسم
اللواء املتقاعد عبداللطيف فيصل
الثويني على مبنى كلية الشرطة
ال�ت��اب��ع ألكاديمية سعد العبدالله
ل �ل �ع �ل��وم األم� �ن� �ي ��ة واس� � ��م امل ��رح ��وم
أح�م��د عبداللطيف ال�ح��وط��ي على
مبنى جهاز أمن الدولة.
االجتماع الثالث والعشرون
في  2مارس : 2015
ت �ن �ف �ي ��ذا ل� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ص��اح��ب
السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه
الله ورعاه في السعي لخلق مناخ
اس � �ت � �ث � �م� ��اري ص � �ح ��ي ي� �س� �ه ��م ف��ي
تجسيد رؤي ��ة س �م��وه املستقبلية
للبالد فقد أحاط وزير املالية أنس
ال �ص��ال��ح م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��ال�ت��زام
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�ج�م�ي��ع ت�ع�ه��دات�ه��ا
لتطبيق املعايير الدولية ملكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
أح� � � � ��اط وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي� � � ��ر
األوق� � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة

ي�ع�ق��وب ال �ص��ان��ع م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب ��ال� �ف� �ت ��وى ال� � � �ص � � ��ادرة م � ��ن ه �ي �ئ��ة
االف�ت��اء ب ��وزارة األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلسالمية بشأن ما تمر به املنطقة
م��ن ف�تن وص��راع��ات م��وض�ح��ة رأي
ال�ش��رع ف��ي تلك القضايا وذل��ك من
أج� ��ل وق ��اي ��ة ال �ش �ب��اب وح�م��اي�ت�ه��م
م � ��ن ال �ت �ض �ل �ي��ل وال � �ف � �ك ��ر ال ��دخ �ي ��ل
ح �ي��ث أك� ��دت ال �ج��وان��ب األس��اس �ي��ة
ال �ت��ي ي�ج��ب ع�ل��ى امل�س�ل��م أن يلتزم
بها تجاه ه��ذه األح��داث واملتمثلة
بالتالي -:
 وج ��وب ال��رج��وع إل ��ى العلماءأه� � � ��ل ال� � ��ذك� � ��ر ف� � ��ي م � �س� ��ائ� ��ل األم� � ��ر
باملعروف والنهي عن املنكر.
 وج � ��وب امل �ح��اف �ظ��ة وال �ح��رصعلى وحدة األمة.
 واجب الدولة في حفظ مصالحالرعية ودرء املفاسد عنها.
 حرمة املشاركة واالنضمام إلىال�ت�ن�ظ�ي�م��ات امل �ت �ش��ددة وامل�ت�ط��رف��ة
التي تشق عصا جماعة املسلمني
وت�س�ت�ب�ي��ح س �ف��ك دم��ائ �ه��م وت�ف�ت��ي
بتكفيرهم.
 م�ن��اش��دة ال�ش�ب��اب وتحذيرهمم� ��ن االن � � �خ � ��راط ف� ��ي ه � ��ذه ال �ف �ئ��ات
املنحرفة.
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع م��رس��وم
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى م��ذك��رة ت�ف��اه��م بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
ه� �ن� �غ ��اري ��ا ل� �ل� �ت� �ع ��اون ف � ��ي امل� �ج ��ال
ال �ص �ح��ي امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م �ش��روع
قانون باملوافقة على مساهمة دولة
الكويت في رأسمال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
املوافقة على مشروع قانون في
شأن إنشاء الهيئة العامة للشباب

إي � �ج� ��اد ال� �ك� �ي ��ان امل ��ؤس� �س ��ي ال� ��ذي
يهدف إلى تمكني الشباب وتأكيد
ح ��رص� �ه ��م ع� �ل ��ى امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل��ى
الهوية الوطنية الكويتية وتعزيز
م� �ق ��وم ��ات� �ه ��ا وت� ��رس � �ي� ��خ اإلي � �م � ��ان
ب��ال �ن �ه��ج ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي واح � �ت� ��رام
الحريات.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م��رس��وم بتعيني د .ه�ي�ث��م األث ��ري،
وكيال لوزارة التربية.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين خ��ال��د ال�ش�م��ال��ي
وكيال لوزارة التجارة والصناعة.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين د.ع� � ��ادل امل�س�ع��د
بدرجة وكيل وزارة مساعد بوزارة
التعليم العالي ،ومشروع مرسوم
بتعيني يوسف ال�ف��وزان مدير عام
بدرجة وكيل وزارة.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
مرسوم بتعيني كل من فهد الوقيان
خ ��ال ��د ال �ش �ع �ي �ب��ي ع� �م ��اد ال �ج �ل��وي
أحمد القعود ب��درج��ة وكيل وزارة
م�س��اع��د ب� ��اإلدارة ال�ع��ام��ة للطيران
املدني.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
مرسوم بتعيني كل من عبداللطيف
ال � ��دخ � �ي � ��ل س� � �ع � ��ود ال � �ن � �ق� ��ي خ ��ال ��د
ال �ف��ره��ود ح �س�ين ال �ع��وض��ي ع ��ادل
ال�ت��رك��ي محمد ال�ه��دب��ة أع�ض��اء في
مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
البري.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين أع� �ض ��اء مجلس
إدارة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �غ ��ذاء
والتغذية ب��رئ��اس��ة  :عيسى حسن
الكندري مدير عام ،وعضوية كل من

 :د .محمود عبدالهادي د .ماجدة
ال�ق�ط��ان  -د .عيد خلف ال��رش�ي��دي،
استقالل املسلم ،ال�ف��ري��ق.م .صالح
مشاري الحميضي ،مساعد صالح
العبدلي.
االجتماع الرابع والعشرون
في  9مارس :2015
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م�ش��روع م��رس��وم ب��إص��دار الالئحة
التنفيذية ل�ل�م��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م
( )24ل�س�ن��ة  2012ب��إن �ش��اء الهيئة
ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد واألح�ك��ام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية.
واف � � ��ق م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ع�ل��ى
م�ش��روع م��رس��وم ب��إص��دار الالئحة
التنفيذية للقانون رقم ( )116لسنة
 2014بشأن الشراكة بني القطاعني
العام والخاص.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م� �ش ��روع م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى
اتفاقية خدمات جوية بني حكومة
دول��ة الكويت وحكومة جمهورية
الصني الشعبية.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م� �ش ��روع م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى
ات �ف ��اق ت�ن�ظ�ي��م ال �خ��دم��ات ال�ج��وي��ة
بني حكومة دولة الكويت وحكومة
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة الو ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة
الشعبية.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب �ت �ع �ي�ين م �ح �م��د ي��وس��ف
يعقوب يوسف مساعدا ملدير عام
الهيئة العامة لتشجيع االستثمار
امل � �ب� ��اش� ��ر ب � ��درج � ��ة وك � �ي � ��ل وزارة
مساعد.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع

مرسوم بتوليه عدد ( )215ضابط
م��ن ال��دف�ع��ة ( )42ب��رت�ب��ة م�ل�ازم في
ال� �ج� �ي ��ش ال� �ك ��وي� �ت ��ي اع � �ت � �ب� ��ارا م��ن
.2015/3/9
االجتماع الخامس والعشرون
في  16مارس : 2015
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م� ��رس� ��وم ب� �ق� �ب ��ول اس� �ت� �ق ��ال ��ة وزي� ��ر
األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل� � ��الء م.ع �ب��دال �ع��زي��ز اإلب��راه �ي��م،
وم �ش��روع م��رس��وم بتكليف وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون اإلس � �ك� ��ان ي��اس��ر
ح�س��ن أب��ل ب�ت��ول��ي حقيبتي وزارة
األش �غ��ال ال�ع��ام��ة ووزارة الكهرباء
واملاء بالوكالة.
اعتمد املجلس مشروع مرسوم
ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ت� �ع� �ي�ي�ن ال �ش �ي��خ
ي��وس��ف ع �ب��دال �ل��ه ص �ب��اح ال�ن��اص��ر
ال �ص �ب��اح – م ��دي ��را ع��ام��ا مل��ؤس�س��ة
امل��وان��ئ الكويتية – ب��درج��ة وكيل
وزارة.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م��رس��وم بتعيني ط ��ارق ع�ي��د حمد
املزرم – وكيال لوزارة اإلعالم.
االجتماع السادس والعشرون
في  23مارس : 2015
اس �ت �ع��رض م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ما
ع �ب��ر ع �ن��ه م��ؤخ��را رئ �ي��س امل�ج�ل��س
األع�ل��ى للقضاء بالنيابة ورئيس
محكمة التمييز ب��ال�ن�ي��اب��ة رئيس
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �س �ت �ش��ار
ي� ��وس� ��ف امل � �ط� ��اوع� ��ة م � ��ن اس� �ت� �ي ��اء
واس� �ت� �ن� �ك ��ار مل� ��ا ت� �ش� �ه ��ده وس ��ائ ��ل
ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي م��ن مظاهر
امل� �س ��اس ب �س �م �ع��ة رج � ��ال ال �ق �ض��اء
وم�ح��اول��ة زع��زع��ة الثقة بالقضاء،
وع �ب��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع��ن رفضه
ألي إس � ��اءة أو ت�ش�ك�ي��ك بقضائنا
ال�ع��ادل النزيه ورج��االت��ه وتقديره
ال �ك��ام��ل ل �ه��م ،ومل ��ا ي �ق��وم��ون ب��ه من
جهود مشهودة ،في إرساء العدالة
واملساواة وسيادة القانون ،مؤكدا
ب � ��أن ق �ض��ائ �ن��ا ال� �ش ��ام ��خ ورج ��ال ��ه
امل �خ �ل �ص�ين ك� ��ان وس �ي �ظ��ل م��وض��ع
فخر واعتزاز لنا جميعا ،وسيبقى
ق� �ض ��اؤن ��ا ال� �ن ��زي ��ه ع � �ن� ��وان ال �ح��ق
وال�ح�ص��ن امل�ن�ي��ع ل�ل�ع��دال��ة مشهود
ل ��ه ب��ال �ن��زاه��ة واألم� ��ان� ��ة وال �ح �ي��دة
وال � �ح ��رص ع �ل��ى م �ص �ل�ح��ة ال��وط��ن
وإحقاق الحق ونصرة املظلوم.
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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.

الحكومة تستنكر المساس
بسمعة رجال القضاء الشرفاء
تتمة المنشور ص29
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م ��رس ��وم ب �ش��أن ال �ع �ف��و وت�خ�ف�ي��ض
م� � ��دة ال� �ع� �ق ��وب ��ة امل � �ق � �ي� ��دة ل �ل �ح��ري��ة
املحكوم بها على بعض األشخاص
ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ال��راب��ع
والخمسني.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م ��رس ��وم ف ��ي ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م وزارة
التجارة والصناعة.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
التعاون بني حكومة دول��ة الكويت
وح � �ك� ��وم� ��ة ه � �ن � �غ ��اري ��ا ف � ��ي م �ج ��ال
التعليم العالي والبحث العلمي.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى م ��ذك ��رة
التفاهم بني حكومة دول��ة الكويت
وح�ك��وم��ة جمهورية كينيا ،بشأن
إن� �ش ��اء ل �ج �ن��ة م �ش �ت��رك��ة ل �ل �ت �ع��اون
الثنائي.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
ال�ت�ع��اون ف��ي امل�ج��ال السياحي بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
جمهورية كينيا.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
للتعاون ف��ي امل�ج��ال السياحي بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
جمهورية تنزانيا املتحدة.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
ال � �ت � �ع� ��اون ف � ��ي امل� � �ج � ��ال ال� �ت ��رب ��وي
وال �ت �ع �ل �ي �م ��ي ب �ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول � ��ة
ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة دول� ��ة اإلم � ��ارات
العربية املتحدة.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى م ��ذك ��رة
تفاهم للتعاون الصحي بني دولة
الكويت (وزارة الصحة ) وحكومة
اململكة املتحدة لبريطانيا العظمى
وأيرلندا الشمالية.
اعتمد املجلس مشروع مرسوم
بنقل غالب العصيمي العتيبي من
وزارة التعليم العالي إلى مساعدا
للمدير العام في أكاديمية الكويت
ل� �ل � �ف � �ن ��ون ،ب � ��درج � ��ة وك � �ي� ��ل وزارة
مساعد.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
م��رس��وم ب�ت�ع�ي�ين ي��وس��ف ع�ب��دال�ل��ه
النجار بدرجة وكيل وزارة مساعد
في وزارة التربية.
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع

الموافقة على
إحالة ملف
اختالسات
التأمينات
االجتماعية إلى
النيابة العامة

الخالد والعيسى والوزيرين السابقني االبراهيم واملدعج في أحد االجتماعات

م ��رس ��وم ب�ت�ع�ي�ين ج �م��ال ال �ج�ل�اوي
مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة
بدرجة وكيل وزارة.
االجتماع السابع والعشرون
في  26مارس 2015
( استثنائي برئاسة المبارك)
مجلس ال� ��وزراء ت��اب��ع ب��أل��م وقلق
ع �م �ي �ق�ين األح� � � ��داث ال �خ �ط �ي��رة ال �ت��ي
ش �ه��دت �ه��ا ال �ي �م��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة م��ؤخ��را،
وال� �ت ��ي زع ��زع ��ت األم � ��ن واالس �ت �ق ��رار
ف �ي��ه ج� ��راء االن� �ق�ل�اب ع �ل��ى ال�ش��رع�ي��ة
وال�س�ي�ط��رة على م�ق��وم��ات ومفاصل
ال� � ��دول� � ��ة ،وب � �ع ��د أن اس� �ت� �ن� �ف ��دت ك��ل
السبل السلمية الرامية لحل األزم��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة ،وم ��ا ت�لاه��ا م��ن اع �ت ��داءات
وتهديدات ألراض��ي اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ودول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
لدول الخليج العربية ،بما تمثله كل
ه��ذه التطورات من مخاطر جسيمة
باتت تهدد أمن املنطقة واستقرارها،
وس� �ل� ��ام� � � ��ة دول � � � �ه� � � ��ا وش� � �ع � ��وب� � �ه � ��ا،
واستشعارا من دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية لخطورة هذه
األح � � ��داث وت� �ط ��ورات� �ه ��ا ،وف� ��ي ض��وء
م��ا ن�ص��ت عليه أح �ك��ام م�ي�ث��اق األم��م
امل� �ت� �ح ��دة وم� �ي� �ث ��اق ج ��ام� �ع ��ة ال � ��دول
العربية ،وع�ل��ى األخ��ص االل�ت��زام��ات
ال �ت��ي ن�ص��ت ع�ل�ي�ه��ا ات�ف��اق�ي��ة ال��دف��اع
املشترك لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ال �ص��ادرة بموجب
القانون رقم  44لسنة  ،2001فإن دولة
الكويت تقوم باتخاذ كافة اإلجراءات
والوسائل والتدابير الالزمة لتنفيذ
ال�ت��زام��ات�ه��ا ف��ي ه��ذا ال �ش��أن للحفاظ
ع �ل ��ى األم � � ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار ف� ��ي دول
امل�ج�ل��س ب��اع�ت�ب��ار ه ��ذا األم ��ن وح��دة

ال تتجزأ تقع مسؤوليته على كافة
دوله.
االجتماع الثامن والعشرون
في  30مارس : 2015
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م � � �ش� � ��روع م� � ��رس� � ��وم ب� �ن� �ق ��ل ق� �ط ��اع
ال� �س� �ي ��اح ��ة م � ��ن وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
والصناعة إلى وزارة اإلعالم.
االجتماع التاسع والعشرون
في  6ابريل : 2015
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م� ��رس� ��وم ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
املرسوم الصادر في  1979/4/4في
شأن نظام الخدمة املدنية.
االجتماع الثالثون
في  13ابريل : 2015
اعتمد مجلس ال� ��وزراء املوافقة
ع � �ل� ��ى ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ال � �ن � �ق� ��ل ال� �ب� �ح ��ري
التجاري بني حكومة دولة الكويت
وحكومة جمهورية تركيا.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى الترتيبات
بشأن إنشاء قاعدة دعم وعمليات
ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة ب �ي��ن ح � �ك� ��وم� ��ة دول � ��ة
الكويت ،وحكومة كندا.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
قانون باملوافقة على مذكرة تفاهم
ب� �ش ��أن ات� �ف ��اق� �ي ��ة ال� �ت ��رت� �ي� �ب ��ات ب�ين
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وب��رن��ام��ج
األمم املتحدة اإلنمائي.
االجتماع الحادي والثالثون
في  20ابريل :2015
اع�ت�م��د مجلس ال � ��وزراء م�ش��روع

ق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض أح � �ك ��ام
امل � � ��رس � � ��وم ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م ()15
ل� �س� �ن ��ة  1979ف � ��ي ش � � ��أن ال� �خ ��دم ��ة
امل� ��دن � �ي� ��ة امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب� �ن� �ظ ��ام أج � ��ور
موظفي القطاع الحكومي (البديل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي) ال� � ��ذي ي �س �ت �ه��دف
رب ��ط ط�ب�ي�ع��ة ال �ع �م��ل وامل �ه �ن��ة ال�ت��ي
يمارسها امل��وظ��ف م��ع م��ا يستحقه
م��ن أج ��ور ،سعيا ملعالجة التباين
غير املبرر في األجور بني الوظائف
امل� �ت� �م ��اث� �ل ��ة ،وص � � ��وال إل � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ال �ع��دال��ة ب�ين ال�ع��ام�ل�ين ذوي املهنة
او ال��وظ �ي �ف��ة ال � ��واح � ��دة ،وال �ت �ح �ك��م
ف��ي م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ومخصصات
االج � � ��ور وب� �م ��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى ض �م��ان
األداء األمثل.
ان �ط�ل�اق��ا م ��ن اه �ت �م��ام ال �ح �ك��وم��ة
ب� � � ��دراس� � � ��ة اخ � � � �ت � �ل ��االت ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة
السكانية في دولة الكويت ،وتفعيال
مل � ��ا اح � �ت� ��وت� ��ه ال � �خ � �ط� ��ة اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة
 2020/2019 2016/2015م��ن
إش��ارة إلى انخفاض نسبة السكان
ال �ك��وي �ت �ي�ين إل� ��ى إج �م��ال��ي ال �س �ك��ان
وارتفاع معدل نمو السكان الوافدين
خالل الفترة من  2010إلى  ،2013فقد
اس �ت �ع��رض م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ت�ق��ري��ر
ال�ل�ج�ن��ة امل�ك�ل�ف��ة ب ��دراس ��ة اخ �ت�لاالت
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة وآث ��اره ��ا على
دولة الكويت.
االجتماع الثاني والثالثون
في  27ابريل : 2015
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء م�ش��روع
ق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )60ل �س �ن��ة ،1986
ف ��ي ش� ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالجتماعي.

اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
قانون باملوافقة على انضمام دولة
الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة
العربية للطيران املدني.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م� ��رس� ��وم ب �ت �ع��دي��ل م �س �م��ى م�ع�ه��د
ال �ك��وي��ت ل �ل �ع �ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
إل� � � � ��ى ك � �ل � �ي� ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ل� �ل� �ع� �ل ��وم
والتكنولوجيا.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
توغو للتعاون االقتصادي والفني.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ان�ض�م��ام
دول��ة الكويت إلى املنظمة الدولية
للحماية املدنية والدفاع املدني.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
ق � � ��رار م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ب �ت �ع��دي��ل
ال � �ق� ��رار رق � ��م ( )391ل �س �ن��ة ،2001
ب � �م � �ن� ��ح ال � � � �ع� �ل� ��اوة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة
وع �ل ��اوة األوالد ألص� �ح ��اب امل �ه��ن
وال � �ح� ��رف ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ج �ه��ات
غ �ي��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وإض ��اف ��ة ش��رط
ال �ت �س �ج �ي��ل ل � ��دى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ق��وى ال�ع��ام�ل��ة ل �ل �ش��روط ال�لازم��ة
لصرف ه��ذه ال�ع�لاوات ،مع تكليف
ب� ��رن� ��ام� ��ج إع� � � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��وى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة
باتخاذ الخطوات الالزمة لتبسيط
اإلج � � � ��راءات وال� � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة،
بما ينسجم م��ع أه ��داف البرنامج
بتشجيع ت��وظ�ي��ف ال�ك��وي�ت�ي�ين في
الجهات غير الحكومية.
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء مقترح
إن�ش��اء مؤسسة ال�ع��رب��ي الثقافية،
والذي يهدف إلى تحقيق التطوير

مل� �ج� �ل ��ة ال� � �ع � ��رب � ��ي ،ب � �م� ��ا ي� �ت ��واك ��ب
ويتالءم مع التطوير العلمي ،وما
يتصل منها باملستجدات الثقافية
واستخدام التقنيات الحديثة في
أساليب ووسائل الطباعة والنشر
وال� � �ت � ��وزي � ��ع وال � �ت � �س ��وي ��ق ل �ل ��آداب
وال� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ح � �ض� ��ارة ال �ع��رب �ي��ة
واإلس �ل��ام � � �ي � ��ة ب �ي��ن ال � �ش � �ب� ��اب ف��ي
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي ،م��ع تكليف وزارة
اإلعالم بالتنسيق مع إدارة الفتوى
والتشريع إلعداد مشروع املرسوم
الالزم بهذا الشأن.
االجتماع الثالث والثالثون
في  4مايو : 2015
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م��رس��وم ب�ت�ع�ي�ين م �ه �ن��دس محمد
ع� �ب ��د ال� �ك ��ري ��م ي� ��وس� ��ف ال� �ش ��ره ��ان
ب ��درج ��ة وك �ي��ل وزارة م �س��اع��د في
وزارة الكهرباء واملاء.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م ��رس ��وم ب �ت �ع �ي�ين ش �ي �خ��ة ح �م��دان
م �ن��دي��ل ال� �ع ��دوان ��ي ب ��درج ��ة وك �ي��ل
وزارة م�س��اع��د ف��ي وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
اعتمد مجلس ال� ��وزراء مرسوم
بتعيني ال�ل��واء فهد ابراهيم مزعل
ال � ��دوس � ��ري م� ��دي� ��را ع ��ام ��ا ل �ل ��إدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ف� ��ي وزارة
الداخلية.
االجتماع الرابع والثالثون
في  10مايو 2015
(استثنائي برئاسة األمير)
أط �ل ��ع ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع ��اه مجلس
ال� � � � � � � � ��وزراء ع � �ل� ��ى ن � �ت� ��ائ� ��ج ال � �ل � �ق� ��اء
ال �ت �ش��اوري ب�ي�ن أص �ح��اب ال�ج�لال��ة
والسمو قادة دول مجلس التعاون
ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ال ��ذي عقد
مؤخرا في الرياض ،وال��ذي تناول
بحث آخر التطورات على الساحة
االق �ل �ي �م �ي��ة ،وأه � ��م األح � � ��داث ال �ت��ي
تشهدها امل�ن�ط�ق��ة ،واالس �ت �ع��دادات
ال� � �ج � ��اري � ��ة ل� �ب� �ح ��ث امل� ��وض� ��وع� ��ات
امل��زم��ع م�ن��اق�ش�ت�ه��ا ب�ي�ن ق� ��ادة دول
مجلس التعاون وفخامة الرئيس
األم��ري�ك��ي ب ��اراك أوب��ام��ا ف��ي اللقاء
املنتظر عقده في الواليات املتحدة
األمريكية
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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.

الحكومة تدرج أسماء ضحايا مسجد األمام
الصادق ضمن شهداء الكويت
تتمة المنشور ص30
االجتماع الخامس والثالثون
في  11مايو : 2015
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م � ��رس � ��وم ب ��ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ق��ان��ون (ن �ظ��ام) ال�ح�ج��ر البيطري
ب � � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ل � ��دول
الخليج العربية الصادر بالقانون
رقم ( )2لسنة .2013
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
م� ��رس� ��وم ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
امل ��رس ��وم رق ��م ( )317ل�س�ن��ة 2014
ب �ش��أن ت �ح��دي��د امل �ن��اط��ق ال�ب�ح��ري��ة
لدولة الكويت.
اعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
قانون بشأن مكافحة جرائم تقنية
املعلومات.
اعتمد مجلس ال ��وزراء توصية
ال �ل �ج �ن��ة الع� �ت� �م ��اد اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
الرياضة الكويتية من منظور خطة
التنمية مع تكليف الهيئة العامة
للشباب والرياضة بالتنسيق مع
األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة الت � �خ ��اذ
اإلج � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة ن �ح��و تفعيل
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة م��ن خ�ل�ال تضمني
الخطة التنموية للدولة ملشروعات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة تحقيقا لغاياتها
وأهدافها السامية.
االجتماع السادس والثالثون
في  18مايو :2015
ق � ��رر امل� �ج� �ل ��س ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة
العامة للبيئة باتخاذ اإلج ��راءات
ال�ل�ازم��ة لتفعيل ص �ن��دوق حماية
البيئة ،وال ��ذي ي�ه��دف إل��ى تطبيق
امل �ب ��ادئ وامل �ع��اي �ي��ر ال��وط�ن�ي��ة على
الشركات املسببة للتلوث.
واف ��ق م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال��وث�ي�ق��ة
اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة ملكافحة
غ �س��ل األم � � ��وال وت �م��وي��ل اإلره � ��اب
وت �م��وي��ل ان �ت �ش��ار أس �ل �ح��ة ال��دم��ار
الشامل.
مشروع مرسوم بتعديل بعض
أحكام املرسوم الصادر في  7يناير
.1979
اع�ت�م��د م�ج�ل��س ال � ��وزراء مقترح
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
ل � �ت � �ع� ��اون ال � �ج � �ه� ��ات م� � ��ع ال �ه �ي �ئ��ة
وتزويدها بالبيانات واملعلومات
وال � � ��وث � � ��ائ � � ��ق امل � � �ط � � �ل � ��وب� � ��ة ،وق � � ��رر
امل �ج �ل��س ت �ك �ل �ي��ف ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ب��إع��داد ال�ب��رام��ج

الموافقة على
إنشاء هيئة عامة
للشباب ككيان
مؤسسي مستقل
قبول استقالة
وزير األشغال
عبدالعزيز
االبراهيم

العبيدي والحمود والعبدالله خالل احد االجتماعات

واإلرش � ��ادات للمخاطبني بأحكام
امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  24لسنة
 2012ب� ��إن � �ش� ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف ع��ن ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة ،بهدف
ال� �ت ��وع� �ي ��ة ب� �ن� �ش ��اط ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وم ��ا
يفرضه القانون من واجبات بهذا
الشأن.
االجتماع السابع والثالثون
في  25مايو :2015
ّاب ��ن سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ال �ح �م��د ال� �ص� �ب ��اح رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � � ��وزراء ف� ��ي م �س �ت �ه��ل اج �ت �م��اع��ه،
رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ال� �س ��اب ��ق
املرحوم جاسم محمد الخرافي
اعتمد مجلس ال��وزراء مرسوما
ب �ت �ع �ي�ين ي ��وس ��ف م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه
العلي وزيرا للتجارة والصناعة.
االجتماع الثامن والثالثون
في  1يونيو :2015
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى م ��ذك ��رة
ت�ف��اه��م ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ت� �ن� �م� �ي ��ة ال� � � �ص � � ��ادرات
الصناعية.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
مرسوم باملوافقة على اتفاقية بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
جمهورية كوريا بشأن اإلعفاء من
ت��أش�ي��رة ال��دخ��ول لحملة ج ��وازات
ال �س �ف��ر ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وال��رس�م�ي��ة
والخاصة.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ق � ��ان � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام

ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )21ل �س �ن��ة 1962
ب� �ن� �ظ ��ام ال �س �ل �ك�ي�ن ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي
والقنصلي.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
قانون في ش��أن تعديل امل��ادة ()57
من القانون رقم ( )6لسنة  2010في
شأن العمل في القطاع األهلي.
االجتماع التاسع والثالثون
في  08يونيو 2015
اط � �ل � ��ع ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ع �ل��ى ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا وزارة
ال��داخ �ل �ي ��ة م ��ن أج� ��ل ال �ح �ف ��اظ ع�ل��ى
األم��ن واالس�ت�ق��رار في ال�ب�لاد ،وعبر
مجلس ال��وزراء عن شكره وتقديره
للجهود املخلصة املتواصلة التي
ي�ب��ذل�ه��ا رج ��ال األم ��ن وع�ل��ى رأس�ه��م
الخالد ،في سبيل الحفاظ على أمن
الوطن ،داعيا إلى مضاعفة الجهود
من أجل ردع كل من تسول له نفسه
ال �ع �ب��ث ب ��أم ��ن ال ��وط ��ن واس� �ت� �ق ��راره
وت��روي��ع اآلم�ن�ين فيه،ويتجلى ذلك
ف ��ي م�لاح �ق��ة امل �ف �س��دي��ن وامل �خ��رب�ين
والجماعات اإلرهابية.
ع� � ��رض وزي� � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي� � ��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى على
املجلس تقريرا عن نتائج امتحانات
الثانوية العامة ،حيث بلغت نسبة
ال �ن �ج��اح ف��ي ه ��ذا ال �ع��ام  91.2%في
ال�ق�س��م ال�ع�ل�م��ي 86.3% ،ف��ي القسم
األدب� ��ي ،وع� ّ�ب��ر م�ج�ل��س ال � ��وزراء عن
تمنياته ألبنائنا وبناتنا الطالب
والطالبات بدوام النجاح والتوفيق.
ك � �ل� ��ف م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ل �ج �ن��ة
ال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع

وزي� ��ر اإلس� �ك ��ان ل�ت�س�ه�ي��ل وت�س��ري��ع
اإلج� ��راءات ال�لازم��ة إلن�ش��اء مشروع
م ��دي� �ن ��ة امل � �ط�ل��اع ال �س �ك �ن �ي ��ة ،ح�ي��ث
ي� �ت ��وق ��ع أن ي� �ت ��م ت ��وف� �ي ��ر ()30400
ق�س�ي�م��ة ت �ق��ري �ب��ا ،ك �م��ا أن امل �ش��روع
يتضمن مدينة متكاملة الخدمات
وامل � � ��راف � � ��ق ال � �ع� ��ام� ��ة وي � �م � �ث ��ل ن �ق �ل��ة
حضارية.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
قانون بتعديل بعض أحكم املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )23ل �س �ن��ة ،1990
بشأن قانون تنظيم القضاء.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
قانون بربط ميزانية الهيئة العامة
ل �ل �ط��رق وال �ن �ق��ل ال �ب ��ري ل �ل �ف �ت��رة من
 2015/2/17إل � ��ى ،2016 /3/31
وم�ش��روع ق��ان��ون لسنة  2015بربط
ميزانية الهيئة العامة لالتصاالت
وت� �ق� �ن� �ي ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات ل� �ل� �ف� �ت ��رة م��ن
 2014/5/8إلى .2016/3/31
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى م �ش��روع��ات
ال � �ق� ��وان�ي��ن ب ��اع� �ت� �م ��اد ال� �ح� �س ��اب ��ات
ال � �خ � �ت� ��ام � �ي� ��ة ع� � ��ن ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال � �ي ��ة
( ،)2014/2013ومشروعات القوانني
ب��رب��ط امل �ي��زان �ي��ة ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
( )2016/2015لعدة هيئات وجهات
ح �ك��وم �ي��ة ،وم� �ش ��روع ��ي ال �ق��ان��ون�ين
بربط امليزانية عن السنتني املاليتني
( )2016/2015 ،2015/2014لكل
من ( :الهيئة العامة للقوى العاملة
 وه �ي �ئ��ة م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة بنيالقطاعني العام والخاص).
االجتماع األربعون
في  15يونيو 2015
رف��ع سمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح  -رئ �ي��س مجلس

ال��وزراء باسمه ونيابة عن إخوانه
ال� � � � � ��وزراء أس � �م� ��ى آي � � ��ات ال �ت �ه��ان��ي
والتبريكات ملقام حضرة صاحب
ال�س�م��و األم �ي��ر وس�م��و ول��ي العهد
حفظهما ال�ل��ه ورع��اه�م��ا وللشعب
الكويتي ال�ك��ري��م ،بمناسبة حلول
ش� �ه ��ر رم � �ض � ��ان امل� � �ب � ��ارك م �ب �ت �ه�لا
إل� � ��ى امل � ��ول � ��ى ع � ��ز وج� � ��ل أن ي �ع �ي��د
ه� � � ��ذه امل � �ن� ��اس � �ب� ��ة ال � �ك� ��ري � �م� ��ة ع �ل��ى
كويتنا الغالية ،واألمتني العربية
واإلس �ل��ام � � �ي � ��ة ب ��ال� �خ� �ي ��ر وال� �ي� �م ��ن
وال �ب��رك��ات ،وأن ي��دي��م ع�ل��ى وطننا
العزيز نعمة األمن والرخاء.
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح �ق��وق
املؤلف والحقوق املجاورة.
االجتماع الحادي واألربعون
في  22يونيو 2015
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ات �ف��اق �ي��ة
ت �ع��اون ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وحكومة الجمهورية الفرنسية في
مجال النقل.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ات �ف��اق �ي��ة
ت �ع��اون ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة الكويت
وحكومة جمهورية طاجيكستان،
بشأن بروتوكول محضر تصحيح
الت� �ف ��اق� �ي ��ة اإلع� � �ف � ��اء م � ��ن ت ��أش �ي ��رة
ال ��دخ ��ول ل �ح �م �ل��ة ج � � ��وازات ال�س�ف��ر
الدبلوماسية والخاصة والخدمة.
واف� � � ��ق ع� �ل ��ى م� � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى م � ��ذك � ��رة ت �ف��اه��م
ب��ال�ق��ان��ون ال�ص�ن��اع��ي ب�ين حكومة
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وح � �ك� ��وم� ��ة دول � ��ة
اإلمارات العربية املتحدة.

واف� � � � ��ق ع � �ل� ��ى م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى م��ذك��رة ت�ف��اه��م بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة
هنغاريا في املجال الزراعي.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت��وص �ي��ة
ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
والثقافية واالجتماعية والصحية
باجتماعها رق��م ( ،)2015/7بشأن
االق� �ت ��راح امل �ق��دم م��ن ل�ج�ن��ة ش��ؤون
امل� ��رأة ب��إع�لان ي ��وم ال �س��ادس عشر
م��ن ش �ه��ر م��اي��و م��ن ك��ل ع ��ام (ي��وم
املرأة الكويتية).
االجتماع الثاني واألربعون
في  29يونيو 2015
= ق ��رر م�ج�ل��س ال� � ��وزراء تكليف
مكتب الشهيد بمباشرة اإلجراءات
املتعلقة بتكريم أسر شهداء تفجير
م�س�ج��د اإلم � ��ام ال� �ص ��ادق بمنطقة
الصوابر بما يستحقونه من صور
التكريم .
=ش� �ك ��ر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ردود
األفعال ورسائل التعزية والرسائل
ال� ��واردة م��ن دول مجلس التعاون
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي وال � � � � � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق ��ة
والصديقة  ،والتي أدان��ت الهجوم
اإلره ��اب ��ي  ،وأك� ��دت تضامنها مع
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي م��وق �ف �ه��ا ض��د
اإلرهاب .
=أك � � ��د م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء رف ��ض
املجتمع الكويتي لألعمال الشاذة
ال� �ت ��ي ي �م��ارس �ه��ا ال� �خ ��ارج ��ون ع��ن
تعاليم ال��دي��ن اإلس�لام��ي الحنيف
وقيم مجتمعنا الفاضلة.
=أب� � ��ن م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء رئ �ي��س
دي��وان املحاسبة ورئ�ي��س املجلس
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ل�ل�أج �ه��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة
واملحاسبة  /عبد العزيز يوسف
العدساني.
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محافظ حولي يدعو لتزويد
المساجد والحسينيات بالكاميرات

الخرافي يترأس اجتماعا لفريق
اإلشراف على مبنى األعضاء الجديد

محافظ حولي مستقبال مسؤولي املساجد الجعفرية

الخرافي وإلى جواره األمني العام خالل االجتماع

دع ��ا م�ح��اف��ظ ح��ول��ي ال�ف��ري��ق أول.م
ال �ش �ي ��خ أح� �م ��د ن � � ��واف األح � �م� ��د أئ �م��ة
امل �س��اج��د ال ��ي ض� ��رورة اع �ت �م��اد منهج
الوسطيه وايصال رسالة واضحة من
خالل خطبهم وأحاديثهم في املساجد
ت� �ح ��ث ع� �ل ��ي ال ��وس� �ط� �ي ��ة وال� �ب� �ع ��د ع��ن
التطرف واملغاالة وتؤكد علي الوحدة
الوطنية ونبذ التفرقة.
وق��دم الشيخ أحمد خ�لال اجتماعه
م ��ع م ��دي ��ر ادارة امل �س��اج��د ف ��ي وزارة
األوق ��اف وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة صباح
أم��س ب��دي��وان ع��ام املحافظة ،املهندس
م ��اج ��د ش �ع �ي��ب وع� � ��دد م ��ن م �س��ؤول��ي
املساجد الجعفرية ،التعزية للكويت
وأه �ل �ه��ا ف��ي ش �ه��داء ه��ا ال �ل��ذي��ن راح��و
ضحية االره ��اب ال �غ��ادر داع�ي��ا املولى
ع��زل وج��ل أن يتغمد روح �ه��م ال�ج�ن��ة،
م��ؤك��دا ع�ل��ى ض ��روة ت �ع��اون ال�ق��ائ�م�ين
ع �ل��ي امل �س��اج��د م ��ع وزارت � � ��ي األوق � ��اف
وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة

ل �ت��زوي��د ج �م �ي��ع امل �س��اج��د ب �ك��ام �ي��رات
م� ��راق � �ب� ��ة خ� ��ارج � �ي� ��ة وداخ� � �ل� � �ي � ��ة ع �ل��ي
املساجد لفرض املزيد من حالة األمن
مؤكدا علي ض��رورة تعزيز االج��راءات
األمنية االحترازية اضافة الي الجهود
التي تقوم بها وزارة الداخلية لفرض
األمن واألمان في ربوع الكويت.
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى ض� � � � � ��رورة اخ � �ض� ��اع
امل� �ت� �ط ��وع�ي�ن ال � �ش � �ب ��اب ف � ��ي امل �س ��اج ��د
وال� �ح� �س� �ن� �ي ��ات ال� � ��ي دورات ت��دري �ب��ة
متخصصة لصقل مهاراتهم ومنحهم
امل��زي��د م��ن ال �خ �ب��رات م�ع��رب��ا ع��ن األم��ل
ف ��ي اس �ت �ث �م��ار ان��دف��اع �ه��م وح�م��اس�ه��م
وت ��وظ � �ي � �ف ��ه ب� �ط ��ري� �ق ��ة آم � �ن� ��ة ل �خ��دم��ة
األهداف املرجوة.
ول �ف��ت ال ��ي أن م��ا ش �ه��دت��ه ال�ك��وي��ت
األي� � � � ��ام امل� ��اض � �ي� ��ة اث � �ب� ��ت ان ال �ش �ع��ب
الكويتي علي قلب واح��د وان��ه ال فرق
ب�ي�ن م ��واط ��ن وآخ� � ��ر ،وي �ب��ره��ن ب �م��ا ال
ي��دع مجاال للشك أن الشعب الكويتي

دائما متمسك بوطنيته ومحبته لهذه
األرض الغالية في كل الظروف.
وأشار الى ان ما أظهره اهل الكويت
م��ن تكاتف وت�ض��ام��ن م��ا ه��و إال فزعة
وط �ن �ي��ة وت �ض��ام��ن ورف � ��ض ل�ل�إره ��اب
ب�ك��ل أش �ك��ال��ه وص� ��وره ون �ب��ذ ك��ل عمل
إره��اب��ي يهدد أم��ن واس�ت�ق��رار الكويت
وي��ؤك��د علي متانة الجبهة الداخلية
ب��ل ان��ه أعطى رس��ال��ة واض�ح��ة للداخل
والخارج عن قوة هذه التضامن.
وأك� � ��د ان ش �ع��ب ال �ك ��وي ��ت امل �ع �ط��اء
ت ��وح ��ده امل �ح��ن وت �ج �ع��ل م �ن��ه نسيجا
واح��دا متماسكا في مواجهة االع��داء،
م��وض �ح��ا ان ردة ف �ع��ل أه� ��ل ال �ك��وي��ت
وت��واج��د حضرة صاحب السمو أمير
ال�ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ف��ي م��وق��ع ال �ح��ادث ف��ي زم��ن
ق�ي��اس��ي ،ش�ك�ل��ت ض��رب��ة ق��اص�م��ة وردا
واض �ح��ا ع�ل��ى إدان� ��ة ه ��ذا ال�ع�م��ل اآلث��م
الذي لن يؤثر ابدا علي وحدة الصف .

وزارة التجارة تغلق  7محالت لمخالفتها
قانون الغش
أع� �ل ��ن ال ��وك� �ي ��ل امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
الرقابة التجارية وحماية املستهلك
ف � ��ي وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
ع �ب��دال �ل��ه ال� �ع� �ن ��زي ص� � ��دور ق� � ��رارات
ب � ��إغ �ل��اق س �ب �ع ��ة م � �ح �ل�ات ت �ج ��اري ��ة
ملخالفتها ق��ان��ون ال�غ��ش ال�ت�ج��اري.
وق ��ال ال �ع �ن��زي ل�ك��ون��ا إن اإلغ�ل�اق��ات

ج��اءت بسبب ارت �ك��اب تلك الجهات
م �خ��ال �ف��ات م �ت �ن��وع��ة م ��ا ب�ي�ن ال �غ��ش
ال �ت �ج��اري وب �ي��ع م� ��واد غ��ذائ �ي��ة غير
صالحة لالستخدام اآلدمي موضحا
أن تلك املحال شملت أسواقا مركزية
وم � ��رك � ��زا ل �ب �ي��ع ال � �س � �ي� ��ارات وف ��رع ��ا
لجمعية تعاونية ومؤسسات مواد

غذائية ومطعما .واضاف أن الوزارة
رص ��دت م�ي��دان�ي��ا وم ��ن خ�ل�ال فرقها
التفتيشية ال�ج�ه��ات املخالفة حيث
تبني قيامها ببيع سلع غير صالحة
لالستخدام اآلدم��ي والبيع بأقل من
ال��وزن املعلن وغيرها م��ن مخالفات
الغش التجاري.
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برئاسة أمني سر مجلس األمة
ورئ�ي��س فريق م�ش��روع اإلش��راف
ع� �ل ��ى م �ب �ن ��ى األع� � �ض � ��اء وم ��رك ��ز
امل �ع �ل��وم��ات م .ع � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه
ال � �خ� ��راف� ��ي ع� �ق ��د أم� � ��س اج �ت �م��اع
ب �ح �ض��ور األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل�ج�ل��س
األم� � � ��ة ع �ل ��ام ال � �ك � �ن� ��دري وف ��ري ��ق

نهائي دورة اللغيصم
ومباراة بين
السلطتين اليوم

سلطان اللغيصم

ت �ق��ام ال �ي��وم ال�س��اع��ة  9.30امل �ب��اراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل� ��دورة ال �ن��ائ��ب سلطان
اللغيصم الرمضانية ل�ك��رة القدم
وس �ي �ق��ام ق �ب��ل امل � �ب� ��اراة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
م�ب��اراة بني السلطتني التشريعية
وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وس�ي�ت��م ن�ق��ل امل �ب��اراة
ع�ل��ى ال �ه��واء م�ب��اش��رة ع�ل��ى القناة
الثالثة تلفزيون الكويت.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اإلشراف على املشروع املكلف من
قبل مكتب املجلس وممثل مقاول
املشروع بشركة كويت داينمكس.
وج� ��رى خ�ل�ال ال �ل �ق��اء مناقشة
ومتابعة سير وان �ج��از امل�ش��روع
والوقوف على البرنامج الزمني
ل�لان �ت �ه��اء م �ن��ه وآخ� ��ر ال �ت �ط��ورات

لألعمال املنجزة باملشروع فيما
ي �ض��م ف ��ري ��ق ع �م��ل امل � �ش ��روع ك�لا
م��ن املستشار م .محمد املحمود
ومدير املشروع م .رسام الحربي
وم .حميد غ�ل��وم وم .ع�ل��ي سالم
ال� �س ��ال ��م وامل �س �ت �ش ��ار ال �ق��ان��ون��ي
عبدالله العنزي.
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