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سمو األمير يعزي أسرة الفضل
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح ببرقية
تعزية إل��ى أس��رة املغفور له ب��إذن الله تعالى عضو مجلس األم��ة نبيل
الفضل عبر فيها س�م��وه ع��ن خ��ال��ص تعازيه وص ��ادق م��واس��ات��ه بوفاة
الفضل الذي وافاه األجل بقاعة عبدالله السالم وهو يؤدي واجبه الوطني
مشيدا سموه بمناقب الفقيد وما قدمه من خدمات مقدرة لوطنه طوال
مسيرة حافلة بالعطاء من أجل مصلحة الوطن.
تفاصيل (ص)02

الغانم والمبارك وأعضاء السلطتين تقدموا حشودا غفيرة من المواطنين في وداع النائب الراحل إلى مثواه األخير

الكويت شيعت الفضل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متقدما مشيعي الراحل الفضل إلى مثواه األخير

ف��ي م�ش�ه��د م�ه�ي��ب ت�ق��دم��ه رئيس
م � �ج � �ل ��س األم � � � � ��ة م � � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م
ب �م �ش��ارك��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
سمو الشيخ ج��اب��ر امل �ب��ارك ولفيف
م� ��ن ال � � � � ��وزراء وال� � �ن � ��واب وع � � ��دد م��ن
امل ��واط� �ن�ي�ن ش �ي �ع��ت ال� �ك ��وي ��ت أم��س

األرب�ع��اء فقيد مجلس األم��ة النائب
نبيل الفضل.
وف ��ي ث �ن��اي��ا ه ��ذا امل �ش �ه��د امل�ه�ي��ب
ب ��رزت ك�ل�م��ات رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��ؤب� �ن ��ا ال� �ف� �ق� �ي ��د ق � ��ائ �ل��ا :ل� �ق ��د آمل �ن��ا
وأح ��زن� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا رح� �ي ��ل ال �ن��ائ��ب

ال � �ف � ��اض � ��ل ن� �ب� �ي ��ل ال � �ف � �ض� ��ل ل �ك �ن �ه��ا
بالنهاية إرادة ال�ل��ه وك��ل ل��ه ي��وم ال
ب��د ف�ي��ه م��ن ال��رح �ي��ل وم ��ا أق��ول��ه في
حق النائب الفضل كلمة حق أشهد
ب �ه��ا م ��ن خ�ل��ال م ��ا ع �ل �م��ت ع �ن��ه ف��ي
فترة رئاستي ملجلس األمة فقد كان

النصف لـ«الدستور» :استجواب
العمير إن لم ينفذ توصيات الحيازات
دع��ا ال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف
وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم��ة
د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر م �ط��ال��ب إل��ى
االل � � �ت� � ��زام ب� �م ��ا خ �ل �ص ��ت ال �ي��ه
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ف��ي ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة التي
اوص � � � ��ت ب� ��إح� ��ال� ��ة امل � ��وض � ��وع
بأكمله للنيابة العامة.
وأك� � � � � ��د ال� � �ن� � �ص � ��ف أن� � � � ��ه ف��ي

ح��ال ت��أخ��ر ال��وزي��ر ع��ن تنفيذ
ت� ��وص � �ي� ��ات ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ب � � �ش � ��أن ق �ض �ي��ة
الحيازات الزراعية التي اثيرت
خالل دور االنعقاد املاضي.
ف �س��وف ي �ك��ون م��وق�ف�ن��ا منه
ل �ي��س ب�ب�ع�ي��د ع��ن م��وق�ف�ن��ا من
وزي��ر الصحة د.علي العبيدي
وس �ي �ع��رض ن�ف�س��ه ل�ل�م�س��اء ل��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة وص� �ع ��ود م�ن�ص��ة

االس � �ت � �ج� ��واب الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ��ه
ي�ت��اب��ع ه��ذه القضية ع��ن كثب
الى ان يتم تصحيح االعوجاج
ال� �ح ��اص ��ل ف� ��ي ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
ال �ش��ائ �ك��ة وات� �ب ��اع االج � � ��راءات
الصحيحة بشأنها.

تفاصيل (ص)07

ن��ائ�ب��ا م�ث��اب��را مخلصا بعمله وق��د
ب��ذل ج�ه��ودا كبيرة مشهودة ل��ه في
ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي م��ن خ�لال
اقتراحات ومشاريع قوانني مهمة.
وت��اب��ع أن الفقيد ك��ان همه األول
ت �ب �ن��ي ك� ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه االرت � �ق� ��اء

بالبالد وتحقيق طموحات الشعب
وق ��د أدى األم ��ان ��ة وش � ��اءت ال �ق��درة
اإللهية أن يقضي آخر ثوان له داخل
ق��اع��ة عبدالله ال�س��ال��م ليكون دليال
على حبه للوطن وإخ�لاص��ه لسمو
األمير ورغبته في تحقيق األفضل

ل �ل �ب�ل�اد وال ن �م �ل��ك ب ��األخ �ي ��ر س��وى
ال��دع��اء ل��ه ب��أن يتغمده الله بواسع
رحمته ويدخله فسيح جناته وأن
يلهم أهله الصبر والسلوان.
تفاصيل (ص)06-04

األولويات تبحث القوانين المتأخرة
مع  6وزراء األحد المقبل
ت �ع �ق��د  3ل� �ج ��ان اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ي��وم
االح� � ��د امل �ق �ب��ل ح �ي��ث ت �س �ت �ك �م��ل ل�ج�ن��ة
األولويات مناقشة القوانني التي أقرها
املجلس ولم تصدر لوائحها التنفيذية
وال�ق��وان�ين ال�ت��ي ل��م ت�ص��در لها ق��رارات
ح �ت��ى اآلن ب �ح �ض��ور وزراء ال��داخ�ل�ي��ة
وال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة واالس � �ك� ��ان
واملواصالت والبلدية واألشغال العامة
والتربية والتعليم العالي.
ك � �م� ��ا ت� �ب� �ح ��ث ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات

والحساب الختامي مالحظات دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل� � � � � ��وزارة ال� �ن� �ف ��ط ع � ��ن ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2015/2014وال � �ح � �س� ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واالداب عن السنة املالية 2015/2014
ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنه.
وم � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى ت� �ن ��اق ��ش ل�ج�ن��ة
ال�ش��وون املالية واالق�ت�ص��ادي��ة والعمل
االق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين ب�ت�ع��دي��ل بعض

اح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  6ل �س �ن��ة 2008
ف ��ي ش ��أن ت �ح��وي��ل م��ؤس �س��ة ال�خ�ط��وط
الجوية الكويتية الى شركة مساهمة،
والتعديالت املقدمة من االعضاء وكذلك
مناقشة مشروع القانون واالقتراحات
ب�ق��وان�ين ف��ي ش ��أن امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة
والتعديالت املقدمة عليه.
تفاصيل (ص)03
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هنأ إمبراطور اليابان بعيد ميالده وعزى رئيس موريتانيا في وفاة نجله

األمير معزيا أسرة الفضل :مسيرته حافلة
بالعطاء من أجل مصلحة الوطن
ب�ع��ث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع��اه ببرقية تعزية إل��ى أس��رة
املغفور له بإذن الله تعالى عضو
مجلس األمة نبيل نوري الفضل
ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع ��ن خ��ال��ص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة
عضو مجلس األم��ة نبيل نوري
الفضل ال��ذي واف��اه األج��ل بقاعة
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �س ��ال ��م وه � ��و ي� ��ؤدي
واج �ب��ه ال��وط �ن��ي م �ش �ي��دا س�م��وه
ب �م�ن��اق��ب ال �ف �ق �ي��د وم ��ا ق��دم��ه من
خ ��دم ��ات م � �ق ��درة ل��وط �ن��ه ط ��وال
مسيرة حافلة بالعطاء من أجل
م�ص�ل�ح��ة ال ��وط ��ن س��ائ�ل�ا س�م��وه
املولى تعالى أن يتغمده بواسع
رح�م�ت��ه وي�س�ك�ن��ه فسيح جناته
وأن يلهم أس��رت��ه وذوي ��ه جميل

الصبر وحسن العزاء.
وبعث سمو نائب األمير وولي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ببرقية تعزية إلى أسرة املغفور
له بإذن الله تعالى عضو مجلس
األمة نبيل نوري الفضل ضمنها
س�م��وه خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص��ادق
م��واس��ات��ه ب��وف��اة ع�ض��و مجلس
األمة نبيل نوري الفضل مشيدا
سموه بمناقب الفقيد وما قدمه
من خدمات مقدرة لوطنه طوال
مسيرة حافلة بالعطاء من أجل
مصلحة ال��وط��ن مبتهال سموه
إل ��ى امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��ده
ب��واس��ع رحمته ويسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أس��رت��ه وذوي��ه
جميل الصبر وحسن العزاء.
وبعث حضرة صاحب السمو

أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة إل��ى
أخيه فخامة الرئيس محمد ولد
ع�ب��دال�ع��زي��ز رئ �ي��س الجمهورية
اإلسالمية املوريتانية الشقيقة
ع �ب��ر س� �م ��وه ف �ي �ه��ا ع ��ن خ��ال��ص
تعازيه وصادق مواساته بوفاة
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب � � ��إذن ال� �ل ��ه ت �ع��ال��ى
ن�ج�ل��ه إث ��ر ح� ��ادث س �ي��ر م��ؤس��ف
س��ائ�لا س �م��وه امل��ول��ى ت�ع��ال��ى أن
يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته وأن يلهم فخامته
وأس��رت��ه الكريمة جميل الصبر
وحسن العزاء.
وبعث حضرة صاحب السمو
أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى

ج�ل�ال ��ة اإلم� � �ب � ��راط � ��ور اك �ي �ه �ي �ت��و
إم � �ب� ��راط ��ور ال� �ي ��اب ��ان ال �ص��دي �ق��ة
ع �ب��ر ف �ي �ه��ا ع ��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه
ب �م �ن��اس �ب��ة ع �ي��د م� �ي�ل�اد ج�لال�ت��ه
متمنيا س�م��وه لجاللته موفور
ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ي��اب��ان كل
التقدم واالزدهار.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

نائب األمير استقبل مرزوق الغانم وجابر المبارك
وعددا من الوزراء

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال مرزوق الغانم

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله بقصر
بيان صباح ام��س رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس الوزراء.

كما استقبل سمو نائب األمير
وول ��ي ال�ع�ه��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ال�ن��ائ��ب
األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح

وسموه مستقبال الشيخ جابر املبارك

ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��و ن��ائ��ب األم �ي��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
املالية ووزير النفط بالوكالة أنس
خالد الصالح.
إلى ذلك بعث سمو نائب األمير
وولي العهد الشيخ نواف األحمد

الجابر الصباح حفظه الله ببرقية
تعزية إل��ى أخ�ي��ه فخامة الرئيس
م �ح �م��د ول � ��د ع �ب��دال �ع��زي��ز رئ �ي��س
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
الشقيقة ضمنها س�م��وه خالص
ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه بوفاة
املغفور له ب��إذن الله تعالى نجله
إث� ��ر ح � ��ادث س �ي��ر م��ؤس��ف س��ائ�لا

س�م��وه امل��ول��ى ت�ع��ال��ى أن يتغمده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وي�س�ك�ن��ه فسيح
ج �ن��ات��ه وي �ل �ه��م ف�خ��ام�ت��ه وأس��رت��ه
جميل الصبر وحسن العزاء.
وب �ع ��ث س �م ��وه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل ��ى ج�لال��ة اإلم �ب��راط��ور اكيهيتو
إم� � �ب � ��راط � ��ور ال � �ي� ��اب� ��ان ال �ص��دي �ق��ة
ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه

ب �م �ن��اس �ب��ة ع� �ي ��د م � �ي �ل�اد ج�لال �ت��ه
متمنيا لجاللته م��وف��ور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �ي��اب��ان ك ��ل ال �ت �ق��دم
واالزدهار.
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محليات

استقبل السفير طهبوب وهنأ المستشار المطاوعة على تعيينه رئيسا لمحكمة التمييز

الغانم :قرار البرلمان اليوناني االعتراف
بدولة فلسطين رسالة واضحة للعالم
أشاد رئيس االتحاد البرملاني
ال �ع��رب��ي ورئ �ي ��س م�ج�ل��س االم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب� �ق ��رار ال �ب��رمل��ان
ال � �ي� ��ون� ��ان� ��ي االع� � � �ت � � ��راف ب ��دول ��ة
فلسطني.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح � �ف� ��ي ان ق� � � � � ��رار ال� � �ب � ��رمل � ��ان
ال � �ي� ��ون� ��ان� ��ي ال � � � ��ذي ي � ��أت � ��ي ب �ع��د
س �ل �س �ل��ة م� ��ن ق � � � ��رارات م �ش��اب �ه��ة
ص� ��درت ع ��ن ب��رمل��ان��ات اوروب �ي��ة
م �ت �ع��ددة ت�ع�ك��س ت�ل�م��س ال�ع��ال��م
ل �ل �ح��اج��ة ال� ��ى ت �ح��ري��ك ال �ج �م��ود
ال ��ذي ي�ع�ت��ري العملية السلمية
في الشرق االوسط والحاجة الى
تذكير اسرائيل بان العالم ماض
في اعترافه بحق الفلسطينيني

ف � ��ي اق � ��ام � ��ة دول � �ت � �ه ��م امل �س �ت �ق �ل��ة
وعاصمتها القدس.
وأض� � � � ��اف ان ق� � � ��رار ال� �ب ��رمل ��ان
ال �ي��ون��ان��ي ال � ��ذي ن �ث �م �ن��ه ع��ال�ي��ا
ج � � � ��اء ف � � ��ي وق � � � ��ت ي � �ع � ��ان � ��ي ف �ي��ه
الشعب الفلسطيني من غطرسة
االح � � �ت �ل ��ال االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي وه ��و
ب�م�ث��اب��ة رس��ال��ة واض �ح��ة ال ��ى ان
ال�ع��ال��م ب��دأ يضيق ذرع ��ا بحالة
الجمود التي تعاني منها عملية
التسوية في الشرق االوسط.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
رئ � �ي� ��س مجلس األمة م� � ��رزوق
ال �غ��ان��م ف ��ي مكتبه أمس سفير
دولة فلسطني لدى دولة الكويت
رامي طهبوب.

م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��ث رئ�ي��س
م �ج �ل��س االم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ب �ب��رق �ي��ة ال ��ى امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف
املطاوعة هنأه فيها على تعيينه
رئيسا ملحكمة التمييز متمنيا
ل ��ه ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح ف ��ي اداء
مهامه وخدمة وطنه.
كما بعث رئيس مجلس األمة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقيتي تهنئة
إلى كل من رئيس مجلس النواب
ف��ي ال�ي��اب��ان ت��ادام��وري أوشيما
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س امل �س �ت �ش��اري��ن
مازاكي يامازاكي وذلك بمناسبة
عيد ميالد اإلمبراطور أكيهيتو.
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال السفير الفلسطيني رامي طهبوب

لجنة األولويات تبحث القوانين
المتأخرة األحد المقبل
ت�ع�ق��د  3ل �ج��ان اج�ت�م��اع��ات�ه��ا
ي ��وم االح ��د امل�ق�ب��ل ح�ي��ث تشرع
ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات ف��ي م�ن��اق�ش��ة
ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي اق��ره��ا امل�ج�ل��س
ول��م تصدر لوائحها التنفيذية
وال �ق��وان�ين ال �ت��ي ل��م ت �ص��در لها
ق � � � � ��رارات ح� �ت ��ى اآلن ب �ح �ض��ور
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزي � � � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ،ووزي � � � ��ر
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية ،ووزير الدولة لشؤون
االس� � �ك � ��ان ووزي� � � ��ر امل� ��واص�ل��ات

ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون البلدية
ووزي ��ر االش �غ��ال ال�ع��ام��ة ووزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم ��ة
ووزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي.
كما تبحث لجنة امليزانيات
والحساب الختامي مالحظات
دي��وان املحاسبة على الحساب
ال �خ �ت ��ام ��ي ل � � � ��وزارة ال �ن �ف ��ط ع��ن
ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة 2015 /2014
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للمجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال� �ف� �ن ��ون
واالداب ع � ��ن ال � �س � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة

 2015 /2014ومالحظات ديوان
املحاسبة بشأنه وذلك بحضور
ممثلني عن كل من وزارة املالية
وجهاز املراقبني املاليني ووزارة
ال � �ن � �ف� ��ط وامل� � �ج� � �ل � ��س ال� ��وط � �ن� ��ي
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال� � �ف� � �ن � ��ون واآلداب
ودي��وان املحاسبة وما يستجد
من أعمال.
ومن جهة اخرى تناقش لجنة
ال �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
وال �ع �م��ل االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
بتعديل بعض اح�ك��ام القانون
رق � ��م  6ل �س �ن��ة  2008ف� ��ي ش ��أن

ت � �ح ��وي ��ل م ��ؤس � �س ��ة ال� �خ� �ط ��وط
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� ��ى ش��رك��ة
مساهمة ،وال�ت�ع��دي�لات املقدمة
م ��ن االع� �ض ��اء وك ��ذل ��ك م�ن��اق�ش��ة
م�ش��روع ال�ق��ان��ون واالق�ت��راح��ات
ب �ق��وان�ين ف ��ي ش ��أن امل�ن��اق�ص��ات
ال� �ع ��ام ��ة وال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل �ق��دم��ة
عليه وما يستجد من اعمال.

الخرينج يهنئ المطاوعة
بتعيينه رئيسا لمحكمة
التمييز
بعث نائب رئيس مجلس االم��ة
مبارك الخرينج ببرقية تهنئة الى
املستشار يوسف جاسم املطاوعة
رئ � �ي� ��س م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز أع � ��رب
فيها الخرينج ع��ن خالص تهانيه
ب �م �ن��اس �ب��ة ص � � ��دور امل � ��رس � ��وم رق ��م
 336لسنة  2015بتعيني املستشار
امل �ط��اوع��ة رئ�ي�س��ا ملحكمة التمييز
م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه ك��ل ال �ت��وف �ي��ق وال �س��داد
وموفور الصحة والعافية ملواصلة
عطائه في خدمة الوطن واملواطنني
ف��ي ظ��ل ح�ك��م ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
البالد حفظه الله ورعاه.

مبارك الخرينج
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رئيسا السطلتين ولفيف من الوزراء والنواب ووفود من المواطنين ودعوا الراحل إلى مثواه األخير

الغانم :وفاة الفضل في المجلس دليل

الغانم يتقدم جموع املواطنني خالل صالة الجنازة على فقيد الكويت

ف��ي م�ش�ه��د م�ه�ي��ب ت �ق��دم��ه رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم بمشاركة
رئيس مجلس ال��وزراء سمو الشيخ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ول �ف �ي��ف م ��ن ال� � ��وزراء
والنواب ووفود من املواطنني شيعت
الكويت أمس األربعاء فقيد مجلس
األمة النائب نبيل الفضل.
وف� ��ي ث �ن��اي��ا ه� ��ذا امل �ش �ه��د امل�ه�ي��ب
ب� ��رزت ك�ل�م��ات رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مؤبنا الفقيد قائال :لقد آملنا وأحزننا
جميعا رحيل النائب الفاضل نبيل
ال�ف�ض��ل ل�ك�ن�ه��ا ب��ال�ن�ه��اي��ة إرادة ال�ل��ه
وكل له يوم ال بد فيه من الرحيل وما
أق��ول��ه ف��ي ح��ق ال�ن��ائ��ب الفضل كلمة
ح��ق أش�ه��د ب�ه��ا م��ن خ�ل�ال م��ا علمت
عنه في فترة رئاستي ملجلس األمة
فقد كان نائبا مثابرا مخلصا بعمله
وق��د ب��ذل ج�ه��ودا كبيرة مشهودا له
في تطوير العمل البرملاني من خالل
اقتراحات ومشاريع قوانني مهمة.
وت��اب��ع أن الفقيد ك��ان ه�م��ه األول
ت �ب �ن��ي ك� ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه االرت � �ق� ��اء
بالبالد وتحقيق طموحات الشعب
وق� ��د أدى األم ��ان ��ة وش� � ��اءت ال �ق ��درة
اإللهية أن يقضي آخر ثوان له داخل
ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م ل�ي�ك��ون دليال
ع�ل��ى ح�ب��ه ل�ل��وط��ن وإخ�لاص��ه لسمو
األم�ي��ر ورغ�ب�ت��ه ف��ي تحقيق األفضل
ل �ل �ب�ل�اد وال ن �م �ل��ك ب ��األخ� �ي ��ر س ��وى
ال��دع��اء ل��ه ب��أن يتغمده ال�ل��ه ب��واس��ع
رح�م�ت��ه وي��دخ�ل��ه فسيح ج�ن��ات��ه وأن
يلهم أهله الصبر والسلوان.
ك �م��ا رث � ��ى س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء الشيخ جابر امل�ب��ارك الفقيد
ق� ��ائ �ل�ا :ش �ع �ل��ة م� ��ن ال� �ن� �ش ��اط ودائ � ��م
االتصال بي في أمور تهم السلطتني

وال� ��دول� ��ة ك �ك��ل ول �ك ��ن ه� ��ذا أم� ��ر ال �ل��ه
وقضاؤه.
وأضاف املبارك :لقد زاملت الفقيد
النائب نبيل الفضل ألكثر من عشرة
أع� � � ��وام ون �ش �ه ��د ل� ��ه أن � ��ه ك � ��ان م �ث��اال
ل�ل��رأي ال�س��دي��د وال�ن��اص��ح للحكومة
مختتما تعزيته قائال ندعو له الله
بالرحمة وأن يتغمده بواسع رحمته
وألهله الصبر والسلوان.
صدمة كبيرة
وق� � � ��ال أم �ي ��ن س � ��ر م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال �خ ��راف ��ي إن ال �ح��زن
يخيم على املجلس منذ رحيله وأن
م�ع�ظ��م ال �ن��واب ك��ان��وا ي�ب�ك��ون داخ��ل

نواب خالل العزاء

ال�ج�ل�س��ة وف��ي امل�ق�ب��رة وامل��وق��ف ك��ان
ص�ع�ب��ا ل�ك�ن��ه أم��ر ال �ل��ه وم��ن ع��ادات�ن��ا
وتقاليدنا أن نذكر محاسن موتانا
وم��ن محاسن الفقيد أن��ه ك��ان فاعال
ونشيطا نختلف معه بالرأي ولكنه
كان موجودا وله رأيه واتفق معه في
آخ��ر م��ا ط��رح��ه ع��ن قضية تخليص
املعامالت داخل الجلسة.
وت � ��اب � ��ع ع � ��ن دوره ال �ت �ش��ري �ع��ي:
ان ال � �ن ��ائ ��ب ل � ��ه م� �ق� �ت ��رح ��ات ك �ث �ي��رة
تتسم ب��ال�ط��اب��ع ال��وط�ن��ي م�ث��ل هيئة
االت � �ص ��االت وه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ة وه�ي�ئ��ة
النقل وتلك املقترحات فيها منفعة
ك�ب�ي��رة ل�ل�ب�ل��د إذا ن�ف��ذت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة
ب ��ال �ش �ك��ل ال �س �ل �ي ��م وك� ��ذل� ��ك ك� � ��ان ل��ه

دور ف ��ي م �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة
وأط��روح��ات كثيرة خ�لال الجلسات
ت� �ن ��اول ��ت ق� �ض ��اي ��ا م� �ث ��ل ال� �ح� �ي ��ازات
وال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي م�خ��ال�ف��ات ال � ��وزارات
فقد ك��ان الفقيد شخصية إيجابية
ف��ي التشريع وال��رق��اب��ة ص��اح��ب رأي
وبرحيله سنفتقد مشرعا ومراقبا
من الطراز األول.
مفاجأة محزنة
ورثى ب��دوره مراقب مجلس األمة
ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ال�ف�ق�ي��د
ال �ف �ض ��ل ق� ��ائ �ل�ا :ه � ��ذا ال� ��رج� ��ل م�ه�م��ا
ت�ح��دث�ن��ا ع��ن س�م��و أخ�لاق��ه وطيبته
ورجولته وشجاعته لن نعطيه حقه

ف �ق��د ك ��ان وط �ن �ي��ا ص��ادق��ا م��ع نفسة
واآلخ ��ري ��ن أف �ن��ى ح �ي��ات��ه ف ��ي خ��دم��ة
أه��ل الكويت ول�ي��س دل�ي�لا على ذلك
أبلغ من أن الله أخذ أمانته تحت قبة
عبدالله السالم.
وت��اب��ع  :ب��رغ��م أن األط �ب ��اء ك��ان��وا
ي � �ح� ��ذرون� ��ه م � ��ن ال� �ج� �ه ��د وأوص� � � ��وه
ب��االب �ت �ع��اد ع��ن ال �س��اح��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
ول� �ك ��ن ح �ب ��ة أله � ��ل ال� �ك ��وي ��ت دف �ع �ت��ه
ل�لاس �ت �م��رار ف�ق��د ك ��ان ح��ري�ص��ا على
ح�ض��ور الجلسات وال�ل�ج��ان ومهما
تحدثنا عنه فلن نوفيه حقه فقد ترك
فراغا كبيرا في مجلس األمة كمشرع
ومراقب يتابع القوانني وان اختلفنا
م �ع ��ه إال ان � ��ه ذو ق �ل ��ب ك �ب �ي��ر ي�ه�ت��م
ب��ال �ج �م �ي��ع ول� ��م اش ��اه ��د رج �ل�ا مثله
مدافعا شرسا عن الوحدة الوطنية
وقد تركنا بو براك ولكن تبقى ذكراه
خالدة في وجداننا ومواقفه راسخة
في عقولنا.
وع� � � � ��ن ل � �ح � �ظ� ��ة رح� � �ي� � �ل � ��ه ت � �ح ��دث
التميمي قائال  :كنت لحظة ترجله
عن الدنيا من مقعده النيابي اتحدث
ع ��ن ب �ن��د ال ��رس ��ائ ��ل ورأي� � ��ت ارت �ب��اك��ا
أمامي ورأيت بو براك كأنه دخل في
غ�ي�ب��وب��ة ف�ق�ط�ع��ت ح��دي �ث��ي وه��رع��ت
إل�ي��ه وج ��اء الطبيب إلس�ع��اف��ه ولكن
ارادة الله ان تكون تحت قبة عبد الله
السالم هي آخر مشاهده عن الدنيا.
ووص� � ��ف م �س��اه �م �ت��ه ال �ب��رمل��ان �ي��ة
بانها كانت متميزة وزاد قائال :غن
مالحظاته دائما ما تؤخذ باالعتبار
ف �ق��د ك� ��ان ذا م �ن �ط��ق ج �ي��د وي��وص��ل

التتمة ص05

الخرافي :فقدنا
مشرعا ومراقبا
من طراز فريد
التميمي :مواقفه
الوطنية ستظل
باقية
الجيران :نتمنى
أن ترى مشاريعه
ومقترحاته النور
قريبا إحياء لذكراه
الحمدان :ندعو له
بالرحمة فقد كان
من المجدين في
عملهم
مطيع :له بصماته
التشريعية
المتميزة
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على إخالصه للوطن واألمير

املبارك يعزي الغانم في الفقيد الفضل

تتمة المنشور ص04
امل �ع �ل��وم��ة ب�ش�ك��ل ج �ي��د دائ �م ��ا ي�ت��رك
بصمته ل��ه تأثير ف��ي املجلس وك��ان
آخر اتصال بيني وبينه قبل عشرة
أي � ��ام وك �ن��ت ف ��ي ل �ب �ن��ان س��أل �ن��ي عن
م�ق�ت��رح أن ��ا ق��دم�ت��ه ل��رغ�ب�ت��ه ف��ي دع��م
املقترح وهذا هو نبيل الفضل.
وأع � � ��رب ال �ت �م �ي �م��ي ع ��ن اس �ت �ي��ائ��ه
م��ن بعض األص��وات الشامتة قائال:
يؤسفنا وج ��ود م��ن يشمت بخالف
م��ا ج�ب��ل عليه ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي فال
ي ��وج ��د ك��وي �ت��ي ب �م �ع �ن��ى ال �ك �ل �م��ة ل��م
ي �ح��زن ع�ل�ي��ه ح �ت��ى امل�خ�ت�ل�ف��ون معه
ل �ك��ن م ��ا ش �ه��دن��اه ع �ل��ى ت��وي �ت��ر أمل�ن��ا
ول �ه��ا م �ف �ه��وم ث ��ان وه ��و ان ال�ن��ائ��ب
الفضل كان مؤثرا في محياه ومماته
وديننا الحنيف يبغض التشمت بني
املسلمني حتى ف��ي حالة الخصومة
وأرى أن مهاجمة شخص ميت ليس
من امل��روءة وال الدين الحنيف ونرد
على هؤالء بأن ذكراه ستبقى خالدة
ك �م��درس��ة وط �ن �ي��ة ل �ه��ا م�ل�اح ��م وق��د
ت�ص��دى لكل م��ن ي�س��يء إل��ى الكويت
وي �ب��ث س �م��وم��ه ف ��ي امل �ج �ت �م��ع وك ��ان
أشجع شخص يتصدى للطائفية.
صادح بالحق
وم � � ��ن ن ��اح� �ي� �ت ��ه وص � � ��ف ال� �ن ��ائ ��ب
د.يوسف الزلزلة املشهد الذي تم في
املقبرة أثناء توديع النائب بأنه كان
مهيبا حيث التف زمالؤه النواب مع
أه��ل ال�ك��وي��ت م��ن مختلف ال�ط��وائ��ف
وال�ت��وج�ه��ات ل�ت��ودي��ع امل��رح��وم نبيل
ال �ف �ض��ل م �ش �ي��را إل� ��ى أن ال �ف �ق �ي��د ل��ه
م� ��واق� ��ف ف� ��ي ال� �ح� �ي ��اة االج �ت �م��اع �ي��ة

صالة الجنازة على الراحل الفضل

وال �س �ي��اس �ي��ة م �ت �م �ي��زة س��اه �م��ت في
ت��رك أث��ر ف��ي جميع م��ن ت�ع��ام��ل معه
ول �ك �ن��ه ب��األخ �ي��ر س �ل��ك ط��ري �ق��ا كلنا
س�ن�م�ض��ي ف �ي��ه غ �ي��ر ان ��ه ت ��رك ح��زن��ا
عميقا في قلوب زمالئه واملواطنني
ب�م��واق��ف ال��وط�ن�ي��ة امل�ش�ه��ودة وال�ت��ي
تشفع له عند محبيه ف��إن ك��ان رحل
ب�ج�س��ده إال ان ��ه س�ي�ب�ق��ى ببصماته
وم � ��واق� � �ف � ��ه ال� � �ص � ��ادح � ��ة ب �م �ص �ل �ح��ة
ال�ك��وي��ت وستبقى ت�ل��ك ال��ذاك��رة عنه
وع ��ن ش�خ�ص�ي�ت��ه وأس �ل��وب��ه ال��راق��ي
والجميل باقية في قلوبنا رحم الله
نبيل الفضل ونسال الله أن يسكنه
فسيح جناته.

دعاء بالرحمة
ودع��ا النائب عبد الله العدواني
ب� � ��دوره ل�ل�ف�ق�ي��د ب��ال��رح �م��ة وق � ��ال إن
امل ��وت ح��ق ون�ط�ل��ب ال��رح�م��ة ألخينا
ال� �ن ��ائ ��ب ال �ف �ض��ل وق � ��د زام� �ل� �ت ��ه مل��دة
ع��ام�ين ل��م ن��ر م�ن��ه فيها إال ك��ل خير
فقد ك��ان ذا خلق وم�ب��دأ وعسى الله
يغفره ويرحمه.
مصاب مفاجئ
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .عبد
ال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران :ن �ع ��زي ان�ف�س�ن��ا
وال �ج �م �ي��ع ب� �ه ��ذا امل � �ص ��اب امل �ف��اج��ئ
ولقد عاشرته في اللجنة التشريعية
وملست مدى عمق وطنيته وهمومه

ال � �ت ��ي ي �ح �م �ل �ه��ا ع� ��ن ال� ��وط� ��ن وأه� ��ل
الكويت ومعاناتهم فقد ك��ان يحمل
رس ��ال ��ة ال �ب �س �ط��اء م ��ن ال �ش �ع��ب ول��ه
اجتهادات أصاب في بعضها وأخطأ
في البعض مثله مثل جميع النواب
والبشر بصفة عامة وال نملك إال أن
ن��دع��و ل��ه ورح�م��ة ال�ل��ه واس�ع��ة وه��ذه
رسالة أود أن اوصلها أن ه��ذه سنة
الحياة والعجلة ال تتوقف واملجلس
م� �س� �ت� �م ��ر ف �ل ��ا ي � �ت� ��رج� ��ل ف� � � � ��ارس إال
ويعتلي فارس آخر من أجل مواصلة
م� �س� �ي ��رة ال � �ع � �ط� ��اء ال� � �ج � ��اد وال �خ �ي ��ر
أله��ل ال�ك��وي��ت وه�ك��ذا تبقى الكويت
متجددة بأبنائها وعطائها ونتمنى
أن تستمر رسالته الوطنية من خالل

عزت الغانم والنواب وأسرة الفقيد

نقابة أمانة المجلس :الفضل
كان مثاال يحتذى في العمل البرلماني
أب�ن��ت ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين في
األم��ان��ة العامة ملجلس األم��ة
املغفور ل��ه ب��إذن الله النائب
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل ال� � ��ذي واف � ��اه
األج� ��ل امل �ح �ت��وم وه ��و ي��ؤدي
واج� �ب ��ه ال��وط �ن��ي ت �ح��ت ق�ب��ة
عبد الله السالم مشيرة إلى
أن الفقيد كان مثاال يحتذى
به في العمل البرملاني.
وق��ال��ت ال �ن �ق��اب��ة ف��ي ب�ي��ان

ص �ح �ف��ي إن ال �ف �ق �ي��د ال�ف�ض��ل
ك � � � � ��ان ع� � � �ض � � ��وا ف � � ��اع� �ل ��ا ف ��ي
ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي م ��ن خ�لال
ال� �ل� �ج ��ان ال� �ت ��ي ش� � ��ارك ف�ي�ه��ا
واالقتراحات والقوانني التي
ت �ق��دم ب �ه��ا وك� ��ان ذا ح�ض��ور
وم � �س� ��اه � �م� ��ة واض � � �ح� � ��ة ف��ي
العمل البرملاني.
وع � � � ��زت ال � �ن � �ق ��اب ��ة رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق علي

ال� �غ ��ان ��م وأع� � �ض � ��اء امل �ج �ل��س
وأس � ��رة ال�ف�ق�ي��د ي��رح �م��ه ال�ل��ه
داع �ي��ة ال�ل��ه ال�ع�ل��ي ال�ق��دي��ر ان
يتغمده ب��واس��ع رحمته وأن
يلهم اهله الصبر والسلوان.

م�ش��اري��ع ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ق��دم�ه��ا ب��أن
ترى النور.
وتابع عن أحداث وفاته باملجلس:
إن اهل الكويت حبسوا أنفاسهم ملا
ت ��رددت األن �ب��اء ع��ن رحيله وك��ان لي
معه كالم قبل وفاته بدقائق وابتسم
رغ� ��م اخ� �ت�ل�اف وج� �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ك�م��ا
شاهدت موقفا له أثر بي قبل وفاته
أي �ض��ا ح�ي��ث ق��ام وذه ��ب إل��ى رئيس
ال �ح �ك��وم��ة وب� �ع ��د ح ��دي ��ث م �ع��ه ق��ام
بتقبيله وك��أن��ه ي ��ودع ال�ج�م�ي��ع فقد
كانت آخر قبلة منه لرئيس الحكومة
وعلينا أال ننسى أن نشيد بجهود
وزي��ر الصحة ال��ذي ق��ام ب��دوره على
أك �م��ل وج ��ه وح� ��اول ان �ع��اش ال�ن��ائ��ب
الراحل والحمد لله على كل حال.
سنة اهلل في خلقه
وأع� ��رب ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
ع ��ن ت �ع��ازي��ه ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
والنواب وأه��ل الفقيد وذوي��ه سائال
الله أن يعفو عنه وهذه سنة الله في
األرض وم ��ن ه��م قبلنا ف��اض��وا إل��ى
الله ونحن على هذا الدرب سائرون.
وأض � � ��اف :الب� ��د أن ن ��أخ ��ذ ال�ع�ظ��ة
والعبرة ومثل هذه املواقف الصادمة
ت��ذك��رن��ا دائ �م��ا ب��ال�ح�ي��اة األخ� ��رة من
أجل أن نجتهد في أعمالنا الصالحة
ف��ي ال��دن�ي��ا ون��دع��و للفقيد بالرحمة
ف�ق��د ك ��ان م��ن امل �ج��دي��ن وامل�ج�ت�ه��دي��ن
وان ك� ��ان ه �ن��اك ب �ع��ض اآلراء ال�ت��ي
ن�خ�ت�ل��ف م �ع��ه ف�ي�ه��ا ون �س��أل ال �ل��ه ان
يرحمه.
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المبارك :مثال للرأي السديد والناصح
األمين للحكومة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

تتمة المنشور ص05
وت � ��اب � ��ع أن امل� � � ��وت م � ��ن ال �ع �ظ ��ات
وال � � �ص� � ��دم� � ��ات ال� � �ت � ��ي ن� �غ� �ف ��ل ع �ن �ه��ا
وننغمس في خضم الحياة وكأننا
ن�م�ل��ك ال��دي �م��وم��ة ع�ل��ى وج ��ه األرض
وت� ��أت � �ي � �ن� ��ا م � �ث� ��ل ه� � � ��ذه ال � �ص� ��دم� ��ات
الس� �ت ��رج ��اع أن �ف �س �ن��ا ف �ق��د ك� ��ان ق�ب��ل
قليل بيننا ال�ن��ائ��ب ال�ف�ض��ل يناقش
ويحاور وأفضل ما يقال في مثل تلك
امل��واق��ف إن��ا ل�ل��ه وإن ��ا إل�ي��ه راج�ع��ون
وهي صدمة للجميع غير انها سنة
الله في خلقه والشك ان هذا املصاب
كان فيه األلم غير أن الحياة البد من
استمرارها ون��وص��ي أب�ن��اءه وذوي��ه
باالجتهاد في الدعاء والصدقة لرفع
درجاته عند ربه.
الموت حق
وب ��دوره ق��ال النائب أحمد مطيع
ال �ع��ازم��ي ن�ح�م��د ال �ل��ه ع �ل��ى ق�ض��ائ��ه
وق � � � ��دره ون � �س� ��أل ال � �ل ��ه أن ي �غ �ف��ر ل��ه
وي�س�ك�ن��ه ال� �ف ��ردوس األع �ل��ى ف��امل��وت
ح� ��ق وك � ��ل م� ��ن ع �ل �ي �ه��ا ف � ��ان ون ��ذك ��ر
م � �ح� ��اس� ��ن امل� � ��وت� � ��ى ان ال� � ��رج� � ��ل ل��ه
بصمات تشريعية التي تخدم البلد
واقتراحات وقوانني تخدم املواطنني
واملقيمني.
وق��ال النائب سيف العازمي االخ
نبيل الفضل أخ عزيز وص��دي��ق وله
ف ��ي ه ��ذا امل �ج �ل��س وق �ف ��ات وش�خ��ص
ن �ح �ت��رم��ه ول ��ه ت �ق��دي��ره ون ��دع ��و ال�ل��ه
الغفران له والرحمة.
جمع غفير
واعتبر النائب خليل الصالح أن
رحيل الفضل فاجعة ليست بالهينة
معتبرا ان الجمع الغفير ال��ذي جاء

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك

ل �ت��ودي �ع��ه إل ��ى م �ث ��واه األخ �ي ��ر دل�ي��ل
ع �ل��ى م �ح �ب��ة ال� �ن ��اس ل ��ه م �ش �ي��را إل��ى
ح��رص ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى امل�ش��ارك��ة في
توديعه ممثلة بسمو رئيس مجلس
ال ��وزراء الشيخ جابر امل�ب��ارك وجمع
من ال��وزراء يتقدمهم رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم .
وت��اب��ع ال�ص��ال��ح :لقد فقد مجلس
األم ��ة رك �ي��زة م��ن رك��ائ��زه األس��اس�ي��ة
خ�لال الفترة األخيرة طالبا من الله
أن يعني زم�لاءه النواب على تخطي
م �ص �ي �ب��ة ف ��راق ��ه وع � ��دم وج � � ��وده ف��ي
املجلس خ�لال الفترة املقبلة مشيرا
إلى أن عقيدته الوطنية كانت تفوق
ك ��ل ش� ��يء ف �ق��د ك� ��ان م��داف �ع��ا ش��رس��ا
ض��د ك��ل م��ن يسعى لتعكير الصفو
ال��وط �ن��ي وأن ج�م�ي��ع ق �ض��اي��اه ال�ت��ي
تبناها كانت قضايا وطنية بامتياز.
وسرد الصالح آخر موقف جمعه
بالنائب ال��راح��ل قائال :عند دخولي
للمجلس ي ��وم ال�ج�ل�س��ة ك�ن��ت خلفه
ومل ��ا دخ�ل�ن��ا إل ��ى امل��واق��ف ت��رج��ل عن
س �ي��ارت��ه ل�ي�ف�ت��ح ل ��ي ب� ��اب س �ي��ارت��ي
ويلقي علي التحية معتبرا انه لم ير
في مثل تواضعه ودماثة خلقه مؤكدا
ان ال �ح �ي��اة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال��رق��اب �ي��ة
ستفتقد فارسا من فرسانها الذي ال
يسهل تعويضه غير أن��ه أم��ام إرادة
الله ال يملك املرء غير ان يقول إنا لله
وإنا إليه راجعون.
وم ��ن ج�ه��ة اخ ��رى أع ��رب ال�ص��ال��ح
ع� ��ن اس �ت �ي ��ائ ��ه م� ��ن ت �ش �ف��ي ال �ب �ع��ض
م� ��ن م �س �ت �خ��دم��ي ت ��وي �ت ��ر ف� ��ي م ��وت
ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل م�ع�ت�ب��را ان ذل ��ك من
ب��اب الفجور ف��ي الخصومة ال�ت��ي ال
ترتبط بالدين الحنيف بصلة فضال
عن انها سابقة لم تحدث في تاريخ
الكويت التي جبل اهلها على املحبة

واالح �ت ��رام ح�ت��ى ف��ي ال�خ�ص��وم��ة إذا
كان الخصم على قيد الحياة فكيف
إذا ك� ��ان م �ي �ت��ا ون� �ق ��ول ل�ل�ج�م�ي��ع إن
ل �ل �م��وت ح��رم��ة وإن ال �ن �ب��ي أوص��ان��ا
بذكر محاسن موتانا.
وأع� � � � ��رب ب� � � � ��دوره ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ع��د
الخنفور عن خالص تعازيه وصادق
املواساة من أسرة املغفور له النائب
نبيل الفضل ال��ذي واف�ت��ه املنية في
قاعة عبدالله السالم وأثناء تمثيله
الشعب الكويتي ف��ي الجلسة داعيا
املولى العلي القدير أن يرحم الفقيد
ب � ��واس � ��ع رح� �م� �ت ��ه وأن ي �ل �ه ��م أه �ل��ه
الصبر والسلوان  ..إنا لله وإنا إليه
راجعون.
وأكد النائب د .عبدالحميد دشتي
أن الفقيد قامة برملانية كبيرة يتميز
ب �م �ح �ب��ة ج �م �ي��ع زم �ل�ائ� ��ه م� ��ا ي�ج�ع��ل
املصاب جلال وليس أم��را هينا على
ن�ف��وس�ن��ا وخ��اص��ة أن ��ه س�ق��ط بيننا
في مجلس األمة أثناء الجلسة وهو
م��ا يجعله ب��اق�ي��ا ف��ي ذاك��رت�ن��ا مهما
حيينا ونرى أنه وإن كان املوت غيبه
إال أن ذكراه العطرة ستظل معنا.
وب � ��دوره ق��ال ال�ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل عبد
ال� �ل ��ه أب � ��ل إن ش �خ �ص �ي��ة ال �ف �ق �ي��د ل��ن
ت�ع��وض مهما اختلف البعض معه
إال أن ��ه س�ت�ظ��ل ل��ه م�ك��ان�ت��ه وت�ق��دي��ره
ك�ش�خ�ص�ي��ة وط �ن �ي��ة ون��دع��و ال �ل��ه أن
ي �ت �غ �م��ده ب� ��واس� ��ع رح �م �ت ��ه ون �ع ��زي
انفسنا والشعب واه�ل��ه ونتمنى أن
يستذكر الجميع م��واق�ف��ه الحميدة
وخصلته الفضلى أال وهي الشجاعة
وقد كانت نهايته نهاية رجل شجاع.
أك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��د ال�ل��ه
أن ال � � ��راح � � ��ل ن� �ب� �ي ��ل ال � �ف � �ض� ��ل ك� ��ان
ف��ارس��ا بمعنى الكلمة وب��وف��ات��ه فإن

وزير اإلعالم الشيخ سلمان الحمود

الكويت قد فقدت واح��دا من رجالها
ال��وط �ن �ي�ين وأن� ��ه ك ��ان ص��اح��ب كلمة
ح ��ق ف ��ي م��وق �ع��ه ال �ن �ي��اب��ي م�ع�ت�ب��را
ان حكمة ال�ل��ه سبحانه اق�ت�ض��ت أن
ت �ك��ون ل�ح�ظ��ات��ه األخ� �ي ��رة ف��ي امل �ك��ان
ال��ذي أح�ب��ه ممثال للشعب الكويتي
وم ��داف� �ع ��ا ع ��ن ح �ق��وق��ه وأن س�ي��رت��ه
وت� �ف ��ان� �ي ��ه ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل واإلخ � �ل ��اص
سيكونان نبراسا لكل من عمل معه
من الحكومة واملجلس.
وت��اب��ع ال�ع�ب��دال�ل��ه :لقد ك��ان رحمه
ال �ل��ه ع�ن�ي��دا ف��ي إص� ��راره ع�ل��ى الحق
وم �ث ��اب ��را ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ق�ض��اي��ا
ال��وط �ن �ي��ة وك� ��ان دائ� ��م ال �ت��واص��ل مع
ال �ج �م �ي��ع م� ��ن أج � ��ل اي � �ص� ��ال ف �ك��رت��ه
بسهولة وملتابعة تنفيذها.
وأض � ��اف أن ��ه ف ��ي ال �ج��ان��ب اآلخ ��ر
م ��ن ش�خ�ص�ي�ت��ه ب �ع �ي��دا ع ��ن ال��رق��اب��ة
والتشريع ك��ان يسعى بالخير وله
العديد من املواقف املشهودة لتجنب
ال� �ص ��دام ف �ق��د خ �س��رن��اه وات ��وق ��ع أن
ردود ف �ع��ل أه� ��ل ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ن�ب��أ
وفاته أكبر دليل على محبة الناس
له.
وت �ح��دث ال �ع �ب��دال �ل��ه ع��ن م�ش��ارك��ة
الحكومة في تشييع جثمان الفضل
يتقدمهم رئيس مجلس الوزراء حيث
ق��ال إن جميع اه��ل ال�ك��وي��ت ت�ع��ودوا
على االصطفاف في األفراح واألتراح
ك�ب�ي��ره��م وص�غ�ي��ره��م ي�م�ث�ل��ون أس��رة
واح� ��دة م�ش�ي��را إل ��ى ح ��رص رئيسي
السلطتني على الوجود مع املواطنني
ف ��ي ج �م �ي��ع امل �ن��اس �ب��ات م �ع �ت �ب��را أن
التئام شمل أهل الكويت في مثل تلك
املناسبات أمر جبل عليه الكويتيون
حيث نجتمع على حب الكويت واداء
الواجب االجتماعي.
وق ��ال ع�ب��د ال�ل��ه إن امل��رح��وم نبيل

الفضل ليلة وفاته ظل متيقظا لوقت
م�ت��أخ��ر م��ن ال�ل�ي��ل ل��وض��ع ال�ل�م�س��ات
األخ � �ي� ��رة ع �ل��ى ح ��ل مل �ش �ك �ل��ة إب �ط��ال
امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة مل��رس��وم هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد م�ع�ت�ب��را أن ��ه رج��ل
فريد من نوعه حيث تغلب على آالمه
وآث� ��ر امل �ش��ارك��ة ف��ي ال �ع �م��ل ال�ن�ي��اب��ي
خالفا لتوصية األط�ب��اء ل��ه بالراحة
م��ؤك��دا أن شخصية ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل
لن تعوض.
م��ن ناحيته وص��ف وزي��ر اإلع�لام
وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
سلمان الحمود النائب ال��راح��ل بأن
طرحه كان يتسم بالجرأة والشجاعة
وال �ص�لاب��ة ت �ج��اه مختلف القضايا
ال��وط�ن�ي��ة م��ؤك��دا ان م�س��اه�م��ات��ه في
ال �ع �م��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي م ��وض ��ع ت�ق��دي��ر
م��ن السلطتني الن�ط�لاق�ه��ا م��ن نزعة
وطنية كبيرة كان يتمتع بها الفقيد
الراحل.
كما أك��د وزي��ر العدل وزي��ر الدولة
ل �ل ��أوق� � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع أن ال�ف�ق�ي��د ك ��ان ال
ي�خ�ش��ى ف��ي ك�ل�م��ة ال �ح��ق ل��وم��ة الئ��م
معتبرا كلماته األخ �ي��رة قبل وفاته
دليال على ذلك.
وأش � � ��ار وزي� � ��ر األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون مجلس األمة
د .ع�ل��ي العمير إل��ى أن ال��راح��ل ت��رك
ف ��راغ ��ا ك �ب �ي��را وص ��دم ��ة ل��زم�لائ��ه من
أعضاء السلطتني معربا عن تعازيه
لجميع أهل الكويت بوفاته.
وق��ال وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى إن الكلمات
لتعجز عن وصف مدى الحزن الذي
خيم على أعضاء السلطتني لرحيل
الفضل داعيا له باملغفرة والرحمة.

أبل :ستظل مكانته
كبيرة وإن خالفه
البعض
الوزير العبد اهلل:
فقدنا أحد رجاالت
الكويت الوطنيين
الحمود :يتسم
بالشجاعة وصالبة
الرأي تجاه القضايا
الوطنية
الصانع :ال يخشى في
الحق لومة الئم
العمير :ترك فراغا
كبيرا
العيسى :ندعو له
بالمغفرة والرحمة
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النصف :استجواب العمير إذا تأخر
في تنفيذ توصيات الحيازات الزراعية
ل � � � ��وح ال � � �ن � ��ائ � ��ب راك� � � � � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف
باستجواب وزير االشغال العامة وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم ��ة د .علي
العمير اذا ت��أخ��ر ف��ي تنفيذ توصيات
لجنة التحقيق البرملانية بشأن قضية
ال�ح�ي��ازات ال��زراع�ي��ة التي اث�ي��رت خالل
دور االنعقاد املاضي.
وقال النصف في تصريح للدستور:
ال��وزي��ر العمير م�ط��ال��ب ب��االل �ت��زام بما
خلصت اليه لجنة التحقيق البرملانية
ال � �ح � �ي ��ازات ال ��زراع � �ي ��ة وال � �ت ��ي اوص ��ت
ب ��إح ��ال ��ة امل� ��وض� ��وع ب��أك �م �ل��ه ل�ل�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة الع �م��ال دوره� ��ا ب �ه��ذا ال�ج��ان��ب
والتحقيق بهذا امللف بالشق الجنائي
منه وشق الجنح’.

واض � � � ��اف ال� �ن� �ص ��ف  :ك� �م ��ا اوص � ��ت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��إح ��ال ��ة ج �م �ي��ع امل �س��ؤول�ي�ن
ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة وم �ن �ه��م امل��دي��ر
االس�ب��ق للهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة كذلك
املدير الحالي باالنابة واعضاء لجنة
الحيازات الزراعية في الوفرة واعضاء
الفريق املختص بفرز امللفات واعضاء
الفريق املعني بفحص امللفات وايضا
اع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة امل�خ�ت�ص��ة ب��ال�ح�ظ��ائ��ر
اضافة ال��ى اص��دار ق��رار بوقف اعضاء
هذه اللجان لحني االنتهاء من التحقيق
معهم بالنيابة عن ملف الهيئة وكذلك
اع��ادة قرعة توزيع الحيازات الزراعية
ف � ��ي ال � ��وف � ��رة ع� �ل ��ى امل �س �ت �ح �ق�ي�ن م�م��ن
ح��رم��وا م��ن ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ح�ي��ازات

واس�ت�ب�ع��دوا نتيجة التالعب يالقرعة
السابقة.
واك � ��د ال �ن �ص��ف ان ��ه ف ��ي ح ��ال ت��أخ��ر
ال �ع �م �ي��ر ع ��ن ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال �ت��وص �ي��ات
ف � �س� ��وف ي � �ك� ��ون م ��وق� �ف� �ن ��ا م� �ن ��ه ل �ي��س
ببعيد ع��ن م��وق�ف�ن��ا م��ن وزي ��ر الصحة
د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي  ،وس�ي�ع��رض نفسه
للمساءلة السياسية وصعود منصة
االستجواب  ،الفتا الى انه يتابع هذه
القضية عن كثب الى ان يتم تصحيح
االع��وج��اج ال�ح��اص��ل ف��ي ه��ذه القضية
الشائكة واتباع االج��راءات الصحيحة
بشأنها اضافة الى استغالل الحيازات
ال��زراع �ي��ة االس �ت �غ�لال ال�ص�ح�ي��ح ال��ذي
وجدت من اجله.

راكان النصف

الطريجي :التناقض الحكومي
بلغ مدى ال يمكن السكوت عليه
انتقد النائب د .عبدالله الطريجي
التوجه الحكومي الرامي الى تحرير
اس�ع��ار بعض السلع ومنها البنزين
وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ف��ي وق��ت ت�ت��واص��ل
فيه سياسة هدر املال واالنفاق وغير
امل� �ب ��رر م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة وم� ��ن ذل��ك
اق��رار مجلس ال ��وزراء زي��ادة رأس�م��ال
الخطوط الكويتية بمبلغ  600مليون
دينار تسحب من االحتياطي العام.
واض� � ��اف ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي ان سياسة الهدر الحكومي
ي �ج��ب ان ت �ت��وق��ف ف ��ي ظ ��ل اس �ت �م��رار
انخفاض اسعار النفط متسائال الى
م�ت��ى ي�س�ت�م��ر االن �ف��اق غ�ي��ر امل ��دروس
على الكويتية كما حصل اخ�ي��را من
سحب مبلغ م��ن االحتياطي لصالح
الخطوط الكويتية؟
وقال ان ما نشر عن توجه حكومي
ل��رف��ع اس �ع��ار ال�ب�ن��زي��ن ط�ب�ق��ا ل��دراس��ة
دولية يبعث على االستغراب السيما
م ��ع اس� �ت� �م ��رار ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت�ح�م��ل

ن�ف�ق��ات ال�ب�ن��زي��ن ل�س�ي��ارات القياديني
وامل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي م��ؤس �س��ات ال��دول��ة
واألغراض ال نجد لها اهمية كي ندفع
ل �ه��ا م��ن امل� ��ال ال �ع��ام ن �ف �ق��ات ال�ب�ن��زي��ن
م��ؤك��دا ان م��ن االول ��ى ان ي�ت��وق��ف ه��ذا
الهدر الموال الدولة قبل الحديث عن
مس دخل املواطنني.
وت� � �س � ��اء ال� �ط ��ري� �ج ��ي ك� �ي ��ف ن �ق �ن��ع
امل� ��واط� ��ن ب �م��ا ي �س �م �ي��ه ال �ب �ع��ض ش��د
االح��زم��ة وتقنني ال��دع��وم��ات ف��ي حني
تتواصل ماليني الدنانير التي تقدم
ك�م�س��اع��دات خ��ارج�ي��ة وق ��روض ل��دول
ت�ن�ف�ي��ذا الت �ف��اق��ات وم �ص��ال��ح معينة؟
مضيفا ان��ه وم��ع احترامنا ملثل هذه
االت �ف��اق �ي��ات اال ان م ��ن ح ��ق امل��واط��ن
ال�ت�م�ت��ع ب�خ�ي��رات ب �ل��ده واال يتعرض
امل� ��واط � �ن� ��ون ال س �ي �م��ا ذوو ال ��دخ ��ل
امل �ح��دود ال��ى اي اع �ب��اء م��ال�ي��ة بسبب
ال �ت��رش �ي��د ال �ح �ك��وم��ي ال� ��ذي ي �ج��ب ان
ي��وج��ه إل��ى ال �ه��در ال�ح�ك��وم��ي ل �ل��وزراء
وقياديي املؤسسات الحكومية.

د .عبدالله الطريجي

أم � � � ��ا ال� � � �ع� �ل ��اج ب� � ��ال � � �خ� � ��ارج ف � �ق ��ال
ال �ط��ري �ج��ي إن م ��ن امل �س �ت �غ��رب ك��ذل��ك
ان ت�ت�ح��دث ال�ح�ك��وم��ة ع��ن ت�ق�ن�ين في
ه��ذه القضية وه��ي ت��درك قبل غيرها
ان امل��واط��ن يضطر ال��ى العالج خارج
بلده لتردي الخدمات الصحية التي
ط��امل��ا نادينا باصالحها مشيرا الى

ان كبار املسؤولني في الدولة انفسهم
ال ي �ث �ق��ون ب ��ال� �ع�ل�اج داخ� � ��ل ال �ك��وي��ت
وي��ذه�ب��ون ل�ل�ع�لاج ف��ي دول خارجية
وف ��ي م�س�ت�ش�ف�ي��ات م �ت �ط��ورة م �ش��ددا
ع �ل��ى ض� � ��رورة ع� ��دم م ��س م�ك�ت�س�ب��ات
امل� ��واط � �ن �ي�ن وح� �ق ��وق� �ه ��م ف� ��ي ال� �ع�ل�اج
بالخارج.
وح��ول تقنني ال��دع��م ال��زراع��ي ذك��ر
ال�ط��ري�ج��ي ان ال�ح�ك��وم��ة ت�ت�ح��دث عن
تقنني ملرفق يهم الكثيرين م��ن ابناء
ال�ك��وي��ت ف��ي وق ��ت ت �ق��وم ب�ب�ي��ع شركة
امل �ن �ت �ج��ات ال��زراع �ي��ة ال��راب �ح��ة وال �ت��ي
كانت تساهم في االمن الغذائي مؤكدا
ان ال�ت�ن��اق��ض ال�ح�ك��وم��ي ب�ل��غ م��دى ال
يمكن ال�س�ك��وت عليه اذ ان الحكومة
تبيع شركة زراعية الى متنفذ سيقوم
حتما في التحكم بمصائر املزارعني
وتساهم في االضرار بمصدر دخلهم
فيما تتجه الحكومة الى تقنني الدعم
ع� ��ن ال� �ن� �ش ��اط ال � ��زراع � ��ي ل �ل �م��واط �ن�ين
البسطاء.

برلمان
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الحمدان يستقبل
سفيري غانا والنيجر

الحمدان مستقبال سفيري غانا والنيجر

استقبل النائب حمود الحمدان
سفير جمهورية غانا محمد سعد
أورو س ��ام ��ا وس �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة

ال �ن �ي �ج��ر ع� �ب ��دو ب ��وب �ك ��ر ب �ح �ض��ور
الدكتور جاسم الحمدان وذل��ك في
ديوانية النائب.

الكندري :أطراف
اختزلت الوطنية
في أنانيتهم البغيضة
ق��ال النائب فيصل الكندري
ان م� ��ا ن �ع �ي �ش��ه م� ��ن واق � � ��ع ف��ي
ال� �ف� �ت ��رة ال� �ح ��ال� �ي ��ة م� ��ن ان � �ع ��زال
ب� �ع ��ض االط � � � � ��راف ع � ��ن امل �ش �ه��د
ال � �س � �ي � ��اس � ��ي م � �م � ��ن اخ � �ت � ��زل � ��وا
الوطنية في انانيتهم البغيضة
وم�م��ن امتطوا ال��دي��ن للوصول
الى قبة البرملان ممن دأبوا على
اختالق ال� �ف�ت�ن ب� �ه ��دف ض��رب
وت �ق �س �ي��م امل �ج �ت �م��ع وص� ��ل بهم
ال �ي��أس ال ��ى الطعن ب��األم��وات
والتشمت بمن لم يعد بمقدوره
ال ��رد ل�ي��ؤك��دوا ل�ن��ا ان�ه��م ليسوا
من الشجاعة واملروءة بشيء.
وأضاف :بل وأصبحوا غرباء
على تاريخ الكويتيني ال��زاخ��ر
ب ��امل �ح �ب ��ة واإلخ� � � � ��اء وال �ت �ك ��اف ��ل
وال ��ذي ل��م ي�ط��رأ عليه الشماتة
ب ��األم ��وات او ال ��دع ��اء ع �ل��ى من

فيصل الكندري

اجتهد في حب وطنه مؤكدا ان
ال��زم�ي��ل نبيل ال�ف�ض��ل ب�ين ي��دي
البارىء عز وجل واليسعنا إال
الدعاء له بالرحمة واملغفرة.
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أبل يسأل عن تكليف فنان متقاعد
باإلشراف على المرسم الحر
قدم النائب د.خليل أبل سؤاال إلى
وزي ��ر اإلع �ل�ام وزي ��ر ال�ش�ب��اب الشيخ
س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ج��اء ف�ي��ه :ن�م��ى إل��ى
ع �ل �م��ي ب � ��أن األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام واألم �ي��ن
العام املساعد السابق بإدارة الفنون
ب��األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس ال��وط�ن��ي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال � �ف � �ن� ��ون واآلداب ق��ام��ا
بتكليف غير رس�م��ي ألح��د الفنانني
امل � �ت � �ق ��اع ��دي ��ن م � ��ن خ � � � ��ارج ال � � � � ��وزارة
واملجلس بالعمل كمشرف ع��ام على
الرسامني باملرسم الحر.
وط��ال��ب أب��ل إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
تاريخ تكليف هذا الفنان املتقاعدب ��امل ��رس ��م ال � �ح ��ر م �ت �ض �م �ن��ا خ �ب��رت��ه
العملية وشهادته العلمية وم��ا هي
الواجبات املكلف بها وال��رات��ب الذي
يتقاضاه منذ تكليفه وحتى تاريخ
ه��ذا ال�س��ؤال وم��ن أي ب��اب يصرف له
األجر الشهري؟ مع تزويدي بنسخة
من العقد املبرم مع هذا الفنان وقرار
ال�ت�ك�ل�ي��ف إن وج ��د وس �ب��ب ام�ت�لاك��ه
مكتبا مجهزا خ��اص��ا ب��ه ف��ي املرسم
الحر رغم وج��ود موظفني مختصني
بهذا األمر.
 م��ا ه��ي أس �ب��اب ت�ك�ل�ي��ف ال�ف�ن��انامل �ت �ق��اع��د رغ ��م وج� ��ود ك� ��ادر وظ�ي�ف��ي

ب��امل��رس��م ال�ح��ر وم��ن امل�ج�ل��س؟ ومل��اذا
ت��م تفضيله وتمييزه على املوظفني
ال�ع��ام�ل�ين أص�ل�ا ب��امل��رس��م ال �ح��ر؟ مع
ت ��زوي ��دي ب�ك�ش��ف ب��أس �م��اء امل��وظ�ف�ين
العاملني باملرسم الحر ومؤهالتهم
وت � ��واري � ��خ ت �ع �ي �ي �ن �ه��م وم �س �م �ي��ات �ه��م
الوظيفية وخبرتهم العملية.
هل تم تكليف هذا الفنان املتقاعدإل ��ى ج��ان��ب ع�م�ل��ه ب��اس �ت�لام ال�ع�ه��دة
ال�خ��اص��ة ب�خ��ام��ات امل��رس��م ال�ح��ر؟ إذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب�ن�ع��م ف�ه��ل ي�ت��م عمل
ج��رد سنوي على العهدة؟ وه��ل يتم
تسليمه ف��ي ك��ل م��رة خ��ام��ات جديدة
يتم أخ��ذ توقيعه عليها باالستالم؟
وه��ل ه��و امل �س��ؤول ع��ن ص��رف�ه��ا على
الفنانني والعاملني باملرسم بموجب
س �ن��دات ص��رف أو ب ��دون أي مستند
رس�م��ي ب��ال�ص��رف؟ وه��ل ق��ام بتزويد
ب �ع��ض ال �ف �ن��ان�ين م ��ن خ � ��ارج امل��رس��م
وغ�ي��ر امل�ل�ت��زم�ين ب��ال�ت��واج��د باملرسم
الحر ببعض الخامات املختلفة؟
ه� � ��ل ه � �ن� ��اك أي ش � �ك� ��وى م �ق��دم��ةم��ن أي م��وظ��ف ب��امل��رس��م ال�ح��ر أو من
أح � ��د ال �ف �ن ��ان�ي�ن ب ��امل ��رس ��م ض� ��د ه ��ذا
ال�ف�ن��ان امل�ت�ق��اع��د؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب �ن �ع��م ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س��خ م��ن
ك �ت��ب ال �ش �ك��اوى امل��وج �ه��ة ل �ك��م ب�ه��ذا

الخصوص مع إفادتي عن اإلجراءات
املتخذة بشأن هذه الشكاوى.
ه � � ��ل ت � ��م ت ��رش � �ي ��ح ه � � ��ذا ال� �ف� �ن ��انامل �ت �ق��اع��د ع� �ض ��وا ب �ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
الخ �ت �ي��ار ش �ع��ار م�ج�ل��س األم� ��ة ب�ن��اء
ع �ل��ى ت��رش �ي��ح م��ن ق �ب��ل األم �ي�ن ال �ع��ام
امل �س��اع��د س��اب �ق��ا إلدارة ال �ف �ن��ون من
دون ال �ف �ن��ان�ي�ن ذوي االخ �ت �ص��اص
والحاصلني على شهادات ومؤهالت
ع�ل�ي��ا ب �ه��ذا األم � ��ر؟ وم ��ا ه��ي أس �ب��اب
اخ�ت�ي��ار امل��ذك��ور ل�ه��ذه امل�س��اب�ق��ة رغ��م
عدم تخصصه بهذا املجال؟ وما هي
ال �ت��وص �ي��ات ال �ت��ي ت �ق��دم ب �ه��ا للجنة
امل �خ �ت �ص��ة ب ��امل �ج �ل ��س؟ وه � ��ل ه �ن��اك
فنانون تشكيليون مؤهلون من ذوي
االخ �ت �ص��اص ب �ه��ذا األم� ��ر؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم فلماذا لم يتم ترشيح
أح� ��ده� ��م م� ��ن ض� �م ��ن أع � �ض� ��اء ل�ج�ن��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م؟ وك ��م م�ب�ل��غ امل �ك��اف��أة ال��ذي
ت�ق��اض��اه ه��ذا ال�ف�ن��ان امل�ت�ق��اع��د كونه
عضوا بلجنة التحكيم؟
ه � ��ل ق � ��ام األم� �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��دس ��اب� �ق ��ا إلدارة ال � �ف � �ن ��ون ب �ت��رش �ي��ح
ه��ذا ال�ف�ن��ان امل�ت�ق��اع��د ع �ض��وا بلجنة
امل�ق�ت�ن�ي��ات ب��امل�ج�ل��س دون غ �ي��ره من
ال �ف �ن��ان�ين ب��امل��رس��م ال �ح��ر؟ إذا ك��ان��ت
اإلج ��اب ��ة ب �ن �ع��م ف �م �ت��ى ت ��م ت��رش�ي�ح��ه

الحريجي :ما ضوابط عزل أعضاء
مجالس الجمعيات التعاونية؟
وجه النائب سعود الحريجي
س� � � ��ؤاال إل � � ��ى وزي� � � � ��رة ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �ـ �م��ل ووزي� ��رة
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ج��اء
فيه :من املفترض أن الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ن � �م� ��وذج ف ��ري ��د م� ��ن ن ��وع ��ه ع�ل��ى
مستوى العالم فهي تقوم بدور
م �ت �م �ي��ز ف� ��ي خ ��دم ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ل �ك��ن
الوضع اختلف مع مرور الوقت
وال ��زم ��ن ح �ي��ث أخ� ��ذ ب �ع��ض م��ن
وص � ��ل إل � ��ى م �ج ��ال ��س اإلدارات
ي� �س� �ت� �غ ��ل ه � � ��ذا ال � � � � ��دور ال �ك �ب �ي��ر
والحيوي ملصالح شخصية أو
سياسية.
وم� �م ��ا ج � ��اء ف ��ي امل � � ��ادة ( ) 1
من امل��رس��وم بقانون رق��م ( ) 24
ل�س�ن��ة  1979ب �ش��أن ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية أن�ه��دش م��ن مقاصد
إن � �ش� ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة

سعود الحريجي

رف� � � ��ع امل� � �س� � �ت � ��وى االق� � �ت� � �ص � ��ادي
االجتماعي ألعضائها فهل يتم
العمل على ذلك؟
وأض � ��اف :ل�ق��د ك ��ان ب��اإلم�ك��ان
أن ت �ط��ور ه ��ذه ال�ف�ك��رة املتميزة
ف� ��ي خ ��دم ��ة امل� ��واط� ��ن داخ� � ��ل ك��ل
منطقة بطريقة ح��دي�ث��ة ت��واك��ب
ال�ت�ط��ور ال�ع��امل��ي ف�ل�م��اذا ل��م يتم

ذلك .وقد الحظنا الفارق الكبير
ب �ي�ن م �ن �ط �ق��ة وأخ � � ��رى ع �ل �م��ا أن
ال � �ق� ��ان� ��ون وط ��ري� �ق ��ة االن� �ت� �خ ��اب
وم � ��رش� � �ح � ��ي م� �ج� �ل ��س اإلدارة
وقيادة الجمعيات جميعهم من
املواطنني الكويتيني فما السبب
ف ��ي اخ� �ت�ل�اف م �س �ت��وى ال �خ��دم��ة
عن جمعية ألخ��رى؟ وه��ل سبب
ذل��ك ه��و األع�ض��اء املعينني ف��إذا
كانت اإلجابة باإليجاب يرجى
ت��زوي��دي ب��ال�ض��واب��ط واملعايير
ال� �ت ��ي م� ��ن خ�ل�ال �ه��ا ي �ت��م ت�ع�ي�ين
األع� �ض ��اء ف ��ي م �ج��ال��س إدارات
ال�ج�م�ع�ي��ات و م��اه��ي ال�ض��واب��ط
ال �ت��ي م ��ن خ�لال �ه��ا ي �ت��م ع� ��زل أو
إن �ه ��اء ع �ض��وي��ة ال �ع �ض��و امل�ع�ين
ف��ي إدارة م �ج��ال��س ال�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية؟

د.خليل أبل

ع �ض��وا ب �ه��ذه ال �ل �ج �ن��ة؟ وم �ن��ذ م�ت��ى؟
وم��ا ه��ي خ�ب��رت��ه العملية والعلمية
ب �ه��ذا امل �ن �ص��ب؟ وه ��ل ي��وج��د م��ن هو
أك �ف��أ م �ن��ه م ��ن ال �ف �ن��ان�ين ول ��م يسبق
لهم أن رش�ح��وا ب�ه��ذا العمل كعضو
بلجنة املقتنيات؟ وكم قيمة املكافأة
ال� � �ت � ��ي ي � �ت � �ق ��اض ��اه ��ا ك � ��ون � ��ه ع� �ض ��وا
ب �ه��ذه ال �ل �ج �ن��ة؟ م ��ع ت ��زوي ��دي ب�ك��اف��ة
املستندات وال �ق��رارات والكتب الدالة
على ترشيحه وتعيينه بهذا املنصب
أو ب ��امل � �ن ��اص ��ب األخ � � � � ��رى إن وج ��د
واملؤهالت الدالة على ذلك.
-ه � ��ل ق � ��ام األم� �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د

س��اب�ق��ا ب� ��إدارة ال�ف�ن��ون بتكليف ه��ذا
ال � �ف � �ن� ��ان امل� �ت� �ق ��اع ��د ب� �ع� �م ��ل م �ع ��رض
( )50×50وع � � � ��رض (اس � �ك � �ت � �ش ��ات)
لفنانني من املرسم الحر دون غيرهم
من خ��ارج امل��رس��م؟ إذا كانت اإلجابة
ب �ن �ع��م ف �ك��م ق �ي �م��ة امل �ي ��زان �ي ��ة امل��ال �ي��ة
التي صرفت على هذين املعرضني؟
وك��م لوحة ت��م اقتناؤها؟ وك��م لوحة
اقتنيت من هذا الفنان املتقاعد؟ وما
قيمة ت�ل��ك امل�ق�ت�ن�ي��ات؟ ومل ��اذا ل��م يتم
تعميم املشاركة على بقية الفنانني
م � ��ن خ� � � ��ارج امل � ��رس � ��م؟ م � ��ع ت� ��زوي� ��دي
ب ��امل� �س� �ت� �ن ��دات ال� � ��دال� � ��ة ع� �ل ��ى إق ��ام ��ة
امل �ع��رض�ين وامل �ب��ال��غ امل �ص��روف��ة على
ك��ل منهما إع��دادا وتجهيزا وأسماء
ال�ف�ن��ان�ين امل �ش��ارك�ين وأس �م��اء ال��ذي��ن
اقتنوا الرسومات املعروضة.
ه� � � � ��ل ق� � � � ��ام امل� � �ج� � �ل � ��س ال� ��وط � �ن� ��يوبتوصية م��ن األم�ين ال�ع��ام املساعد
السابق إلدارة الفنون باقتناء أعمال
فنية وعلى ف�ت��رات متفاوتة م��ن هذا
الفنان املتقاعد وفنانني آخ��ري��ن من
امل ��رس ��م ال� �ح ��ر ت �ح��ت م �س �م��ى إه � ��داء
ملكتب ال ��وزارة ولجهات أخ��رى؟ وكم
ع ��دد وق�ي�م��ة ك��ل امل�ق�ت�ن�ي��ات ال �ت��ي تم
شراؤها لصالح املجلس الوطني من
أعمال هذا الفنان املتقاعد؟

م ��ا ه��ي اآلل �ي��ة وال �ل��وائ��ح املتبعةب��امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي الق �ت �ن��اء أع �م��ال
الفنانني العاملني داخل املرسم أو من
خ��ارج��ه؟ وم��ا هي امليزانية السنوية
امل�ع��روض��ة الق�ت�ن��اء أع�م��ال الفنانني؟
وه� � ��ل ه � �ن� ��اك ف � �ن ��ان ��ون ت �ش �ك �ي �ل �ي��ون
ل �ه ��م ت� ��اري� ��خ م� �ش ��رف ألك� �ث ��ر م� ��ن 30
عاما بالفن ول��م يتم االقتناء منهم؟
وه � ��ل ه � �ن ��اك آل � �ي ��ة والئ � �ح� ��ة خ��اص��ة
الق �ت �ن��اء أع �م��ال ال �ف �ن��ان�ين؟ وه ��ل ق��ام
امل �ج �ل��س ب��اق �ت �ن��اء ب �ع��ض أع �م��ال من
بعض الفنانني دون غيرهم تجاوزا
للميزانية ال�ع��ام��ة والئ�ح��ة االق�ت�ن��اء؟
وك� �ي ��ف ي �ت��م ت��وزي �ع �ه��ا وب �ي �ع �ه��ا أو
إه � ��داؤه � ��ا ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة أو
لألشخاص العاديني؟
ك� ��م م �ه �م��ة رس �م �ي��ة خ ��ارج �ي ��ة أوداخ � �ل � �ي ��ة ت � ��م ت ��رش� �ي ��ح ه� � ��ذا ال �ف �ن ��ان
امل�ت�ق��اع��د ل�ل�م�ش��ارك��ة ب �ه��ا؟ م��ع كشف
يتضمن مكان وزمان ومدة املشاركة
وق�ي�م��ة امل �ص��اري��ف ل �ه��ذه امل �ش��ارك��ات
وامل�ه��ام وذل��ك خ�لال السنوات املالية
من  2010وحتى تاريخ هذا السؤال؟
م � ��ع إرف � � � � ��اق ن� �س� �خ ��ة م � ��ن ال � � �ق� � ��رارات
الخاصة بإيفاد امل��ذك��ور بهذه املهام
الرسمية؟

مطيع :الكويت من أقل الدول
الخليجية صرفا على عالج مواطنيها
ع� �ل ��ق ال� �ن ��ائ ��ب د .أح � �م ��د م�ط�ي��ع
ال �ع ��ازم ��ي ع �ل��ى ت��وص �ي��ات ال�ل�ج�ن��ة
ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ش�ك�ل��ة ل ��دراس ��ة سبل
ت �خ �ف �ي ��ض ت �ك �ل �ف ��ة ال � ��دع � ��م وال � �ت ��ي
رف�ع�ت�ه��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة ب �ع��د دراس �ت �ه��ا
لتقرير آرنست دي يونغ.
واس� �ت� �غ ��رب ال� �ن ��ائ ��ب م� ��ن ب�ع��ض
التوصيات كالتي ت��دع��و الحكومة
إل� ��ى ال �ت �خ �ل��ي ع ��ن ت �ح �م��ل ت�ك��ال�ي��ف
مرافقي املريض املرسل للعالج في
الخارج قائال إن هذا األمر مستنكر
ف��ي دول ��ة ك��دول��ة ال�ك��وي��ت م��ؤك��دا أن
امل��ري��ض ال� ��ذي أك� ��دت إدارة ال�ع�لاج
ب��ال�خ��ارج ع�ب��ر لجانها الطبية أن��ه
م �س �ت �ح��ق ل �ل �ع�ل�اج ال � ��ذي ال ي�ت��وف��ر
ف��ي الكويت ل��ه الحق الكامل ف��ي أن
ترعاه الدولة رعاية طبية متكاملة
ول��ن ت�ك��ون ال��رع��اي��ة متكاملة إذا لم
ت �ش �م��ل م ��راف �ق ��ي امل� ��ري� ��ض .ف�ب�ع��ض
املرضى ال يستطيع خدمة نفسه في
فترة عالجه وذلك لطبيعة مرضه أو
العمليات الجراحية التي يقوم بها.

د .أحمد مطيع

وأش � � � ��ار ال � �ن ��ائ ��ب إل� � ��ى أن دول � ��ة
ال �ك��وي��ت م��ن أق ��ل ال� ��دول الخليجية
صرفا على عالج مواطنيها وتوفير
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة امل �ت �ك��ام �ل��ة ل�ه��م
سواء في الداخل أو الخارج.
ولفت النائب أيضا إل��ى توصية
ال�ل�ج�ن��ة بتخفيض ال��دع��م ال��زراع��ي
تدريجيا إل��ى أن يتم وق�ف��ه نهائيا

ق� ��ائ�ل��ا إن ه � � ��ذه ال� �ت ��وص� �ي ��ة ت �ث �ي��ر
الدهشة فالنشاط الزراعي هو أكثر
األنشطة اإلنتاجية في البلد فنحن
ل�س�ن��ا دول ��ة ص�ن��اع�ي��ة ل�ه��ا م��دخ��ول
صناعي ق��وي ولسنا دول��ة زراع�ي��ة
بالكامل ولكن لدينا نشاط زراع��ي
م �م �ي��ز ي �س�ت �ح��ق ال ��دع ��م وال �ت �ط��وي��ر
مؤكدا أن أي خطوة لرفع الدعم عن
ه��ذا النشاط أو تخفيضه ستؤدي
لزيادة كارثية في أسعار املنتجات
ال��زراع �ي��ة وه ��ذا م��ا سيثير مشاكل
أخ � ��رى و ي �ش �ج��ع ع �ل��ى االس �ت �ي��راد
م ��ن ال� �خ ��ارج م �م��ا س�ي�ح�م��ل ال��دول��ة
تكاليف هي في غنى عنها.
واختتم النائب حديثه في دعوة
ال �ح �ك��وم��ة ول �ج��ان �ه��ا إل� ��ى ال�ت�ف�ك�ي��ر
وال �ق �ي��ام ب �ح �ل��ول ع�م�ل�ي��ة أك �ث��ر مما
يطرح فما يتم طرحه يعتبر طرحا
ك��ارث �ي��ا غ �ي��ر م � ��دروس وال م�ح�م��ود
العواقب مشيرا إلى أنه يجب النظر
ف��ي ال�ح�ل��ول ال�ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا ال��دول
املجاورة واالستفادة منها.
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الدائرة الثالثة تشهد االنتخابات التكميلية
الـ  11بعد وفاة النائب الفضل
عقب وفاة النائب نبيل
الفضل من المقرر أن
تجرى انتخابات تكميلية
خالل ستين يوما من
تاريخ إعالن رئيس
مجلس األمة عن خلو
المقعد وإخطار رئيس
مجلس الوزراء سمو
الشيخ جابر المبارك
التخاذ االجراءات الالزمة
لذلك وفق المادة 84
من الدستور والمادة
 18من الالئحة الداخلية
لمجلس األمة.
وتعد هذه االنتخابات
المزمع إجراؤها
هي االنتخابات رقم
( )11في تاريخ الحياة
السياسية في الكويت
وفي هذا اإلطار فقد
أعدت «الدستور» ملفا
عن تاريخ االنتخابات
التكميلية وأسبابها في
تاريخ الحياة النيابية:

 3انتخابات في الفصل االول
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي االول
اجريت  3انتخابات تكميلية حيث
أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
االولى في  23ديسمبر  1964وفاز
على اثرها على عبدالرحمن العمر
بعضوية املجلس بسبب استقاله
النائب سليمان الحداد بناء على
ط �ل �ب��ه ل�ل�ان �ت �ق��ال إل � ��ى ال �ع �م��ل ف��ي
البنك العربي اإلفريقي.
واستقال  8ن��واب وه��م د.أحمد
ال � �خ � �ط � �ي� ��ب وج� � ��اس� � ��م ال� �ق� �ط ��ام ��ي
وراش��د التوحيد وس��ام��ي املنيس
وس �ل �ي �م��ان امل� �ط ��وع وع� �ب ��دال ��رزاق
ال� �خ ��ال ��د وع� �ل ��ي ال �ع �م��ر وي �ع �ق��وب
الحميضي احتجاجا على إق��رار
قوانني يرون فيها تقييدا للحريات
وج � ��رت االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
ال�ث��ان�ي��ة ف��ي  9ف�ب��راي��ر  1966وف��از
فيها ك��ل م��ن أح�م��د العبدالجليل
ونايف الخليفي وراشد الهاجري
وس �ل �ي �م��ان ال ��ذوي ��خ وع�ب��دال�ع��زي��ز
املساعيد وغنام الجمهور ومحمد
الوزان وناصر املعيلي.
وفاز في االنتخابات التكميلية
ال �ث��ال �ث��ة ال� �ن ��ائ ��ب خ ��ال ��د امل �ع �ص��ب
بسبب اس�ت�ق��ال��ة ال�ن��ائ��ب مضحي
املعصب.
الفصل الثاني
ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي الثاني
استقال  7نواب وهم خالد الفهيد

أول انتخابات
تكميلية كانت
لشغر مقعد
سليمان الحداد
الذي استقال
لالنتقال للعمل
بالبنك العربي
األفريقي

النائب الراحل نبيل الفضل

وراش� � � ��د ال � �ف ��رح ��ان وع � �ب� ��دال� ��رزاق
ال��زي��د وع�ب��دال�ع��زي��ز الصقر وعلي
ال�ع�م��ر وم�ح�م��د ال�خ��راف��ي ومحمد
ال � � �ع� � ��دس� � ��ان� � ��ي ب � �س � �ب� ��ب ت � ��زوي � ��ر
ال� �ح� �ك ��وم ��ة االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ب �ه��دف
إق � � �ص� � ��اء امل � � �ع� � ��ارض� � ��ة ،وأج � ��ري � ��ت
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ال��راب �ع��ة
ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن م��اي��و  1967وف��از
بها كل من ابراهيم امليلم وأحمد
ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل وأح� �م ��د ال�خ�ل�ي�ف��ي

وخالد الطاحوس وخلف العتيبي
وراشد اسماعيل وغانم العميري.
الفصل الثالث
وف��ي الفصل التشريعي الثالث
أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
ال �خ��ام �س��ة ف ��ي  15ف �ب��راي ��ر 1972
ليفوز بها فالح الصويلح بسبب
وفاة النائب علي ثنيان االذينة.

الفصل الخامس
وف� � � � ��ي ال� � �ف� � �ص � ��ل ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ي
ال� �خ ��ام ��س اج� ��ري� ��ت االن� �ت� �خ ��اب ��ات
التكميلية ال�س��ادس��ة ف��ي العاشر
م��ن اب��ري��ل ع��ام  1982وف��از النائب
حمود ناصر الجبري بسبب وفاة
النائب ناصر صنهات العصيمي.
الفصل السابع
ف��ي الفصل التشريعي السابع

الفضل رابع نائب يتوفى أثناء العضوية
يعد النائب الراحل نبيل
الفضل راب��ع عضو مجلس
األمة يتوفى أثناء عضويته
ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ح �ي��ث
توفى النائب السابق علي
ث�ن�ي��ان ص��ال��ح األذي �ن��ة ع��ام
 1972في الفصل التشريعي
ال� �ث ��ال ��ث ق �ب ��ل اف� �ت� �ت ��اح دور
االن�ع�ق��اد األول وأع�ل��ن خلو
م� �ق� �ع ��ده ف � ��ي  11دي �س �م �ب��ر
 ، 1971وال � �ن ��ائ ��ب ال �ث��ان��ي
ن��اص��ر ص�ن�ه��ات العصيمي
الذي توفى في عام  1982في
الفصل التشريعي الخامس
 ،وال� �ن ��ائ ��ب ال �ث��ال��ث س��ام��ي
أحمد املنيس عام  2000في
الفصل التشريعي التاسع.
علم الكويت على كرسي النائب الفضل بعد رحيله

اج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
السابعة في  15فبراير  1992وفاز
النائبان مبارك الخرينج وحمود
ن � ��اص � ��ر ال � �ج � �ب� ��ري ب� �س� �ب ��ب ت� �ق ��دم
مواطنان بطعنني انتخابيني في
ال��دائ��رت�ي�ن االن�ت�خ��اب�ي�ت�ين ال � �ـ 14و
الـ 16وحكمت املحكمة الدستورية
ب � �ص � �ح � �ت � �ه � �م � ��ا ل� � � �ت� � � �ع � � ��اد ب � ��ذل � ��ك
االنتخابات في تلك الدائرتني في
أول سابقة م��ن نوعها ف��ي تاريخ
انتخابات مجلس االمة.
الفصل الثامن
ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي الثامن
اج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
ال�ث��ام�ن��ة ف��ي  19ف�ب��راي��ر  1997ف��از
ال� �ن ��ائ� �ب ��ان ول� �ي ��د ال � �ج� ��ري وخ��ال��د
العدوة بسبب تقدم مرشح الدائرة
ال � � � �ـ 21ب �ط �ع��ن وح� �ك� �م ��ت امل �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ب�ص�ح�ت��ه وأص � ��درت
ح � �ك � �م ��ا ب � ��اب� � �ط � ��ال االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
بالدائرة.
الفصل التاسع
وفي الفصل التشريعي التاسع
أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
التاسعة ف��ي  24يناير ع��ام 2000
 ،وف ��از ب�ه��ا ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�ع��دوة
بسبب طعن م��رش��ح ال��دائ��رة ال �ـ21
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق خ ��ال ��د ال� �ع ��دوة
بنتيجة ان�ت�خ��اب��ات مجلس االم��ة
آنذاك وحكمت املحكمة الدستورية
ب �ق �ب��ول ال �ط �ع��ن ش �ك�ل�ا وب �ب �ط�لان
انتخاب النائب سعدون العتيبي.
الفصل الرابع عشر
تقدم ال�ن��واب السابقون رياض
ال � �ع� ��دس� ��ان� ��ي ود .ع � �ب� ��د ال� �ك ��ري ��م
ال � �ك � �ن� ��دري ود .ح� �س�ي�ن ق ��وي �ع ��ان
باستقاالتهم ف��ي  29أب��ري��ل 2014
وت� � �ق � ��دم ع � �ل� ��ي ال� � ��راش� � ��د وص � �ف� ��اء
ال�ه��اش��م ف��ي  4م��اي��و  2015بسبب
ما يرونه انتهاكا للدستور وعدم
وجود إصالح من الحكومة وأعلن
الرئيس الغانم عن خلو مقاعدهم
ف � ��ي  15م� ��اي� ��و  2015وأج� ��ري� ��ت
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ف ��ي 27
يونيو  2014وفاز النواب عبدالله
امل� �ع� �ي ��وف وأح � �م� ��د الري وأح �م ��د
القضيبي ومحمد براك الرشيدي
وفارس العتيبي باملقاعد الخالية.
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الحكم األبرز لها في الطعون االنتخابية على مدار  42عاما

«الدستورية» أعادت العدوة وحماد
وعسكر والفضل ودشتي لعضوية البرلمان
اصدرت المحكمة
الدستورية قرابة  45حكما
على مدار  42عاما منذ
صدور القانون 1973/14
بشأن إنشاء المحكمة
الدستورية في الكويت.
وقد أعدت الدستور
ملفا خاصا عن االحكام
الصادرة عن المحكمة في
شأن الطعون االنتخابية
وقد تبين ان المحكمة
قد اصدرت قرابة 107
أحكام خاصة في الطعون
االنتخابية في صحة عضوية
أعضاء مجلس األمة أو
عدم صحتها وبطالن
االنتخابات التشريعية.
ومن أبرز أحكام المحكمة
الدستورية على مر تاريخها
هو الصادر في  20يونيو
 2012ببطالن مجلس
 2012بسبب خطأ إجرائي
في مرسوم حل مجلس
 2009وعودة مجلس
 2009بقوة الدستور
وكذلك إبطال قانون
التجمعات ورفضت
الحكومة الطعن حوله
وحسمت قانون بدل
اإليجار وحسمت المحكمة
كذلك رئاسة مجلس األمة
في  1999بين جاسم
الخرافي وأحمد السعدون
وحكمت بعودة خالد
العدوة وسعدون حماد
وعسكر العنزي وأعادت
الراحل نبيل الفضل
ود.عبدالحميد دشتي
بدال من د .معصومة
المبارك وأسامة الطاحوس
وحسمت الخالف حول الزي
الشرعي للنائبات.

الطعون االنتخابية
 ال� �ط� �ع ��ن رق � � ��م ( 92/5ط �ع��نمسلم ال �ب��راك بصحة انتخابات
ال��دائ��رة ( 16ال�ع�م��ري��ة  -ال��راب�ي��ة -
األندلس  -الرقعي) في انتخابات
 :1992قدم الطاعن (مسلم البراك)
ال �ط �ع��ن ع �ل��ى أن � ��ه ق � ��ام ب�ت��رش�ي��ح
ن�ف�س��ه ول ��م ي�ف��ز ال �ط��اع��ن وح�ص��ل
ع �ل��ى  1341ب � �ف ��ارق  10أص � ��وات
ع ��ن ال �ف��ائ��ز ب��امل��رك��ز ال �ث��ان��ي ول��م
ي��رت��ض ال �ب��راك النتيجة وق��ال إن
ع � ��ددا ك �ب �ي��را م ��ن أف� � ��راد ال �ش��رط��ة
ش� � ��ارك� � ��وا ف � ��ي ال� �ت� �ص ��وي ��ت وف ��ي
ج� �ل� �س ��ة  1992/12/19ح �ك �م��ت
امل �ح �ك �م��ة ب� �ق� �ب ��ول ال� �ط� �ع ��ن ش�ك�لا
وف��ي امل��وض��وع ب��إب�ط��ال ان�ت�خ��اب
املطعون ضده وإعادة االنتخابات
ف�ي�م��ا ب�ي�ن��ه وب�ي�ن ال �ط��اع��ن مسلم
ال�ب��راك وألزمته بمبلغ  50دينارا
مقابل أتعاب املحاماة.
جزيرة فيلكا
 الطعن رق��م ( 96/2طعن عليال �ب �غ �ل��ي ف� ��ي ص� �ح ��ة ان �ت �خ��اب��ات
ال� � � ��دائ� � � ��رة ال � ��راب� � �ع � ��ة (ال � ��دع� � �ي � ��ة -
الشعب  -فيلكا) والتي ج��رت في
 :1996/10/7ت�ق��دم ال�ط��اع��ن على
أس� � ��اس أن � ��ه ع �ن��دم��ا وق � ��ع ال �غ��زو
العراقي وتعرضت جزيرة فيلكا
للعدوان ثم ترحيل سكانها عنها
ف��اع �ت �ص �م��وا ب �م��دن وم �ح��اف �ظ��ات
الكويت ولم يعودوا الى الجزيرة
وفي جلسة  1996/12/28حكمت
املحكمة أوال برفض الدفع املبدى
ب�ع��دم اخ�ت�ص��اص املحكمة بنظر
الطعن ثانيا :بقبول الطعن شكال
وف � ��ي امل � ��وض � ��وع ب ��رف� �ض ��ه إذ إن
ال �ق��ول ب��ان�ق�ط��اع ص�ل��ة ال�ن��اخ�ب�ين
م � ��ن أه � ��ال � ��ي ف� �ي� �ل� �ك ��ا ب �م��وط �ن �ه��م
واس�ت�ق��راره��م ب �ص��ورة فعلية في
أم��اك��ن أخ� ��رى خ� ��ارج ال �ج��زي��رة ال
يقوم على ما يؤيده من دليل.
 ال �ط �ع��ن رق ��م ( 1996/1ط�ع��نس �ع��دون ح�م��اد العتيبي بصحة
انتخابات الدائرة  21التي تمت في
 :1996/10/7تقدم سعدون حماد
(ال �ط��اع��ن) ب��ال�ط�ع��ن ع �ل��ى أس��اس
أن��ه رش��ح نفسه ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
وق ��د خ�س��ر ف��ي االن �ت �خ��اب��ات وق��د
ف��از امل�ط�ع��ون ض��ده األول ب �ـ3379
ص��وت��ا وامل �ط �ع��ون ض ��ده ال�ث��ان��ي
ب� �ـ  3359ص ��وت ��ا وح� �ص ��ل ح �م��اد
على  3242صوتا أي بفارق 117
ص��وت��ا ع ��ن ال �ف��ائ��ز ال �ث��ان��ي وع ��زا
خ�س��ارت��ه ال��ى أن ع ��ددا ك�ب�ي��را من
أف��راد القوات املسلحة والداخلية
اشترك في التصويت كما أن 499

غالبية الطعون
االنتخابية في
انتخابات  75و81
رفضتها المحكمة
ألن الطاعنين لم
يقدموا دالئل
على ادعائهم

لقطة من مجلس 1975

م��ن ال �ن��اخ �ب�ين أدل � ��وا ب��أص��وات�ه��م
ف��ي ال ��دائ ��رة  21ف��ي ح�ي�ن أن �ه��م ال
ي �ق �ي �م��ون ف ��ي ه� ��ذه ال� ��دائ� ��رة وف��ي
ج� �ل� �س ��ة  1997/1/11ح �ك �م��ت
امل �ح �ك �م��ة ب� �ق� �ب ��ول ال� �ط� �ع ��ن ش�ك�لا
وف��ي امل��وض��وع ب�ب�ط�لان انتخاب
املطعون ضدهما األول والثاني
وب��إع��ادة االنتخاب فيما بينهما
وبني الطاعن سعدون حماد.
تصويت المتوفين
 الطعن رقم ( 99/7طعن خالدالعدوة بصحة انتخابات الدائرة
 21وال �ت��ي ت�م��ت ف��ي :1999/7/3
ت� �ق ��دم خ ��ال ��د ال � �ع� ��دوة (ال� �ط ��اع ��ن)
ب��ال�ط�ع��ن ع�ل��ى أس ��اس أن��ه ترشح
ل �ه��ذه االن �ت �خ��اب��ات وك� ��ان م��رك��زه
الثالث ب�ـ  3656صوتا أي بفارق
 3أصوات عن الفائز الثاني وعزا
خ �س��ارت��ه ال� ��ى اش � �ت ��راك ع� ��دد من
ال �ع �س �ك��ري�ين واس� �ت� �خ ��دام ب�ع��ض
املتوفني وبعض املواطنني خارج
ال� � �ب �ل��اد وف � � ��ي ج� �ل� �س ��ة 99/2/1
ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب �ق �ب��ول ال�ط�ع��ن
ش� �ك�ل�ا وف � ��ي امل � ��وض � ��وع ب �ب �ط�لان
ان�ت�خ��اب امل�ط�ع��ون ض��ده سعدون
ح �م��اد وب ��إع ��ادة االن �ت �خ��اب بينه
وبني خالد العدوة.
 ال� �ط� �ع ��ن رق � � ��م ( 99/8ط �ل ��بسعدون حماد العتيبي التماس
إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
ال ��دس � �ت ��وري ��ة رق � ��م  :99/7ت �ق��دم
ال �ط��اع��ن ب �ط �ل��ب االل� �ت� �م ��اس ع�ل��ى
أساس أن بعض العسكريني أدلوا
ب��أص��وات �ه��م ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��ان��ون

االنتخاب وفي جلسة 2000/1/19
حكمت املحكمة برفض اإلشكال
وإل� � � ��زام امل �س �ت �ش �ك��ل م �ص��روف��ات��ه
وب �ع��دم ج ��واز االل �ت �م��اس ب��إع��ادة
ال�ن�ظ��ر وإل � ��زام امل�ل�ت�م��س خمسني
دينارا أتعاب املحاماة.
 ال� �ط� �ع ��ن رق � � ��م  2003/7ف��يص� �ح ��ة ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال� � ��دائ� � ��رة 18
(الصليبخات  -الدوحة  -غرناطة)
وال� � �ت � ��ي ت� �م ��ت ف � ��ي :2003/7/5
واستند الطاعن في طعنه بعدم
ص �ح��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال� ��ى ت��وق��ف
العملية االنتخابية ألكثر من مرة
ألداء الصالة مما أدى الى حرمان
الناخبني م��ن اإلدالء بأصواتهم
وف��ي جلسة  2003/12/6حكمت
امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال ��دف ��وع امل �ب��داة
بعدم قبول الطعن وبقبوله شكال
ث ��ان �ي ��ا :وف� ��ي امل� ��وض� ��وع ب��رف�ض��ه
إذ إن م��ا ذك��ره ال�ط��اع��ن م��ن أوج��ه
ل �ط �ع �ن��ه ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ة االن �ت �خ��اب
تفتقر الى دليل يعززها.
 ال �ط �ع �ن��ان ذوا ال��رق �م�ين 11و( 2003/12ف��ي ص�ح��ة انتخابات
الدائرة  13الرميثية التي تمت في
 :2003/7/5وق��د طعن الطاعنان
ع�ل��ى نتيجة االن�ت�خ��اب��ات بسبب
االخ�ل�ال الجسيم ب��امل��دة الزمنية
امل �ق��ررة إذ توقفت العملية ألكثر
م � � ��ن م � � � ��رة واض� � � � �ط � � � ��راب ع �م �ل �ي��ة
ف � ��رز األص � � � ��وات وع� � ��دم ص�ح�ت�ه��ا
ودق �ت �ه��ا وس�لام�ت�ه��ا وف ��ي جلسة
 2003/12/6ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
برفض الدفوع املبداة بعدم قبول
ال�ط�ع�ن�ين وف��ي امل��وض��وع برفض

الطعنني إذ إن ما ردده الطاعنون
م� � � ��ن أوج � � � � � ��ه ال� � �ط� � �ع � ��ن ب � ��وج � ��ود
مخالفات بعدم اتباع اإلج��راءات
ال �خ��اص��ة ب��االن �ت �خ��اب��ات ال يجد
مجاال للتطبيق على واقع الطعن
امل ��اث ��ل .ك �م��ا أن االدع � � ��اء ب �ت��زوي��ر
محاضر الفرز لم تر املحكمة في
ذل��ك جميعه م��ا يقدح ف��ي سالمة
عملية االنتخاب.
 ال � � �ط � � �ع� � ��ن رق � � � � � ��م 2006/7(ط � �ع� ��ن م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ب ��د ال � �ج� ��ادر
ب � �ب � �ط �ل�ان ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات ال� � ��دائ� � ��رة
ال� �س ��ادس ��ة ال �ف �ي �ح��اء ال� �ت ��ي ت�م��ت
ف � ��ي  :2006/6/29ه � ��و ال �ط �ع��ن
امل��رف��وع م��ن محمد ال�ع�ب��دال�ج��ادر
ض��د م �ش��اري ال �ع �ن �ج��ري ودع �ي��ج
الشمري ووزير الداخلية بصفته
وأسس طعنه على أن عملية فرز
األص� � ��وات ب� ��دأت ق �ب��ل أن تنتهي
عملية االنتخاب في جميع لجان
ال��دائ��رة وف��ي جلسة 2007/1/22
ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب �ق �ب��ول ال�ط�ع��ن
شكال ورفضه موضوعا.
 ال �ط �ع��ن رق � ��م ( 2006/8ط �ع��نب��اس��ل ال��راش��د ب�ب�ط�لان انتخابات
ال ��دائ ��رة ال �ع��اش��رة ال�ع��دي�ل�ي��ة ال�ت��ي
تمت ف��ي  :2006/6/29ه��و الطعن
املرفوع من باسل سعد الراشد ضد
ج �م��ال ال �ع �م��ر ووزي� � ��ري ال��داخ �ل �ي��ة
وال �ع��دل بصفتهما وأس ��س طعنه
ع� �ل ��ى أن ه� �ن ��اك ن ��اخ� �ب�ي�ن ص� ��درت
ضدهم أح�ك��ام جنائية وأن إح��دى
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بنيت على مخالفة نظام الفرز عن طريق الحاسب اآللي

المحكمة استقبلت  34طعنا
على نتائج انتخابات مجلس 2008
تتمة المنشور ص10
الناخبات امل��دع��ى بفقدها األهلية
وف� � ��ي ج� �ل� �س ��ة  22ي� �ن ��اي ��ر ح �ك �م��ت
امل� �ح� �ك� �م ��ة ب� �ق� �ب ��ول ال� �ط� �ع ��ن ش �ك�لا
وب��رف �ض��ه ف ��ي امل ��وض ��وع ح �ي��ث إن
الطعن غير قائم على أساس الواقع
والقانون.
 الطعن رق��م ( 2006/9ببطالنانتخابات الدائرة التاسعة الروضة
والتي تمت في  :2006/6/29وهو
ال �ط �ع��ن امل� ��رف� ��وع م ��ن  13م��رش�ح��ا
ض � ��د ن � ��اص � ��ر ال � �ص� ��ان� ��ع وف �ي �ص��ل
الشايع ووزي��ري العدل والداخلية
بصفتيهما وف��ي جلسة  22يناير
 2007ح� �ك� �م ��ت امل� �ح� �ك� �م ��ة ب �ق �ب��ول
الطعن شكال وبرفضه موضوعا.
 ال �ط �ع��ن رق ��م ( 2006/10ط�ع��نبطالن انتخابات الدائرة العشرين
ال�ج�ه��راء ال�ق��دي�م��ة وال �ت��ي ت�م��ت في
 :)2006/6/29ه��و الطعن امل��رف��وع
م� ��ن ع� �م ��اد ال �ص �ل �ي �ل��ي ض� ��د ط�ل�ال
العيار ومحمد البصيري ووكيل
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ص�ف�ت��ه ووك �ي��ل
وزارة العدل بصفته وق��ال الطاعن
إن إدارة ال�ع�م�ل�ي��ة االن�ت�خ��اب�ي��ة قد
اع�ت��رت�ه��ا ع�ي��وب جسيمة أفقدتها
ال� �س�ل�ام ��ة وال� �ص� �ح ��ة ب �م ��ا أث � ��ر ف��ي
ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا .وف� ��ي  22ي �ن��اي��ر 2007
ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب �ق �ب��ول ال �ط �ع��ن
شكال ورفضه موضوعا.
 ال �ط �ع��ن رق � ��م ( 2008/8ط �ع��نم �ح �م��د س ��ال ��م ال �ج��وي �ه��ل ب�ب�ط�لان
انتخابات ال��دائ��رة الثالثة وإع��ادة
العملية االنتخابية التي تمت في
 :2008/5/17وه��و الطعن املرفوع
م��ن م�ح�م��د ال �ج��وي �ه��ل ض��د األم�ي�ن
ال � �ع � ��ام مل �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ووك� �ي ��ل
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة واألم� �ي ��ن ال �ع��ام
مل �ج �ل��س األم � ��ة ب �ص �ف �ت �ه��م م�ط��ال�ب��ا
ببطالن نتيجة االنتخابات وإعادة
إجرائها الختيار عشرة مرشحني
ج � ��دد وف � ��ي ج �ل �س��ة 2008/7/16
حكمت املحكمة ب��رف��ض الطعن إذ
إن ال�ط��اع��ن ق��د ُق� � ّ�دم ال ��ى املحاكمة
الجنائية أكثر م��ن م��رة ف��ي جرائم
نصب وت��زوي��ر وإس ��اءة استعمال
الهاتف.
 ال� �ط� �ع ��ن رق� � ��م  2008/10ف��يان�ت�خ��اب��ات ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة وال�ت��ي
ت �م��ت ف ��ي  :2008/5/17وال �ط �ع��ن
ه��و امل��رف��وع م��ن ع �ب��اس م ��راد ضد
وزي��ر ال�ع��دل ووزي��ر الداخلية وكل
من مسلم البراك وعلي الدقباسي
وم � �ح � �م� ��د ه � ��اي � ��ف وض� � �ي � ��ف ال� �ل ��ه
ب��ورم�ي��ة وس�ع��د ال�خ�ن�ف��ور ون��اص��ر
ال��دوي�ل��ة ومحمد الهطالني ورج��ا

لقطة من الفصل التشريعي الرابع عشر املقضي ببطالنه

حجيالن وحسني قويعان ومبارك
ال ��وع�ل�ان وط��ال��ب ب �ب �ط�لان نتيجة
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ح �ي��ث إن� ��ه ق ��د ش��اب
ع�م�ل�ي��ة ال� �ف ��رز خ �ط��أ ف ��ي ح�س��اب�ه��ا
وف ��ي ج�ل�س��ة  2008/7/16حكمت
امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال�ط �ع��ن ح�ي��ث إن
الطعن مرسل بال أص��وات محددة
ول��م ي��ذك��ر وق��ائ��ع معينة يمكن أن
تكون أساسا للبحث والتحقيق.
 ال� �ط� �ع ��ن رق � ��م  :2008/11ه��والطعن املرفوع من باسل الراجحي
ض� � � ��د ف � �ي � �ص � ��ل امل� � �س� � �ل � ��م وع � � � � ��ادل
ال� �ص ��رع ��اوي وول� �ي ��د ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي
وع � �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر وأح � �م� ��د امل �ل �ي �ف��ي
وروض� ��ان ال��روض��ان وص��ال��ح امل�لا
وع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ش��اي �ج��ي وأح �م��د
السعدون وناصر الصانع واألمني
العام ملجلس األم��ة بصفته ووزير
الداخلية ووزي��ر العدل بصفتهما
ط ��ال �ب ��ا ب� ��إع� ��ادة ال � �ف� ��رز ألن ه �ن��اك
م�خ��ال�ف��ات جسيمة وق�ع��ت تمثلت
ف��ي االع�ت�م��اد على ن�ظ��ام الحاسب
اآلل � � ��ي وف � � � � � � � ��ي 2008/9/17ح�ك�م��ت
امل� �ح� �ك� �م ��ة ب� ��رف� ��ض ال� �ط� �ع ��ن إذ إن
ال�ط�ع��ن غ�ي��ر ق��ائ��م ع�ل��ى أس ��اس من
الواقع والقانون.
 ال�ط�ع�ن��ان رق�م��ا  9و:2008/39وه� ��و ال �ط �ع��ن امل ��رف ��وع م ��ن ع�س�ك��ر
ال�ع�ن��زي ض��د م�س�ل��م ال �ب��راك وعلي
الدقباسي ومحمد هايف وضيف
ال � �ل� ��ه ب ��ورم� �ي ��ة وس � �ع� ��د ال �خ �ن �ف��ور
وناصر الدويلة ومحمد الرشيدي
ورج ��ا ح�ج�ي�لان وح �س�ين ق��وي�ع��ان
وم�ب��ارك ال��وع�لان ووزي��ر الداخلية
ووزي � ��ر ال �ع��دل ب�ص�ف�ت�ي�ه�م��ا ط��ال��ب

إع� � ��ادة ال� �ف ��رز ال �ت �ج �م �ي �ع��ي ل�ل�ج��ان
األص � �ل � �ي� ��ة امل� �ت ��رت� �ب ��ة ع� �ل ��ى إع� � ��ادة
الفرز إذ إن هناك مخالفات وقعت
ف ��ي ع �م �ل �ي��ة االن� �ت� �خ ��اب ك �م��ا ش��اب
ع �م �ل �ي��ة ف � ��رز األص � � � ��وات خ �ط ��أ ف��ي
حسابها وف��ي جلسة 2008/9/17
ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب �ب �ط�ل�ان إع �ل�ان
ان � �ت � �خ � ��اب م � � �ب� � ��ارك ال � � ��وع� �ل ��ان ف��ي
الدائرة االنتخابية الرابعة وبعدم
ص�ح��ة ع�ض��وي��ة ال��وع�لان بمجلس
األم ��ة وب��إع�لان ف��وز (ع�س�ك��ر عويد
العنزي) في انتخابات هذه الدائرة.
 ال� �ط� �ع ��ن رق � ��م  :2008/13ه��والطعن املرفوع من محمد عبدالقادر
ال � �ج� ��اس� ��م ض � ��د م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
وجاسم الخرافي وخالد السلطان
ومحمد املطير وجمعان الحربش
وم� �ح� �م ��د ال� �ص� �ق ��ر وع� �ل ��ي ال ��راش ��د
وخ � �ل� ��ف دم �ي �ث �ي ��ر وع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ال �ع �م �ي��ري وم �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ج��ادر
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ب�ص�ف�ت��ه ووزي ��ر
ال� � �ع � ��دل واألم� � �ي � ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
األم� ��ة ب�ص�ف�ت�ه��م وق� ��ال ال �ط��اع��ن إن
مخالفات جسيمة قد وقعت أثناء
عملية االنتخاب وكما شاب عملية
ف ��رز األص � ��وات خ�ط��أ ف��ي حسابها
وف ��ي ت��اري��خ  2008/9/17حكمت
امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال�ط �ع��ن ح�ي��ث إن
ال�ط�ع��ن ق��ائ��م ع�ل��ى غ�ي��ر أس ��اس من
القانون والواقع.
خطأ في فرز األصوات
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2008/15وه��والطعن املرفوع من سعدون حماد
ال �ع �ت �ي �ب��ي ض ��د ج ��اب ��ر امل�ح�ي�ل�ب��ي

ومرزوق الحبيني ومحمد العبيد
وع �ب��دال �ل��ه راع� ��ي ال �ف �ح �م��اء وف�ه��د
امليع ومحمد الحويلة وعبدالله
ال� � �ب � ��رغ � ��ش وع� � � �ص � � ��ام ال� � ��دب� � ��وس
وعلي الهاجري وعبدالله مهدي
العجمي ووك�ي��ل وزارة الداخلية
ووكيل وزارة العدل واألمني العام
مل �ج �ل��س األم � � ��ة ب �ص �ف �ت �ه��م وق� ��ال
ال�ط��اع��ن ان��ه حصل على ع��دد من
األص� � ��وات ت�ج�ع�ل��ه م ��ن ال �ف��ائ��زي��ن
ف � � ��ي االن� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات وق � � � ��د ش� ��اب
عملية ال �ف��رز خ�ط��أ ف��ي حسابها
وف��ي جلسة  2008/7/16حكمت
امل �ح �ك �م ��ة ب� �ق� �ب ��ول ت� � ��رك ال �ط��اع��ن
الخصومة في الطعن املاثل.
ـ ال �ط �ع��ن رق ��م  :2008/16طعن
ن��اج��ي ال �ع �ب��دال �ه��ادي ف ��ي صحة
ان�ت�خ��اب��ات ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة وه��و
الطعن امل��رف��وع ضد كل من وزير
ال��داخ�ل�ي��ة ووزي ��ل ال �ع��دل واألم�ي�ن
العام ملجلس األم��ة بصفته وقال
ال �ط��اع��ن ان عملية ال �ف��رز شابها
خ �ط��أ ف ��ي ح �س��اب �ه��ا وف� ��ي جلسة
 2008/7/16ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
برفض الطعن.
بطالن انتخابات 2008
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2008/20وه��والطعن املرفوع من محمد املسيليم
ض � ��د م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م وج ��اس ��م
الخرافي وخالد السلطان ومحمد
املطير وجمعان الحربش ومحمد
ال� �ص� �ق ��ر وع� �ل ��ي ال � ��راش � ��د وخ �ل��ف
دميثير وع�ب��دال�ل�ط�ي��ف العميري
وم� �ح �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ج ��ادر ووزي � ��ر

الداخلية ووزي��ر العدل بصفتهم
ط��ال��ب ب �ب �ط�لان االن �ت �خ��اب��ات في
ال� � ��دائ� � ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة وف� � ��ي ج �ل �س��ة
 2008/9/17ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
برفض الدفع بدستورية املرسوم
رقم  25لسنة  2008بتعديل بعض
اح � �ك� ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  35ل�س�ن��ة
 1962في شأن انتخابات اعضاء
م �ج �ل��س األم� � ��ة وب ��رف ��ض ال �ط �ع��ن
موضوعا.
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2008/22وه��والطعن املرفوع من عدنان ابراهيم
امل�ط��وع ض��د محمد العبدالجادر
ومرزوق الغانم وجاسم الخرافي
وخ��ال��د السلطان ومحمد املطير
وج � �م � �ع � ��ان ال � �ح � ��رب � ��ش وم �ح �م ��د
ال� �ص� �ق ��ر وع� �ل ��ي ال � ��راش � ��د وخ �ل��ف
دميثير وع�ب��دال�ل�ط�ي��ف العميري
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ووزي � ��ر ال �ع��دل
واألم� � �ي � ��ن ال� � �ع � ��ام مل� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ب�ص�ف�ت�ه��م ط��ال �ب��ا ب �ب �ط�لان اع�ل�ان
ن�ت�ي�ج��ة االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ج��رت
ف� ��ي  2008/5/17وق� � ��ال ان � ��ه ق��د
وقعت مخالفات جسيمة مبطلة
لعملية االنتخاب في تلك الدائرة
ك�م��ا ش ��اب ع�م�ل�ي��ة ف ��رز األص ��وات
خ �ط��أ ف ��ي ح �س��اب �ه��ا وف� ��ي جلسة
 2008/9/17ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
ب��رف��ض ال�ط�ع��ن اذ إن ال�ط��اع��ن لم
ي �ن��ل م ��ن األص� � ��وات م ��ا ي�ح�ق��ق له
الفوز.
بطالن انتخابات الثالثة
 ال�ط�ع�ن��ان امل �ق �ي��دان بالرقمني 26و :2008/35ه �م��ا ال �ط �ع �ن��ان
امل��رف��وع��ان م��ن ع�ب��دال�ل��ه املعيوف
ضد كل من فيصل املسلم وعادل
ال �ص��رع��اوي وول �ي��د الطبطبائي
وع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر واح� �م ��د امل�ل�ي�ف��ي
وروض��ان ال��روض��ان وصالح املال
وع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ش��اي �ج��ي واح �م��د
ال� � �س� � �ع � ��دون ون� � ��اص� � ��ر ال� �ص ��ان ��ع
ووكيلي وزارتي العدل والداخلية
بصفتيهما واألمني العام ملجلس
األم � � ��ة ب �ص �ف �ت��ه ط ��ال� �ب ��ا ب �ب �ط�لان
اع �ل��ان ن �ت �ي �ج��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات ف��ي
ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ال �ث��ة وق � ��ال ان� ��ه تبني
ل� ��ه ان � ��ه ق� ��د ش ��اب ��ت االن �ت �خ ��اب ��ات
م� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات ج � �س � �ي � �م� ��ة م �ب �ط �ل��ة
ل�ل�ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة ك �م��ا ش��اب
ع�م�ل�ي��ة ف� ��رز األص � � ��وات خ �ط��أ في
حسابها وفي جلسة 2008/9/17
ح�ك�م��ت امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال�ط�ع��ن
ح �ي��ث ان امل �ح �ك �م��ة ال ت� ��رى فيما

التتمة ص12

الدستورية أعادت
عسكر العنزي بدال
من مبارك الوعالن
رفض طعن
الجاسم
ضمن الفائزين
من الثانية
قبول طعن حماد
بسبب خطأ في فرز
األصوات
رفض طعن عدنان
المطوع ألنه لم
ينل من األصوات
مايحقق له الفوز
رفض الطعن
المقدم من
الجويهل ضمن
الفائزين في الثالثة
ألنه قدم إلى
المحاكمة الجنائية
أكثر من مرة
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الطاعنون في انتخابات  2008طالبوا ببطالن
إعالن نتيجة االنتخابات وإعادة الفرز
تتمة المنشور ص11
ذكره الطاعن جميعه من ادعاءات
ب��وق��وع م�خ��ال�ف��ات ش��اب��ت عملية
االنتخاب بالدائرة ان تكون محال
للتحقيق باعتبار ان ك��ل م��ا ذكر
ال ي �ع��دو ك��ون��ه م�ج�م��وع��ة م��زاع��م
وإدع� � � � ��اءات م��رس �ل��ة ل ��م ي �ع��ززه��ا
الطاعن بقرائن قوية.
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2008/31وه��والطعن املرفوع من دعيج الشمري
ض� � ��د ك� � ��ل م� � ��ن م� � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
وجاسم الخرافي وخالد السلطان
ومحمد املطير وجمعان الحربش
وم �ح �م��د ال �ص �ق��ر وع �ل ��ي ال ��راش ��د
وخ� �ل ��ف دم �ي �ث �ي��ر وع �ب��دال �ل �ط �ي��ف
ال�ع�م�ي��ري وم�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ج��ادر
ووزي� � � � � � ��ري ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال� � �ع � ��دل
بصفتيهما مطالبا ب��إع��ادة ف��رز
جميع صناديق االنتخاب للجان
األص �ل �ي��ة وال �ف��رع �ي��ة وف ��ي جلسة
 2008/9/17ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
ب��رف��ض ال�ط�ع��ن اذ إن ال �ت��زوي��ر ال
ي�ف�ت��رض ب��ل ي�ج��ب اق��ام��ة ال��دل�ي��ل
ع�ل�ي��ه وان م��ا ذك� ��ره ال �ط��اع��ن هو
محض تشكيك فيها ال يعتد به.
ـ ال �ط �ع��ن رق ��م  :2008/33وه��و
ال � �ط � �ع� ��ن امل� � � ��رف� � � ��وع م � � ��ن ع� ��دن� ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د ض��د ك��ل م��ن وزي ��ري
ال��داخ�ل�ي��ة وال �ع��دل واألم �ي�ن ال�ع��ام
مل�ج�ل��س األم ��ة بصفتهم وك ��ل من
صالح عاشور وعبدالله الرومي
وع �ب��دال��واح��د ال�ع��وض��ي وحسني
الحريتي وحسني القالف واحمد
الري وم � �ح � �م� ��د ال � � �ك � � �ن� � ��دري ف��ي
ك��اف��ة ال�ل�ج��ان االص�ل�ي��ة والفرعية
ف � ��ي ال� � ��دائ� � ��رة االول� � � � ��ى وب� ��اع�ل��ان
النتيجة الصحيحة وف��ي جلسة
 2008/7/16ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
ب ��رف ��ض ال �ط �ع ��ن اذ ال ي �ق �ب��ل م��ن
مرشح بعد ان ن��ال ثقة الناخبني
بدائرته االنتخابية واعلن فوزه
ب��االغ �ل �ب �ي��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة امل�ط�ل��وب��ة
ان ي�ن��ازع ف��ي صحة انتخابه هو
نفسه.
بطالن انتخابات األولى
ـ ال �ط �ع��ن رق ��م  :2008/34وه��و
ال �ط �ع��ن امل ��رف ��وع م ��ن اح �م��د الري
ض ��د وزي� � ��ري ال��داخ �ل �ي��ة وال �ع ��دل
بصفتيهما واألمني العام ملجلس
األم � ��ة ب �ص �ف �ت��ه وص ��ال ��ح ع��اش��ور
وع�ب��دال�ل��ه ال��روم��ي وع�ب��دال��واح��د
ال � �ع� ��وض� ��ي وح � �س�ي��ن ال� �ح ��ري� �ت ��ي
وح �س�ي�ن ال �ق�ل�اف وح �س��ن ج��وه��ر
وم � �ح � �م� ��د ال � � �ك � � �ن� � ��دري وع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د وم� �خ� �ل ��د ال� �ع ��ازم ��ي
م �ط��ال �ب��ا ب ��إع ��ادة ح �س ��اب ج�م�ي��ع
األص ��وات التي حصل عليها في
ك��اف��ة ال�ل�ج��ان االص�ل�ي��ة والفرعية

ال� �ص� �ي� �ف ��ي ودل � �ي � �ه� ��ي ال� �ه ��اج ��ري
ومحمد الحويلة وبادي الدوسري
ووزيري الداخلية والعدل واألمني
ال � �ع� ��ام مل �ج �ل��س األم � � ��ة ب�ص�ف�ت�ه��م
م �ط��ال �ب��ا ب ��إع ��ادة ت�ج�م�ي��ع ن�ت��ائ��ج
جميع اللجان االصلية والفرعية
للدائرة االنتخابية الخامسة في
انتخابات  2009وقال الطاعن انه
ق��د وق �ع��ت م �خ��ال �ف��ات ف��ي عملية
االنتخاب في تلك الدائرة اذ شاب
ع�م�ل�ي��ة ف� ��رز األص � � ��وات خ �ط��أ في
حسابها وتجميعها وفي جلسة
 2009/10/28ح �ك �م��ت امل�ح�ك�م��ة
ب �ب �ط�ل�ان اع �ل ��ان ان� �ت� �خ ��اب ب� ��ادي
الدوسري في الدائرة االنتخابية
الخامسة وبعدم صحة عضويته
ف ��ي م �ج �ل��س األم� ��ةوب� ��اع �ل�ان ف��وز
خالد ال�ع��دوة في انتخابات هذه
الدائرة.
لقطة من مجلس 2008

ف ��ي ال ��دائ ��رة االن �ت �خ��اب �ي��ة االول ��ى
وب� ��اع�ل��ان ال �ن �ت �ي �ج��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
وف��ي جلسة  2008/7/16حكمت
امل� �ح� �ك �م ��ة ب� ��رف� ��ض ال� �ط� �ع ��ن اذ ال
يقبل م��ن مرشح بعد ان ن��ال ثقة
ال �ن��اخ �ب�ين ب ��دائ ��رت ��ه االن �ت �خ��اب�ي��ة
واعلن ف��وزه باالغلبية القانونية
امل �ط �ل ��وب ��ة ان ي � �ن� ��ازع ف� ��ي ص�ح��ة
انتخابه هو نفسه.
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2008/46وه��والطعن املرفوع من مبارك الوعالن
ض ��د وزي� � ��ري ال� �ع ��دل وال��داخ �ل �ي��ة
ب �ص �ف �ت �ي �ه �م��ا وع� �س� �ك ��ر ال �ع �ن ��زي
ومسلم ال �ب��راك وع�ل��ي الدقباسي
وم � �ح � �م ��د ه� ��اي� ��ف وض � �ي� ��ف ال� �ل ��ه
بورمية وسعد الخنفور وناصر

لقطة من انتخابت مجلس 1981

الدويلة ومحمد الهطالني ورجا
حجيالن وحسني قويعان مطالبا
ب ��وق ��ف ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ح� �ك ��م ب �ب �ط�لان
ف � ��وزه ل �ح�ين ال �ف �ص��ل ف ��ي ال�ط�ع��ن
وفي جلسة  2008/11/25حكمت
امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال�ط�ع��ن ببطالن
ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر م ��ن ال �ط �ع��ن رق��م
 112لسنة .2008
الفرز التجميعي
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2008/47وه��والطعن املرفوع من عبدالله مهدي
ال �ع �ج �م ��ي ض� ��د ك� ��ل م� ��ن وزي� � ��ري
ال��داخ �ل �ي��ة وال � �ع� ��دل ب�ص�ف�ت�ي�ه�م��ا
واألم� � �ي � ��ن ال� � �ع � ��ام مل� �ج� �ل ��س األم � ��ة
بصفته وس �ع��دون ح�م��اد وجابر

امل �ح �ي �ل �ب��ي وم� � � � ��رزوق ال �ح �ب �ي �ن��ي
وعبدالله راع��ي الفحماء ومحمد
ال� �ع� �ب� �ي ��د وف � �ه� ��د امل � �ي� ��ع وم �ح �م��د
ه� � � � � ��ادي ال� � �ح � ��وي� � �ل � ��ة وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
البرغش وعصام الدبوس وعلي
ال �ه��اج��ري �م �ط��ال �ب��ا ب ��وق ��ف ت�ن�ف�ي��ذ
الحكم ببطالن فوزه لحني الفصل
في الطعن وفي جلسة  25نوفمبر
 2011ح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة ب��رف��ض
الطعن.
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2009/17وه��والطعن امل��رف��وع م��ن خالد العدوة
ض� ��د ف �ل��اح ال� � �ص � ��واغ وس � �ع ��دون
ح� �م ��اد وس� ��ال� ��م ال� �ن� �م�ل�ان وس �ع��د
زن � �ي � �ف� ��ر وغ� � ��ان� � ��م امل� � �ي � ��ع وخ� ��ال� ��د
ال � �ط� ��اح� ��وس وال� �ص� �ي� �ف ��ي م� �ب ��ارك

محاباة للمرشحين
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2009/20وه��وال �ط �ع��ن امل� ��رف� ��وع م ��ن اح �م ��د ع�ب��د
ال� �ع ��زي ��ز ال� �ش ��اي� �ج ��ي ض� ��د اس �ي��ل
ال �ع��وض��ي وروال دش �ت��ي ووزي� ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ووزي� ��ر ال �ع��دل واألم�ي�ن
العام ملجلس األمة بصفتهم طالبا
ب�ب�ط�لان ق �ب��ول ت��رش�ي��خ امل�ط�ع��ون
ض��ده��ا االول � ��ى اس �ي��ل ال �ع��وض��ي
وامل �ط �ع��ون ض��ده��ا ال �ث��ان �ي��ة روال
دش� �ت ��ي وق � ��ال ان �ه �م��ا ل ��م ت�ل�ت��زم��ا
ب �ق��واع��د ال �ت��رش �ي��ح وف� ��ق ق��ان��ون
االن� �ت� �خ ��اب وال� �ق ��واع ��د واالح� �ك ��ام
املعتمدة في الشريعة اإلسالمية
وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا ل� ��زوم ح �ج��اب امل ��رأة
املسلمة وفي جلسة 2009/10/28
ح�ك�م��ت امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال�ط�ع��ن
اذ ان اح �ك��ام ال�ش�ي�ع��ة اإلس�لام�ي��ة
ال ت �ك��ون ل�ه��ا ق ��وة ال� ��زام ال�ق��واع��د
ال�ق��ان��ون�ي��ة إال اذا ت��دخ��ل امل�ش��رع
وق �ن �ن �ه��ا وان � �م� ��ا ي �ت �ع�ي�ن ان ي�ت��م
اف��راغ �ه��ا ف��ي ن �ص��وص تشريعية
محددة.
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2009/25وه��وال� �ط� �ع ��ن امل� � ��رف� � ��وع م � ��ن ع �ب ��دال �ل ��ه
ال �ن �ي �ب ��اري ض ��د م � � ��رزوق ال �غ��ان��م
وع�ل��ي ال��راش��د وج��اس��م ال�خ��راف��ي
وجمعان الحربش وعبدالرحمن
العنجري وخالد السلطان وخلف
دميثير ومحمد املطير وع��دن��ان
املطوع وسلوى الجسار ووزيري
ال��داخ�ل�ي��ة وال �ع��دل واألم �ي�ن ال�ع��ام
مل�ج�ل��س األم� ��ة ب�ص�ف�ت�ه��م مطالبا
ب � ��إع � ��ادة ف� � ��رز وت� �ج� �م� �ي ��ع ن �ت��ائ��ج
جميع صناديق اللجان بالدائرة
االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة االص �ل �ي��ة
وال �ف ��رع �ي ��ة وق� � ��ال ان � ��ه ق ��د وق �ع��ت

التتمة ص13

دعيج الشمري
طعن في نتيجة
 2008والمحكمة
قالت إن ادعاءاته
محض تشكيك
ال يعتد بها
عبدالصمد والري
طعنا على نتيجة
انتخابات 2008
رغم فوزهما
فيها
رفض الطعن
المقدم من
عبداهلل النيباري
في انتخابات الثانية
عام 2009
الدستورية أكدت
في أكثر من حكم
لها أن التزوير
ال يفترض بل يجب
إقامة الدليل عليه
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 25طعنا في انتخابات  2012قضت ببطالنه
وعودة مجلس 2009
تتمة المنشور ص12
م �خ��ال �ف��ات ف��ي ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب
اذ ش � ��اب ع �م �ل �ي��ة ف � ��رز األص� � ��وات
خ �ط��أ ف ��ي ح �س��اب �ه��ا وت�ج�م�ي�ع�ه��ا
وف� � � � ��ي ج � �ل � �س� ��ة 2009/10/28
ح�ك�م��ت امل�ح�ك�م��ة ب��رف��ض ال�ط�ع��ن
اذ ان املحكمة ال ترى فيما أورده
الطاعن في ه��ذا الصدد ما يقدح
ف��ي س�لام��ة عملية ال �ف��رز وصحة
النتيجة التي تم االعالن عنها.
 ال�ط�ع��ن رق ��م  :2009/39وه��والطعن املرفوع من بادي الدوسري
ض��د ك��ل م��ن خ��ال��د ال�ع��دوة وف�لاح
ال�ص��واغ وس�ع��دون حماد وسالم
النمالن وسعد زنيفر وغانم امليع
وخ� ��ال� ��د ال� �ط ��اح ��وس وال �ص �ي �ف��ي
مبارك الصيفي ودليهي الهاجري
ومحمد الحويلة ووزي��ري العدل
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب �ص �ف �ت �ه��م واألم �ي��ن
ال� � �ع � ��ام مل� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م �ط��ال �ب��ا
ببطالن اع�ل�ان ان�ت�خ��اب املطعون
ضده االول وإعادة االنتخاب على
املقعد النيابي العاشر في الدائرة
االنتخابية الخامسة وفي جلسة
 27ي�ن��اي��ر  2010حكمت املحكمة
ب�ع��دم ج ��واز ال�ط�ع��ن اذ ان ق��ان��ون
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ق� ��د ن��ص
ص��راح��ة على ان احكامها ملزمة
للكافة ولسائر املحاكم وال يجوز
الطعن على احكامها.
أشهر الطعون 2012
 ال�ط�ع�ن��ان امل �ق �ي��دان بالرقمني 5و  :2012/29امل� ��رف� ��وع� ��ان م��ن
روض� � ��ان ع �ب��دال �ع��زي��ز ال ��روض ��ان
ض � ��د رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ووكيل وزارة العدل واألمني العام
ملجلس ال� ��وزراء ورئ �ي��س مجلس
األم� � ��ة ورئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ش ��ؤون االن �ت �خ ��اب ��ات ب�ص�ف�ت�ه��م
وفيصل املسلم وفيصل اليحيى
وول� � �ي � ��د ال� �ط� �ب� �ط� �ب ��ائ ��ي وم �ح �م��د
ال � ��دالل واح �م��د ال �س �ع��دون وع�ل��ي
ال�ع�م�ي��ر وش ��اي ��ع ال �ش��اي��ع ون�ب�ي��ل
الفضل ومحمد الحويلة وعمار
العجمي وطلب الطاعن ببطالن
ان� �ت� �خ ��اب ��ات م �ج �ل��س األم� � ��ة ال �ت��ي
ج��رت ف��ي  2012/2/2ف��ي ال��دائ��رة
االنتخابية الثالثة وأس��س طلبه
على سند ان هذه االنتخابات قد
اعتورها مخالفات دستورية في
اإلج� � ��راءات امل �م �ه��دة ل�ه��ا تصمها
ب��ال�ب�ط�لان الن�ط��وائ�ه��ا ع�ل��ى خ��رق
ال ��دس� �ت ��ور ك �م��ا أن امل ��رس ��وم رق��م
 443ل �س �ن��ة  2011ب �ح��ل م�ج�ل��س
األم��ة قد ص��در مخالفا للدستور
وف��ي جلسة  2012/6/20حكمت
املحكمة بإبطال عملية االنتخاب
ب��رم�ت�ه��ا وب �ع ��دم ص �ح��ة ع�ض��وي��ة

حصوله على املركز الحادي عشر
ب�م�ج�م��وع أص � ��وات  2313ص��وت��ا
في حني أن حقيقة األمر حصوله
ع �ل��ى  2323وح �ص��ول معصومة
امل�ب��ارك على  2317حسبما أعلن
ت�ل�ف��زي��ون دول ��ة ال�ك��وي��ت الرسمي
م ��ؤك ��دا وج � ��ود أخ� �ط ��اء ع �ن��د ف��رز
األص� � ��وات وت�ج�م�ي�ع�ه��ا وإس �ق��اط
عدد كبير من االص��وات لصالحه
باالضافة إل��ى إب�ط��ال العديد من
اوراق التصويت بحجة أن الحبر
امل� �س� �ت� �خ ��دم ق� ��د ط� �م ��س م �ع��امل �ه��ا
بمجرد طلبها وحكمت املحكمة
ب �ب �ط�لان إع�ل��ان ن�ت�ي�ج��ة إن�ت�خ��اب
م �ع �ص ��وم ��ة ص� ��ال� ��ح امل� � �ب � ��ارك ف��ي
الدائرة االنتخابية االولى وبعدم
صحة عضويتها بمجلس االم��ة
وبإعالن ف��وز عبدالحميد عباس
حسني دشتي في انتخابات هذه
الدائرة.

لقطة من مجلس 2009

م ��ن أع �ل��ن ف ��وزه ��م ف �ي �ه��ا ل�ب�ط�لان
ح��ل مجلس االم��ة وب�ط�لان دع��وة
ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن الن � �ت � �خ� ��اب اع �ض ��ائ ��ه
وال� � � �ت � � ��ي ت � �م� ��ت ع � �ل � ��ى أس� ��اس � �ه� ��ا
االن �ت �خ��اب��ات م��ع م��ا ي�ت��رت��ب على
ذلك من آثار أخصها أن يستعيد
املجلس املنحل  -بقوة الدستور-
سلطته الدستورية ك��أن الحل لم
يكن.
 الطعنان املقيدان بالرقمني 6و :2012/30املرفوعان من صفاء
ال � �ه� ��اش� ��م ض � ��د رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ووكيل
وزارة العدل واألمني العام ملجلس
ال� � ��وزراء ورئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة العليا
ل � �ش� ��ؤون االن� �ت � �خ ��اب ��ات ورئ� �ي ��س
مجلس األم ��ة بصفتهم وفيصل
امل�س�ل��م وف�ي�ص��ل ال�ي�ح�ي��ى وول�ي��د
الطبطبائي ومحمد الدالل وأحمد
ال�س�ع��دون وع�ل��ي العميد وشايع
ال �ش��اي��ع ون�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ومحمد
الجويهل وعمار العجمي وطلبت
ال� �ط ��اع� �ن ��ة ب� �ب� �ط�ل�ان ان� �ت� �خ ��اب ��ات
م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ت��ي أج ��ري ��ت في
 2012/2/2ف ��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
ع �ل��ى س �ن��د أن ه ��ذه االن �ت �خ��اب��ات
اعتورها مخالفات دستورية في
اإلج� � ��راءات امل �م �ه��دة ل�ه��ا تصمها
ب��ال�ب�ط�لان الن�ط��وائ�ه��ا ع�ل��ى خ��رق
ل� �ن� �ص ��وص ال � ��دس� � �ت � ��ور .ك� �م ��ا ان
م ��رس ��وم  443ل �س �ن��ة  2011بحل
م�ج�ل��س االم� ��ة ق ��د ص ��در م�خ��ال�ف��ا
ل�ل��دس�ت��ور م�م��ا يصمه بالبطالن
وف��ي جلسة  2012/6/20حكمت
املحكمة بإبطال عملية االنتخاب
ب� ��رم � �ت � �ه� ��ا وال � � �ت� � ��ي اج� � ��ري� � ��ت ف��ي
 2012/2/2ف��ي ال��دوائ��ر الخمس
وب �ع��دم ص�ح��ة ع�ض��وي��ة م��ن أعلن

فوزهم فيها لبطالن حل مجلس
األم � ��ة وب� �ط�ل�ان دع � ��وة ال �ن��اخ �ب�ين
الن �ت �خ��اب اع �ض��ائ��ه وال� �ت ��ي تمت
على أساسها االنتخابات مع ما
يترتب على ذلك من آثار أخصها
أن يستعيد املجلس املنحل  -بقوة
ال��دس �ت��ور  -س�ل�ط�ت��ه ال��دس�ت��وري��ة
كأن الحل لم يكن.
ف ��ي ح �ك��م ه ��و االول م ��ن ن��وع��ه
في تاريخ الكويت قضت املحكمة
ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة ب� ��إب � �ط� ��ال ع �م �ل �ي��ة
االنتخابات التي جرت في الثاني
م� ��ن ف� �ب ��راي ��ر  2012ف� ��ي ال� ��دوائ� ��ر
ال�خ�م��س وب �ع��دم ص�ح��ة عضوية
م� ��ن اع � �ل ��ن ف� ��وزه� ��م ل� �ب� �ط�ل�ان ح��ل
املجلس وبطالن دع��وة الناخبني
ل�لان�ت�خ��اب��ات م��ع م��ا ي�ت��رت��ب على
ذل��ك م��ن آث ��ار اح�ق�ه��ا ان يستعيد
امل�ج�ل��س امل�ن�ح��ل ب �ق��وة ال��دس�ت��ور
سلطته الدستورية ك��أن الحل لم
يكن.
ف��ي  1دي�س�م�ب��ر  2013أس��دل��ت
املحكمة الدستورية الستار على
ال�ط�ع��ون االن�ت�خ��اب�ي��ة وال �ت��ي بلغ
ع��دده��ا  55طعنا انتخابيا وفي
الوقت الذي قضت به الدستورية
ب �ب �ط�لان إع �ل��ان ان �ت �خ��اب ك ��ل من
د.م� �ع� �ص ��وم ��ة امل� � �ب � ��ارك وأس� ��ام� ��ة
ال� � � � �ط � � � ��اح � � � ��وس وإع � � � � �ل� � � � ��ان ف � � ��وز
د.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي ون �ب �ي��ل
ال�ف�ض��ل ق�ض��ت ال��دس�ت��وري��ة بعدم
ق �ب��ول ال �ط �ع��ن امل �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب
السابق صالح املال وال��ذي طالب
ب ��ه ب��إب �ط��ال ع�م�ل�ي��ة االن �ت �خ��اب��ات
وب � �ط�ل��ان م� ��رس� ��وم ال � ��دع � ��وة إل ��ى
االن �ت �خ ��اب ��ات وب� �ع ��دم دس �ت��وري��ة
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  42ل �س �ن��ة 2006
بإعادة تحديد الدوائر االنتخابية

لعضوية مجلس االم��ة واعتباره
ك��أن لم يكن وم��ا يترتب عليه من
آثار مرسوم الصوت الواحد.
طعن المال
وقالت الدستورية في حيثيات
حكمها إن امل��ادة  41م��ن القانون
رق � ��م  35ل �س �ن��ة  1962ف� ��ي ش ��أن
ان�ت�خ��اب��ات أع �ض��اء مجلس األم��ة
ت �ن��ص ع �ل��ى أن � ��ه ل �ك��ل ن ��اخ ��ب أن
ي�ط�ل��ب إب �ط��ال االن �ت �خ��اب��ات ال��ذي
ح �ص��ل ف ��ي دائ� ��رت� ��ه االن �ت �خ��اب �ي��ة
شريطة أن يكون الناخب قام فعال
ب��اإلدالء بصوته في االنتخابات
التي جرت في دائرته االنتخابية
وه� ��ذا ه��و ال �ب��اب ال� ��ذي ي�م�ك��ن أن
يطرقه أي نائب بطعنه وبالتالي
الي�ق�ب��ل م��ن ن��اخ��ب ل��م يثبت حقه
أنه شارك في االنتخابات بدائرته
االن�ت�خ��اب�ي��ة أن ي �ن��ازع ف��ي صحة
االن � �ت � �خ� ��اب ال� � � ��ذي ح� �ص ��ل ف �ي �ه��ا
,ب �ح �س �ب��ان أن ال � �ش ��رط امل�ت�ط�ل��ب
ب� �ق� �ب ��ول ال� �ط� �ع ��ن ال ي �ت �ح �ق��ق ف��ي
ش��أن ال�ط��اع��ن مل�ج��رد ك��ون��ه مقيدا
بجداول االنتخاب  ,ومتى ماكان
األم � ��ر ك ��ذل ��ك .وإذا ل ��م ي �ث �ب��ت م��ن
األوراق أن الطاعن قد ش��ارك في
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي ت �م��ت ف��ي -27
 2013-7وق � ��ام ب� � ��اإلدالء ب�ص��وت��ه
فيها فإنه اليتوافر في حقه شرط
الصفة املتطلبة قانونا ,وم��ن ثم
يتعني القضاء بعدم قبول الطعن.
طعن دشتي
وذك ��ر ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي في
ط �ع �ن��ه امل �ق �ي��د ب ��رق ��م  5و 50و52
لسنة  2013أن اللجنة الرئيسية
ف � � ��ي ال � � � ��دائ � � � ��رة االول � � � � � ��ى اع� �ل� �ن ��ت

طعن الفضل
وف� ��ي ال �ط �ع��ن امل �ق �ي��د ب ��رق ��م 30
 -2013املقدم من ( الراحل ) نبيل
ن � � ��وري ال �ف �ض ��ل ذك � � ��رت امل �ح �ك �م��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة أن ال � �ط� ��اع� ��ن أك ��د
ح� �ص ��ول ��ه ع� �ل ��ى امل� ��رك� ��ز ال �ع��اش��ر
ف��ي ال��دائ��رة الثالثة وق��د ثبت من
وسائل االعالم وإحصاء مناديبه
ل ��دى ل �ج��ان ال �ف��رز ح �ص��ول��ه على
ع � ��دد أص� � � ��وات ي� �ف ��وق م� ��ا ح�ص��ل
عليه املطعون ضد العاشر أسامة
ال� � �ط � ��اح � ��وس ف � ��ي ك� ��اف� ��ة م ��راح ��ل
العملية االنتخابية إال انه فوجئ
ب��إع�لان رئيس اللجنة الرئيسية
أس�م��اء العشرة االوائ ��ل الفائزين
دون أن ي�ك��ون م��ن ضمنهم وه��و
ما ي��دل على وق��وع قصور وخلل
في آخر عملية لتجميع االصوات
باللجنة الرئيسية او ف��ي إح��دى
ال� �ل� �ج ��ان ال ��رف ��اع� �ي ��ة او االص �ل �ي��ة
التابعة للدائرة الثالثة وحكمت
امل�ح�ك�م��ة ب �ب �ط�لان إع�ل��ان نتيجة
ان �ت �خ��اب أس ��ام ��ة ي ��وس ��ف ش��دي��د
الطاحوس في الدائرة االنتخابية
وبعدم صحة عضويته بمجلس
االم ��ة وب��إع�ل�ان ف ��وز ن�ب�ي��ل ن��وري
ال �ف �ض��ل ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ال ��دائ ��رة
الثالثة.
وف � � � ��ي ه � � � ��ذا ال� � � �ص � � ��دد ق �ض��ت
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة ب�ع��دم قبول
الطعنني رق��م  40ورق ��م  37لسنة
 2013ال � �خ ��اص �ي�ن ب��ان �ت �خ��اب��ات
(مجلس األمة يوليو  )2013بشأن
إبطال إع�لان نتيجة االنتخابات
وع �م �ل �ي��ة االن �ت �خ��اب��ات وم��رس��وم
دعوة الناخبني لالنتخاب.
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الدستورية قضت
بإبطال عملية
انتخاب مجلس
فبراير 2012
لبطالن حل مجلس
 2009وبطالن
دعوة الناخبين
قبول طعن الفضل
وعودته
إلى المجلس
الحالي بدال من
أسامة الطاحوس
عودة دشتي
إلى المجلس الحالي
بدال من معصومة
المبارك بعد
طعنه على نتيجة
االنتخاب
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في الندوة التعريفية للقانون التي أقامها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية

قانون المعامالت اإللكترونية يسهل إجراءات
التقاضي واستخدام الخدمات المعلوماتية
أكد خبراء ومختصون
ان قانون الحكومة
اإللكترونية قد سهل
التعامل اإللكتروني
واستخدام الخدمات
المعلوماتية لكل
المواطنين والمقيمين
وفي ظل منظومة
حماية متكاملة تهدف
إلى تبسيط اإلجراءات
للجميع .وأنه تم اختيار
أفضل النصوص في
القوانين العالمية
المعنية والمتشابهة
لقانون المعامالت
اإللكترونية.
وأوضحوا أن القانون
يشمل العديد من
المجاالت التي يعالجها
في نطاق التعامل
اإللكتروني ومن بينها
االستخدام الحكومي
والتوقيعات اإللكترونية
وحماية البيانات
والخصوصية وإعطاء
الغطاء القانوني واالثر
له في كل المعامالت.
واشاروا في الندوة التي
نظمها معهد الدراسات
القضائية الى ان ما تم
تحقيقه حتى اآلن هو
جزء من الطموحات
التي نصبو إلى تحقيقها
وتؤدي إلى تطبيق
مفهوم الحكومة
اإللكترونية وتحقيق
التنمية الشاملة.

ب ��داي ��ة ق� ��ال وك �ي ��ل وزارة ال �ع��دل
ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س االع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال� �س ��ري ��ع ان ان� �ج ��از
ق��ان��ون امل�ع��ام�لات االل�ك�ت��رون�ي��ة رقم
 20لسنة  2014ف��ي ش��أن املعامالت
اإللكترونية ات��اح للكويت الدخول
ف �ع �ل �ي ��ا ف � ��ي م� �ن� �ظ ��وم ��ة ال �ح �ك ��وم ��ة
اإللكترونية الخليجية التي تعنى
بالبيانات واستخدام تكنولوجيا
املعلومات.
وأوض � � � � � ��ح أن ال � � �ق � ��ان � ��ون س �ه��ل
ال �ت �ع��ام��ل اإلل �ك �ت��رون��ي واس �ت �خ��دام
الخدمات املعلوماتية لكل املواطنني
واملقيمني وفي ظل منظومة حماية
م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ت� � �ه � ��دف إل� � � ��ى ت �ب �س �ي��ط
اإلجراءات للجميع.
وذك��ر أن القانون صدر في شهر
ف �ب ��راي ��ر  2014وت� ��م ن �ش��ر ال�لائ �ح��ة
التنفيذية الخاصة به في الجريدة
ال��رس �م �ي��ة ف ��ي ش �ه��ر ي �ن��اي��ر 2015
وي �ت �ك��ون م��ن ث�م��ان�ي��ة ف �ص��ول منها
التعريفات التي تتضمن تعريفات
القانون واألحكام العامة له وتعريف
امل �س �ت �ن��د أو ال �س �ج��ل اإلل �ك �ت��رون��ي.
وبني أن القانون اشتمل أيضا على
االس�ت�خ��دام الحكومي للمستندات
وال�ت��وق�ي�ع��ات اإلل�ك�ت��رون�ي��ة وال��دف��ع
االلكتروني والخصوصية وحماية
البيانات والعقوبات.
وق� � � � � ��ال ال � � �س � ��ري � ��ع ف � � ��ي ال � � �ن� � ��دوة
ال� �ت� �ع ��ري� �ف� �ي ��ة ل � �ق� ��ان� ��ون امل� �ع ��ام�ل�ات
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ت ��ي اق��ام �ه��ا م�ع�ه��د
ال � �ك ��وي ��ت ل� � �ل � ��دراس � ��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة
وال � �ق ��ان ��ون � �ي ��ة م � �س� ��اء ام� � ��س االول
ان ظ � � ��روف خ � � ��روج ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
صاحبها الكثير م��ن االج�ت�م��اع��ات
وامل �ب��اح �ث��ات واالت �ف��اق �ي��ات م��ع دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي وح��ول
ايجاد قانون حضاري كهذا مثمنا
ال � � ��دور ال� � ��ذي ق � ��ام ب ��ه وزي� � ��ر ال �ع��دل
واالوق� � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة
يعقوب الصانع بإقامة مؤتمر حول
ال �ق��ان��ون وال � ��ذي خ ��رج ب�ت��وص�ي��ات
قدمت ملجلس االمة الذي قام بدوره
ب �ج �ه��ود واض �ح ��ة ل �ت �ش��ري��ع ق��ان��ون
بهذه الكفاءة.
واض� � � � � � � ��اف ان امل � � � �ش� � � ��رع وض � ��ع
ع� �ق ��وب ��ات ف ��ي ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون م�ن�ه��ا
ال �س �ج��ن وال� �غ ��رام ��ات ال �ت��ي ت �ت��راوح
م��ا ب�ي�ن  5االف ال ��ى  20أل �ف��ا ون�ح��ن
اوجدنا القانون حماية ملستخدمي
الجانب التكنولوجي مشيرا الى ان
مستخدمي التعامالت االلكترونية
عدد قليل وكان ال يوجد حماية لهم.
وبني السريع ان هناك تعاونا من
جميع الجهات و جهاز تكنولوجيا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ت �ع ��اون

أول صحيفة
دعوى إلكترونية

جانب من املشاركني في الندوة

ال �ج�ه��از وه�ي�ئ��ة امل�ع�ل��وم��ات امل��دن�ي��ة
واض��ح بهذا االم��ر السيما ان هيئة
املعلومات املدنية تعاونت مع بنك
االئ � �ت � �م ��ان ب �ت �ق��دي��م ق � ��رض ال � � ��زواج
الكترونيا اضافة الى ان اي مواطن
يستطيع انجاز معامالته الكترونيا
والقانون اصبح ملزم للجميع.
واضاف ان هناك بالغات قدمتها
النيابة العامة حول اشخاص قاموا
ب ��اخ� �ت ��راق ان �ظ �م��ة ب �ع��ض ال �ج �ه��ات
الحكومية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال وك� �ي ��ل م�ح�ك�م��ة
االستئناف رئيس لجنة استخدام
ال��وس��ائ��ط اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ف��ي وزارة
ال� �ع ��دل امل �س �ت �ش��ار ع �ل��ي ال�ض�ب�ي�ب��ي
إن��ه عقب تطبيق ق��ان��ون املعامالت

اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة «أص � �ب � �ح� ��ت ل��دي �ن��ا
ق ��اع ��دة ص �ل �ب��ة ن �ع �ت �م��د ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ع�م�ل�ن��ا ب ��ال ��وزارة إلع � ��داد امل �ش��اري��ع
الخاصة ب�ه��ا».وأض��اف أن القانون
ح��دد نطاق تطبيقه وأس��س قاعدة
رئيسية مهمة هي احترام الطرفني
وأن ي �ك��ون االت� �ف ��اق ب�ي�ن�ه�م��ا تحت
منظومة الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن �ي��ة م �ش �ي��را إل� ��ى ق � ��رار م�ج�ل��س
ال � � � � � � � ��وزراء ال� � � � ��ذي ي � �ح� ��ث ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية كافة على تطبيق احكام
هذا القانون.
وذكر أن القانون انحصر تطبيقه
ف��ي امل �ع��ام�ل�ات ال �ت �ج��اري��ة وامل��دن �ي��ة
وامل � �ع� ��ام�ل��ات اإلداري � � � � ��ة واس �ت �ب �ع��د
مسائل مهمة من الصعب تطبيقها

قصي الشطي

علي الضبيبي

الضبيبي :القانون
الشطي :الدور
األكبر للقانون هو استبعد مسائل
بناء الثقة بالتعامل من الصعب
تطبيقها
اإللكتروني

ف��ي ال��وس��ائ��ط اإلل �ك �ت��رون �ي��ة وع�ل��ى
س�ب�ي��ل امل �ث��ال األح � ��وال الشخصية
وال� �س� �ن ��دات وامل� �ع ��ام�ل�ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالحقوق العقارية.
وبني أنه «انطالقا من تطلعاتنا
واخ � � �ت � � �ص� � ��ارا ل � �ل� ��وق� ��ت وت �ح �ق �ي �ق��ا
ل �ل �ش �ع��ارات ال �ع��ادل��ة ال �ن��اج��زة ال�ت��ي
جعلتها وزارة العدل هدفا لها فقد
أن�ش�ئ��ت لجنة اس�ت�خ��دام ال��وس��ائ��ط
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر وت �ب �س �ي��ط
إجراءات التقاضي.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن م� ��ا ت� ��م ت�ح�ق�ي�ق��ه
حتى اآلن ه��و ج��زء م��ن الطموحات
التي نصبو إل��ى تحقيقها وت��ؤدي
إل � � ��ى ت �ط �ب �ي ��ق م� �ف� �ه ��وم ال �ح �ك ��وم ��ة
اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة
ال �ش��ام �ل��ة م �ض �ي �ف��ا أن� ��ه ت ��م اخ �ت �ي��ار
أف � �ض ��ل ال� �ن� �ص ��وص ف� ��ي ال� �ق ��وان�ي�ن
العاملية املعنية واملتشابهة لقانون
امل� � �ع � ��ام �ل��ات اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة.ودع� ��ا
الضبيبي جميع امل�ح��ام�ين إل��ى أن
يتقدموا للهيئة العامة للمعلومات
املدنية من أج��ل اعتماد واستخدام
ال �ت��وق �ي��ع اإلل �ك �ت ��رون ��ي ب �ش ��أن رف��ع
الدعاوى القضائية.
وم � ��ن ن��اح �ي �ت��ه ذك � ��ر م ��دي ��ر ع ��ام
ال � �ج � �ه� ��از امل � ��رك � ��زي ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات قصي الشطي ان ال��دور
االكبر لهذا القانون هو بناء الثقة
بالتعامل االلكتروني سواء تجاريا
او غ � �ي ��ره ،م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى ان ه �ن��اك
ان �ط �ب��اع��ا ع��ام��ا ل� ��دى ال �ب �ع��ض ب��أن
قانون املعامالت االلكترونية خاص
ب��ال�ج�ه��ات الحكومية وه��و اعتقاد
خ ��اط ��ئ ح �ي��ث ان� ��ه م �ظ �ل��ة ق��ان��ون �ي��ة
ل �ج �م �ي��ع ال �ج �ه��ات س � ��واء ح�ك��وم�ي��ة
او اه�ل�ي��ة او اف� ��راد ل�ح�ف��ظ ال�ح�ق��وق
والخصوصية.

ب �ع��د ان ت��م ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��ان��ون
قامت املحامية عدوية الدغيشم
ب� � �ت� � �ق � ��دي � ��م ص � �ح � �ي � �ف� ��ة دع� � � ��وى
ال �ك �ت ��رون �ي ��ة وك� ��ان� ��ت ال ��دع ��وى
مطالبة مالية لتكون اول من
ات�خ��ذ ه��ذا االج ��راء وتعامل مع
القانون من حيث تقديم صحف
ال� ��دع� ��اوى ل �ل �ت �ق��اض��ي ع �ل �م��ا ان
ال ��دغ� �ي� �ش ��م ع � �ض� ��وة في لجنة
استخدام الوسائط االلكترونية
ف��ي تطوير وتبسيط اج ��راءات
التقاضي.
وق � � � � � � � ��ال � � � � � � � ��ت ال� � � ��دغ � � � �ي � � � �ش� � � ��م
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» :إن امل �ه ��ام ال�ت��ي
أن �ج��زت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ه ��ي مكسب
لكل مواطن ومقيم حيث قامت
ب �ت �ن �م �ي��ة م � �ه� ��ارات س �ك��رت��اري��ة
ال� �ج� �ل� �س ��ات م� ��ن خ �ل��ال دورات
ت ��دري � �ب � �ي ��ة خ � �ض � �ع ��وا ل � �ه ��ا ف��ي
املعهد القضائي لتفعيل كتابة
م�ح��اض��ر ال�ج�ل�س��ات الكترونيا
ب � � ��دال ع � ��ن ال � �ك � �ت ��اب ��ة ال � �ي ��دوي ��ة
وت ��م ب��ال�ف�ع��ل ت�س�ج�ي��ل وك�ت��اب��ة
م�ح��اض��ر ال�ج�ل�س��ات الكترونيا
ف � ��ي ج �م �ي ��ع م� �ح ��اك ��م ال �ك ��وي ��ت
وط � �ب� ��اع� ��ة م� �ح ��اض ��ر ج �ل �س��ات
الخبراء آليا.
ك � � �م � � ��ا ت� � � � ��م ت� � �ط� � �ب� � �ي � ��ق رول
الجلسات االلكتروني ب��دال عن
ال � � ��رول ال �ك �ت��اب��ي وت � ��م ت�ف�ع�ي�ل��ه
ك��ذل��ك م��ن ق�ب��ل ج�م�ي��ع امل�ح��اك��م.
اضافة الى انشاء وتفعيل قسم
خ��اص ف��ي م��وق��ع وزارة ال�ع��دل
لدفع االيجارات الكترونيا.
وت � � ��م ان� � �ش � ��اء م� ��رك� ��ز خ ��اص
ل�ل�ت�ق��اض��ي ورف ��ع ال ��دع ��اوى في
ج �م �ع �ي��ة امل� �ح ��ام�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة
ت� �س� �ه� �ي�ل�ا ع � �ل� ��ى امل � �ت � �ق� ��اض �ي�ن.
اض��اف��ة إل��ى التنسيق واالت�ف��اق
ب�ين الجمعية وال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل��دن �ي��ة م ��ن أج��ل
ان� �ش ��اء ف� ��رع خ� ��اص ب��ال�ت��وق�ي��ع
االل� �ك� �ت ��رون ��ي ب �م �ق��ر ال�ج�م�ع�ي��ة
ع� �ل ��ى أن ت ��رس ��ل ال �ه �ي �ئ��ة ع ��دد
ك ��اف� �ي ��ا م� ��ن امل ��وظ� �ف�ي�ن ل �ل �ق �ي��ام
ب�ه��ذه امل�ه�م��ة وب�ي�ن��ت الدغيشم
ان � ��ه أص� �ب ��ح اآلن ب �م �ق ��دور ك��ل
شخص الحصول على الصيغة
التنفيذية ألي حكم له مصلحة
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذه م ��ن ج�م�ي��ع م��راك��ز
خدمة املواطن في دولة الكويت.
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ديوان المحاسبة يختتم  3برامج تدريبية
اختتم دي��وان املحاسبة  3برامج
ت��دري �ب �ي��ة األول ب �ع �ن��وان (ال�ت��وق �ي��ع
االل �ك �ت��رون��ي وح �ج �ت��ه ف��ي االث �ب��ات)
وال �ث��ان��ي ب �ع �ن��وان (م � �ه� ��ارات كشف
ال �ت�لاع��ب ل�ت�ن�ظ�ي��م أرب � ��اح ال �ش��رك��ات
تحت مظلة املعايير املحاسبية) أما
ال�ث��ال��ث ف�ه��و ت�ح��ت ع �ن��وان (ب��رن��ام��ج
أس� ��س امل ��راج �ع ��ة امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة
وض�ب��ط ال�ف�س��اد واالح �ت �ي��ال امل��ال��ي)
وذل� � � ��ك ض� �م ��ن ال� �خ� �ط ��ة ال �ت��دري �ب �ي��ة
للديوان للعام .2016/2015
استهدف البرنامج األول واملوجه
إل� ��ى ف� �ئ ��ات ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن وامل��دق �ق�ي�ن
ف��ي جميع قطاعات ال��دي��وان تزويد
املشاركني بمهارات دراس��ة وتحليل
س � � �م � ��ات ال � �ت � ��وق � �ي � ��ع اإلل � �ك � �ت � ��رون � ��ي
وط �ب �ي �ع �ت ��ه ب ��امل � �ق ��ارن ��ة ب��ال �ت��وق �ي��ع
ال�ع��ادي باإلضافة إل��ى دور القضاء
وهيئات التحكيم في إطار التوقيع
االلكتروني.
وت� �ن ��اول ال �ب��رن��ام��ج ع ��دة م �ح��اور

رئ� �ي� �س� �ي ��ة أه� �م� �ه ��ا أث� � ��ر ال � �ت � �ط ��ورات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وث� � ��ورة امل �ع �ل��وم��ات
واالت� � � � � � �ص � � � � � ��االت ع � � �ل� � ��ى ال � �ت� ��وق � �ي� ��ع
اإللكتروني واملعامالت اإللكترونية
وب� ��روز ف �ك��رة ال�ت��وق�ي��ع اإلل�ك�ت��رون��ي
وأهميتها م��ن خ�ل�ال م�ب��دأ الحجية
واإلث�ب��ات إل��ى جانب األس��س الفنية
ل� �ل� �ت ��وق� �ي ��ع اإلل � �ك � �ت � ��رون � ��ي وك �ي �ف �ي��ة
حمايته والنظام القانوني الخاص
به.
أما البرنامج الثاني وهو بعنوان
(م � �ه� ��ارات ك �ش��ف ال �ت�ل�اع��ب لتنظيم
أرباح الشركات تحت مظلة املعايير
امل �ح��اس �ب �ي��ة) ف��اس �ت �ع��رض أس��ال�ي��ب
وم� �م ��ارس ��ات امل �ح��اس �ب��ة اإلب��داع �ي��ة
ومدى توافقها مع معايير املحاسبة
والتدقيق الدولية واملظاهر املختلفة
ل�ل��اخ � �ت�ل��اس� ��ات امل � ��ال � �ي � ��ة وال� � �خ � ��دع
امل �ح��اس �ب �ي��ة إض ��اف ��ة إل� ��ى امل� �ه ��ارات
ال�ل�ازم��ة ل�ت�ح��دي��د امل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة
وانوعها وأساليب كشف املخالفات

مبنى ديوان املحاسبة

وكيفية وض��ع اإلج� ��راءات لتحجيم
مخاطر االحتيال املالي.
وت � � �ط� � ��رق ال� � �ب � ��رن � ��ام � ��ج ال � � � ��ى أث� ��ر
املحاسبة اإلب��داع�ي��ة على اإلف�ص��اح
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ي ودوره� � � � � � ��ا ف� � ��ي إدارة

األرب � � � ��اح وت �ج �م �ي��ل ص� � ��ورة ال��دخ��ل
وماهية إدارة األرب ��اح وامل�م��ارس��ات
امل �س �ت �خ��دم��ة إلدارت � �ه � ��ا إل � ��ى ج��ان��ب
ط ��رق االح �ت �ي��ال امل��ال��ي وال �خ��دع في
ضوء املعايير الدولية ودور املدقق

عزام الصباح :التحديات بالمنطقة
تستوجب أعلى درجات الجاهزية
أكد عميد السلك الدبلوماسي
س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل� ��دى ال �ب �ح��ري��ن
ال �ش �ي��خ ع� � ��زام م� �ب ��ارك ال �ص �ب��اح
اه� �م� �ي ��ة م � �ش ��ارك ��ة ال �ع �س �ك��ري�ي�ن
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن ف � � � ��ي ال � � � � � � � ��دورات
وال � �ت� ��دري � �ب� ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة م��ع
ن � �ظ� ��رائ � �ه� ��م م� � ��ن دول م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي .وق � � ��ال ان
ال �ت �ح��دي��ات امل �ح �ي �ط��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة
ت� � �س� � �ت � ��وج � ��ب اع� � � �ل � � ��ى درج � � � � ��ات
الجاهزية والتنسيق وال�ك�ف��اءة
العسكرية ملواجهتها.
وش � � � � ��دد ال � �ش � �ي � ��خ ع � � � � ��زام ف��ي
ت�ص��ري��ح ع�ل��ى ه��ام��ش ح�ض��وره
ام ��س ح �ف��ل ت �خ��ري��ج ض �ب��اط من
ال�ج�ي��ش ال�ك��وي�ت��ي ل�ل��دف�ع��ة ال �ـ11
ف��ي (كلية عيسى امللكية) بقوة
دف� � ��اع ال �ب �ح��ري��ن ع �ل��ى ض � ��رورة
ايجاد ق��وة عسكرية ق��ادرة على
ح� �م ��اي ��ة ال� ��وط� ��ن وح � �ف ��ظ االم� ��ن
واالستقرار
وق� � � � � ��ال ان ت� � �ل � ��ك ال� � � � � � ��دورات
وال � �ت� ��دري � �ب� ��ات ت� �س ��اع ��د وت� �ع ��زز
ت � ��وح� � �ي � ��د ال� � �ف� � �ك � ��ر وامل � �ف� ��اه � �ي� ��م
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ل� �ج� �ي ��وش م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون وان � �ه� ��ا ت �ح �ق��ق ك��ذل��ك
ال�ت�ك��ام��ل وال �ت��راب��ط ف��ي تطبيق
ال�ع�ق�ي��دة ال�ع�س�ك��ري��ة الخليجية
املوحدة وإيجاد ضباط مؤهلني

الشيخ عزام مبارك الصباح متوسطا خريجي الدفعة الـ 11في كلية عسيى امللكية

ذوي ك � �ف� ��اءة ع �س �ك ��ري ��ة ع��ال �ي��ة
ل �ي �ك��ون��وا ق� ��ادري� ��ن ع �ل��ى ق �ي��ادة
ال ��وح ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة امل�ش�ت��رك��ة
لدول الخليج.
م � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه اش � � � � ��اد امل� �ل� �ح ��ق
العسكري الكويتي في البحرين
ال� � �ل � ��واء ال� ��رك� ��ن ع� �ل ��ي ال �ع �س��اك��ر
ب��امل �س �ت��وى ال ��راق ��ي وامل �ت �م �ي��ز لـ
«ك �ل �ي��ة ع �ي �س��ى ال �ع �س �ك��ري��ة» من
ح �ي��ث ت�ع�ل�ي��م وت ��دري ��ب وتهيئة
الدارسني واعدادهم وتسليحهم

باملعرفة العسكرية واالكاديمية
ل �ت �خ��ري �ج �ه��م ض �ب��اط��ا م��ؤه �ل�ين
عسكريا واكاديميا.
ح �ض��ر ال �ح �ف��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س االم� ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج
وال� � �ق � ��ائ � ��د ال � � �ع� � ��ام ل� � �ق � ��وة دف� � ��اع
ال�ب�ح��ري��ن امل�ش�ي��ر ال��رك��ن الشيخ
خ �ل �ي �ف ��ة ب � ��ن اح � �م� ��د آل خ �ل �ي �ف��ة
ووزير شؤون الدفاع البحريني
الفريق ال��رك��ن ي��وس��ف ب��ن أحمد
الجالهمة.

ك�م��ا ح�ض��ر م��ن وزارة ال��دف��اع
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� ��دي� ��ر ك �ل �ي ��ة «ع �ل��ي
صباح السالم العسكرية» اللواء
الركن محمد احمد الخضر .

ف��ي الكشف ع��ن إج ��راءات وأساليب
امل� �ح ��اس� �ب ��ة اإلب � ��داع� � �ي � ��ة وت �ح �ج �ي��م
م�خ��اط��ر اإلح �ت �ي��ال امل��ال��ي م��ن خ�لال
ابتاع أساليب إدارة األرب��اح والحد
من آثارها.
أم ��ا ال �ب��رن��ام��ج ال �ث��ال��ث (ب��رن��ام��ج
أس� ��س امل ��راج �ع ��ة امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة
وض�ب��ط ال�ف�س��اد واالح �ت �ي��ال امل��ال��ي)
املوجه إلى فئة املدققني في قطاعات
ال� � � ��دي� � � ��وان ف � �ق� ��د ش� � � ��رح األس� ��ال � �ي� ��ب
واإلج��راءات الحديثة لكشف الفساد
واالح� � �ت� � �ي � ��ال امل � ��ال � ��ي واإلج � � � � � ��راءات
ال ��واج ��ب ات �ب��اع �ه��ا ف��ي ح��ال��ة وج��ود
م��ؤش��ر ع�ل��ى ه ��ذا االح �ت �م��ال ف��ي ظل
م�ع��اي�ي��ر امل��راج �ع��ة ال��دول �ي��ة وال�ن�ظ��م
واإلج � ��راءات ال�ت��ي يمكن أخ��ذه��ا في
االع�ت�ب��ار عند تصميم نظم الرقابة
الداخلية ملنع أو تحديد املخالفات
إل��ى جانب االحتيال امل��ال��ي ومهارة
تحديد املخالفات املالية.
كما بني البرنامج ماهية الفساد

واالح � �ت � �ي � ��ال امل � ��ال � ��ي وم �ف �ه��وم �ه �م��ا
وم �ج ��االت �ه �م ��ا واألخ� � �ط � ��اء وال �غ ��ش
واالختالس والتجاوزات واملخالفات
وأث � ��ر ه� ��ذه امل �ف��اه �ي��م ع �ل��ى ال �ك �ف��اءة
اإلن �ت��اج �ي��ة ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى ح ��االت
ع�م�ل�ي��ة ل �ب �ع��ض ال �ن �م ��اذج ال �خ��اص��ة
بتلك امل�ف��اه�ي��م وإج � ��راءات اكتشاف
الفساد واالحتيال املالي.
واس � �ت � �ع� ��رض إج � � � � � ��راءات إخ� �ف ��اء
امل� �خ ��ال� �ف ��ات وال� � �ت� � �ج � ��اوزات امل��ال �ي��ة
والسياسات واإلجراءات املستخدمة
في منع وتعقب املخالفات والجهات
امل�خ�ت�ص��ة ب�ك�ش��ف امل�خ��ال�ف��ات ودور
ال � �ت ��دق � �ي ��ق ف � ��ي اك � �ت � �ش� ��اف ال� �ف� �س ��اد
واالح�ت�ي��ال امل��ال��ي إل��ى جانب أهمية
وف��وائ��د وأه��داف تدقيق الحسابات
وم �ف �ه��وم وم �ق��وم��ات ن �ظ��ام ال��رق��اب��ة
ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة مل � �ن� ��ع وق� � � � ��وع ال� �ف� �س ��اد
واالح �ت �ي��ال امل��ال��ي وط ��رق وأس��ال�ي��ب
التحليل امل��ال��ي ودوره ف��ي الكشف
عن الفساد واالحتيال.

األشغال توقع عقدين
لتأهيل مسجد الصادق
وتصميم مستشفى أطفال
أب ��رم ��ت وزارة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
أمس عقدين احدهما إلعادة تأهيل
مسجد االم ��ام ال �ص��ادق ف��ي منطقة
ال�ص��واب��ر وال�ث��ان��ي اتفاقية ل��دراس��ة
وت � �ص � �م � �ي� ��م م� � � �ش � � ��روع م �س �ت �ش �ف��ى
ل �ل��أط � �ف � ��ال ف� � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ص� �ب ��اح
الصحية.
وق��ال��ت وك �ي��ل ال � ��وزارة املهندسة
ع � � ��واط � � ��ف ال � �غ � �ن � �ي� ��م ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي ان ال � � � ��وزارة وق� �ع ��ت ع�ق��د
إعادة تأهيل مسجد االمام الصادق
ف��ي منطقة ال�ص��واب��ر ال ��ذي تعرض
لتفجير ارهابي في يونيو املاضي
م ��وض� �ح ��ة ان ق �ي �م��ة ال� �ع� �ق ��د ب�ل�غ��ت
 777.537د.ك .ك�م��ا وق �ع��ت ال� ��وزارة

ايضا عقد اتفاقية دراسة وتصميم
م�ش��روع مستشفى ل�لأط�ف��ال بقيمة
اج �م��ال �ي��ة ل�لات�ف��اق�ي��ة ق��دره��ا 4.166
ماليني دينار.
واوض � � � � �ح� � � � ��ت ان امل � �س � �ت � �ش � �ف ��ى
سيحتوي على معظم التخصصات
ال�ط�ب�ي��ة وب �س �ع��ة  792س��ري��را وه��و
االول من نوعه فى البالد ويقع فى
منطقة الصباح الصحية بمساحة
 120.939م �ت��را م��رب�ع��ا م�ش�ي��رة ال��ى
ان��ه سيتخصص ف��ي ع�لاج ام��راض
الطفولة ورعايتهم وتقديم خدماته
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وال � �ع �ل�اج � �ي� ��ة ل�ل�اط� �ف ��ال
واملراهقني دون سن  18عاما.

«السكنية»توزع بطاقات
القرعة للدفعة  21في المطالع
وزع��ت املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ام� � ��س ب � �ط ��اق ��ات دخ � ��ول
ال� �ق ��رع ��ة ل �ل��دف �ع��ة  21م ��ن ال �ق �س��ائ��م
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي م� � �ش � ��روع ج �ن��وب
امل � �ط �ل�اع إن 10ت �ش �ت �م��ل ع �ل��ى 364
ق�س�ي�م��ة ب�م�س��اح��ة ق��دره��ا  400متر
م ��رب ��ع ل �ك��ل م �ن �ه��ا ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن
أص�ح��اب الطلبات االسكانية حتى
األول من يونيو .2005
وق � � ��ال � � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف � � ��ي ب� �ي ��ان

صحافي إن امس ويوم األحد املقبل
هما م��وع��د ت��وزي��ع ب�ط��اق��ات القرعة
ل �ق �س��ائ��م ج� �ن ��وب امل � �ط �ل�اع ع �ل��ى أن
ي�ك��ون ي��وم االث �ن�ين امل�ق�ب��ل ف��ي تمام
ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ا م��وع��دا
لتوزيع بطاقات االح�ت�ي��اط لدخول
القرعة و يوم األربعاء املقبل املوافق
 30ديسمبر الجاري سيكون موعدا
إلجراء القرعة على هذه القسائم في
مبنى املؤسسة بجنوب السرة.
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«تجمع دواوين الكويت»
يفتح باب االنتساب
أع �ل �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ت�ج�م��ع دواوي � � ��ن ال �ك��وي��ت فتح
ب � ��اب االن � �ت � �س� ��اب ال � ��ى ال �ت �ج �م��ع
ل � �ل � �م � ��واط � �ن �ي��ن ك � �م � �م � �ث � �ل �ي�ن ع ��ن
مختلف الدواوين في البالد من
خ�لال ن�م��اذج يتم كتابتها لهذا
الغرض.
واوضحت اللجنة التنفيذية
لتجمع ال��دواوي��ن ان��ه ت��م وض��ع
م� �ي� �ث ��اق ل �ل �ت �ج �م��ع ه� ��و ب �م �ث��اب��ة
خ� ��ري � �ط� ��ة ط � ��ري � ��ق ون� � �ه � ��ج ع �م��ل
يمثل رأي ال��دواوي��ن املنضوية
تحت لوائه والغاية من انشائه
وااله � � � � � ��داف ال � �ت� ��ي ي� �س� �ع ��ى ال ��ى
تحقيقها.
وت� �ض ��م ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
اس � �م� ��اء ك��وي �ت �ي��ة ل� �ه ��ا ق�ي�م�ت�ه��ا
االع�ت�ب��اري��ة ف��ي املجتمع ومنهم
ف� � �ه � ��د ع� � �ب � ��دال � ��رح� � �م � ��ن امل� �ع� �ج ��ل
وع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ال � �غ � �ن� ��ام وب � ��در
ال�ش��ره��ان وعبدالرحمن الغنيم
وعيسى املزيدي ورج��ا املطيري
وجواد بوخمسني وعبدالرحمن
ال�س��ال��م وان� ��ور ال��رف��اع��ي وع ��ادل

الطخيم ونجيب الشطي ،وحازم
النوري.
وذكرت اللجنة في بيانها انه
م�ن��ذ ت�ش�ك�ي��ل ال�ل�ج�ن��ة ف��ي اب��ري��ل
 2011ل �ت �م �ث �ي��ل ال �ت �ج �م��ع ام� ��ام
امل��راج��ع ال�ي��وم واص �ح��اب ال�ق��رار
في الدولة فانها قامت بسلسلة
ل� � �ق � ��اءات ل� �ل� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
ل �ل �ب�لاد وال� �ت ��واص ��ل ب��ال�ح�ك��وم��ة
وال� ��وزراء ومجلس االم��ة ع�لاوة
على اص��داره��ا بيانات ع��دة في
مناسبات واحداث متنوعة.
واوضحت أن موقف التجمع
من بعض االحداث التي قد تطرأ
على الساحة فاللجنة تعامل اي
ح��دث بمسؤولية وحكمة وبما
تقضيه املصلحة العليا للبالد
وت� � ��واك� � ��ب االح � � � � ��داث ب � �ق� ��در م��ن
املسؤولية والحكمة.

الكهرباء :ابتكارات الشباب
المبادر يجب توظيفها
أش��اد وكيل وزارة الكهرباء
وامل� � � � � � � � ��اء امل� � � �ه� � � �ن � � ��دس م� �ح� �م ��د
ب� ��وش � �ه� ��ري ب� � � ��دور امل �ج ��ام �ي ��ع
ال �ش �ب��اب �ي��ة ف ��ي ال � � � ��وزارة ال �ت��ي
تسعى ال��ى التطوير من خالل
ما تتبناه من أفكار ومقترحات
خ�لاق��ة ت�ع�م��ل وف ��ق آل �ي��ة وف�ك��ر
مشترك لتسليط ال�ض��وء على
م� �ف� �ه ��وم االب� � � � � ��داع واالس� � �ه � ��ام
ب �ن �ش ��ر ال � ��وع � ��ي واك� � � ��د ح ��رص
امل� �س ��ؤول�ي�ن ف� ��ي ال� ��دول� ��ة ع�ل��ى
دعم الشباب املبادر واحتضان
الكفاءات املبدعة الستخالص
اب� �ت� �ك ��ارات� �ه ��م وت��وظ �ي �ف �ه��ا ف��ي
ب�ي�ئ��ة ال �ع �م��ل .وق� ��ال ب��وش�ه��ري
خ�ل�ال اف�ت�ت��اح��ه ن ��دوة ب�ع�ن��وان

(ب� � � � ��االب� � � � ��داع ن� � �ت� � �ف � ��وق) ال� �ت ��ي
ن�ظ�م�ت�ه��ا امل �ج��ام �ي��ع ال�ش�ب��اب�ي��ة
ف� � ��ي م � ��رك � ��ز ت� �ن� �م� �ي ��ة م � �ص� ��ادر
امل� �ي ��اه إن ال� �ع� �ق ��ول االب ��داع� �ي ��ة
ث ��روة ب��اه�ظ��ة تسعى ل�لارت�ق��اء
ب��ال �ع �ن �ص��ر ال� �ب� �ش ��ري وت �ه��دف
ل��رف �ع��ة ال��وط��ن م �ش �ي��را إل ��ى أن
االب� � ��داع ف ��ي امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة
ي� �ت� �ج� �س ��د ب � ��ام� � �ت �ل��اك ادوات
امل �ن��اف �س��ة الح �ت �ض ��ان االف� �ك ��ار
الشبابية وم��واك�ب��ة التطورات
ودعم مسيرة التقدم.

مواقيت الصالة
الفجر

05:14

العصر

02:37

الشروق

06:39

املغرب

04:55

الظهر

11:47

العشاء

06:18

الحمود :مركز األمل يسهم
في مكافحة التطرف واالنحراف

الحمود خالل لقائه أحمد الصقر و د.أحمد الشيحه

أك��د وزي��ر اإلع�لام ووزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ورئ �ي��س مجلس
ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
ال � �ش � �ي� ��خ س � �ل � �م� ��ان ص � �ب � ��اح س ��ال ��م
ال �ح �م ��ود ان االن �ش �ط ��ة وال �ب ��رام ��ج
التي يقوم بها مركز األمل تساهم
ف��ي ت��وط�ي��د ال �ع�لاق��ات املجتمعية
ال� �س� �ل� �ي� �م ��ة وت � �ك� ��اف� ��ح االن � � �ح� � ��راف
وال�ت�ط��رف بكافة أش�ك��ال��ه وص��وره
ع�ب��ر اش� ��راك ال �ش �ب��اب م��ن مختلف
ال �ف �ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ب�ه��ا ال �ت��ي ت�ع��ود
على املجتمع بالخير والنفع.
واشادالشيخ سلمان بالشراكة

الفاعلة بني الهيئة العامة للرياضة
وم� ��رك� ��ز األم � � ��ل ف� ��ي ش� �غ ��ل أوق� � ��ات
ال�ش�ب��اب ع�ب��ر االن�ش�ط��ة الرياضية
وال �ب��رام��ج الثقافية واالجتماعية
والحرفية والتوعية والدينية.
وق��ال��ت وزارة االع �ل�ام ف��ي بيان
صحافي ان الشيخ سلمان الحمود
التقى عضوي مجلس أمناء مركز
األم � � ��ل أح� �م ��د ال� �ص� �ق ��ر وال ��دك� �ت ��ور
أحمد الشيحه اللذين دعاه لرعاية
وحضور الحفل الختامي ألنشطة
املركز لعام .2015
ي � ��ذك � ��ر ان م � �ب� ��رت� ��ي (م � �ن� ��اب� ��ع)

األرصاد :أمطار خالل  48ساعة المقبلة
والطقس يتحسن ابتداء من السبت
قال مدير إدارة األرص��اد الجوية
بالوكالة سامي العثمان إن البالد
تتأثر وملدة  48ساعة مقبلة بتكاثر
للغيوم املصحوبة بأمطار متفرقة
قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا.
وأض � ��اف ال �ع �ث �م��ان ف ��ي ت�ص��ري��ح
لـ(كونا) أن تلك الحالة يرجع سببها
ل �ت��أث��ر امل�ن�ط�ق��ة ب��ام �ت��داد منخفض
ال �س��ودان امل��وس�م��ي ال��ذي تصاحبه
ك �ت �ل ��ة ه ��وائ � �ي ��ة م �ح �م �ل��ة ب �ك �م �ي��ات
كبيرة من بخار املاء تزامن مع كتلة
ه��وائ�ي��ة ب ��اردة مصاحبة ملنخفض
جوي عميق فى طبقات الجو العليا
تؤدي لتكون هذه الغيوم املمطرة.
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وت��وق��ع أن ت�ق��ل ال�س�ح��ب وف��رص
س �ق��وط االم� �ط ��ار اع �ت �ب ��ارا م ��ن ي��وم
الجمعة على أن يبدأ تحسن األحوال
الجوية بداية من يوم السبت املقبل
وأم� � � ��ا ط� �ق ��س ال� � �ي � ��وم ال �خ �م �ي��س
ف�ت��وق��ع ال�ع�ث�م��ان ت�ك��اث��ر ال�غ�ي��وم مع
وج��ود فرصة سقوط أمطار غزيرة
ت�ك��ون رع��دي��ة أح�ي��ان��ا م��ع انخفاض
طفيف ف��ى درج ��ات ال �ح��رارة ليكون
الطقس ب��اردا نسبيا خالل ساعات
ال �ن �ه��ار ودرج � ��ة ال � �ح ��رارة ال�ع�ظ�م��ى
املتوقعة تتراوح بني ( )15-13درجة
مئوية.
أما يوم الجمعة املقبل فقد توقع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

و(غ� �ن ��ائ ��م ال �خ �ي��ر) ق ��د وق �ع �ت��ا ف��ي
مطلع ع��ام  2015مذكرة تفاهم مع
الهيئة العامة للرياضة لالستفادة
م��ن ال �س��اح��ة ال��ري��اض �ي��ة امل�م�ل��وك��ة
للهيئة ف��ي منطقة الصليبية من
خالل شراكة قائمة على ادارة هذا
املرفق املهم من قبل املبرتني والذي
أطلق عليه (مركز األم��ل) وك��ون له
مجلس أمناء برئاسة نائب مدير
عام الهيئة العامة للرياضة احمد
عبدالرزاق الخزعل.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال�ع�ث�م��ان أن ي�س�ت�م��ر ظ �ه��ور بعض
ال �غ �ي��وم خ �ل�ال ال �ن �ه��ار ع �ل��ى بعض
امل�ن��اط��ق م��ع ف��رص��ة الم �ط��ار خفيفة
م �ت �ف��رق��ة وت� �ك ��ون ال� ��ري� ��اح ش�م��ال�ي��ة
غربية خفيفة ال��ى معتدلة السرعة
ودرج� ��ة ال �ح ��رارة ال�ع�ظ�م��ى ت �ت��راوح
بني ( )18-16درجة مئوية.
وقال العثمان إن األحوال الجوية
تبدأ بالتحسن اعتبارا م��ن صباح
ال�س�ب��ت امل�ق�ب��ل ح�ي��ث ي�ك��ون الطقس
مشمسا خالل النهار وتكون الرياح
شمالية غربية خفيفة ال��ى معتدلة
وت� �م� �ي ��ل درج� � � � ��ات ال� � � �ح � � ��رارة ن �ح��و
االرتفاع التدريجي الطفيف.

الوفيات
• ص��ال��ح أح�م��د ص��ال��ح التنيب29 ،
عامًا( ،شيع) ،رجال :كيفان ،ق ،2ش،26
م ،1ت�ل�ف��ون ،94944494 :ن�س��اء :كيفان،
ق ،4ش عرفات ،م ،35تلفون99025345 :
• ح �م �ي��د ج ��اس ��م م �ح �م��د ال �ع �ق��اب،
 80ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :ال�ش��وي��خ ،ب
ق  ،5ش ،54م ،3ت �ل �ف��ون،97900414 :
ن �س��اء :س �ل��وى ،ق ،2ش ،4م ،10ت�ل�ف��ون:
25629664 - 99069520
• ح�س��ن ع�ل��ي ن�ج��م ال�س�ن�ف��ان��ي83 ،
عامًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :خيطان ،ق ،5ش
امل �ل��ك ف�ي�ص��ل ،م ،7ت�ل�ف��ون،66688422 :
ن�س��اء :خ�ي�ط��ان ،ق ،5ش ،43م ،5تلفون:
99496966
• س �ل �ي �م��ان ع �ب��دال �ل��ه ال�ع�م�ي��ري�ن��ي،
 88ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي ��ع) ،رج� � ��ال :خ �ي �ط��ان،
ق ،10ش ناصر الجبري ،م ،128تلفون:
 ،99555399ن�س��اء :ال �ع��دان ،ق ،2ش،92
م ،13تلفون60007875 :
• م �ح �م��د أح �م��د ص��ال��ح ال �ه��ذل��ول،
 81ع ��ام ��ًا( ،ش� �ي ��ع) ،رج � ��ال :ال�ش��ام�ي��ة،
ق ،7ش ،76م ،1دي��وان القطيفي ،تلفون:
 ،97902608ن �س��اء :ال�ع��دي�ل�ي��ة ،ق ،3ش
ع �ي �س��ى ال �ع �س �ع ��وس ��ي ،م ،30ت �ل �ف��ون:
22541141 - 99353469
• س �ع��دة م � ��رزوق راش� ��د ال ��رش ��دان،
أرم � � �ل� � ��ة :ف� �ه ��د ع� �ي ��د امل � ��رت � �ج � ��ي85 ،
ع� ��ام� ��ًا( ،ت� �ش� �ي ��ع ال� �ت ��اس� �ع ��ة ص �ب��اح
ال�ي��وم) ،القرين ،ق ،2ش ،22م ،1تلفون:
99031444 - 90009202
• محمد حسني جمعة امليعان81 ،
عامًا( ،شيع) ،الخالدية ،ق ،1ش عبدالله
خلف السعيد ،م ،23تلفون24814992 :
 99014574• منيرة إبراهيم ماضي العدواني،
 60ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع ��ت) ،رج� � ��ال :ال ��رق ��ة،
ق ،3ش ،3م ،78ت �ل �ف��ون،98878832 :
ن�س��اء :ال��رق��ة ،ق ،1ش ،13م ،246تلفون:
90009691
• سعد ناصر مشعان الهاجري45 ،
عامًا( ،يشيع التاسعة صباح اليوم
بمقبرة صبحان) ،صباح السالم ،ق،9
ش ،4ج ،19م ،35ت�ل�ف��ون- 99997912 :
99014746
• س��ري��ع ع�ب��دال�ل��ه م�س��رع العجمي،
 77ع��ام��ًا( ،يشيع بعد ص�لاة الظهر
بمقبرة صبحان) ،رجال :فهد األحمد،
ق ،2ش ،221م 39م��ن ال �خ �ل��ف ،ت�ل�ف��ون:
 ،97893934ن�س��اء :صباح ال�س��ال��م ،ق،8
ش األول ،ج ،13م ،2تلفون99790508 :
 90083399• خليل إبراهيم عبداللطيف صقر،
 73ع��ام��ًا( ،ي�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة صباح
ال �ي��وم) ،رج ��ال :ال �ش �ه��داء ،ق ،5ش،512
م ،21تلفون ،99067975 :نساء :مبارك
الكبير ،ق ،3ش ،39م2
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