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الرويعي لـ «الدستور» :التعليمية وافقت باإلجماع على المشروع ومن ينتقده يجهل مرئياته

التصويت على قانون اإلعالم اإللكتروني
في الجلسة المقبلة

أك � ��د رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ال �ن��ائ��ب د.ع � ��ودة ال��روي �ع��ي ان ت�ق��ري��ر
ق � ��ان � ��ون االع � �ل� ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ب ��ات
ج��اه��زا وأع�ض��اء اللجنة واف�ق��وا عليه
باإلجماع وسيكون على جدول أعمال
ج�ل�س��ة  ١٢ي�ن��اي��ر وس�ي�ت��م التصويت
عليه كمداولة أولى مشيرا إلى أنه إذا
ارتأى املجلس التصويت على املداولة
الثانية في الجلسة نفسها فال ضير.
وق��ال الرويعي في تصريح خاص
لـ«الدستور» ان القانون جاء لتنظيم
االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي وت�ح��دي��د الصفة
الخبرية في املواقع االلكترونية ومن

ينتقد املشروع يجهل مرئياته مؤكدا
ان القانون يغربل القنوات اإلخبارية
وفي الوقت نفسه ينظم عملها مبينا
أن� � ��ه م � ��ن ي �ح �ص ��ل ع� �ل ��ى ال �ت��رخ �ي��ص
سيحصل على امتيازات ومن ضمنها
اعتماده من قبل وزارة اإلعالم لتغطية
الفعاليات في مؤسسات الدولة.
وذك��ر الرويعي أن مالمح القانون
ه � ��ي ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م وم � �ع� ��رف� ��ة ال� �ح� �ق ��وق
والواجبات مؤكدا في الوقت نفسه أن
االع�ل�ام ص�ن��اع��ة وت �ج��ارة وت��ال�ي��ا هي
بحاجة إلى ترخيص كما ان الرسوم
خ� �ف� �ض ��ت ب� �ش� �ك ��ل ك� �ب� �ي ��ر وس� �ي� �ك ��ون

ال�ت�غ�ي�ي��ر وال�ت�ص��وي��ت داخ ��ل املجلس
وسيحسم األمر.
وأض� � � ��اف :ن �ح��ن اع� ��ددن� ��ا ال �ت �ق��ري��ر
ب � � �ص � ��ورة م ��رض � �ي ��ة وراض � � � � � ��ون ع �ن��ه
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة م�ت�م�ن�ي��ا من
الحكومة ال�ت�ع��اون م��ع اللجنة بشأن
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب� �ه ��ا ع�ل��ى
امل � � �ش� � ��روع ال � �ح � �ك ��وم ��ي وخ� �ص ��وص ��ا
تخفيض الرسوم وتوسعة صالحيات
امل��واق��ع اإلخ�ب��اري��ة وتنظيمها بشكل
الئق.

العرائض :إحالة متجاوزي جمع
التبرعات إلى جهات االختصاص
بحثت لجنة العرائض والشكاوي
ع � � � ��دة ش � � �ك � � ��اوى م � �ق� ��دم� ��ة م � � ��ن ق �ب��ل
م��واط �ن�ين بحضور وزي ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية والعمل وزير التخطيط
والتنمية هند الصبيح.
وقال مقرر اللجنة النائب د.أحمد
م�ط�ي��ع ان م��ن اب� ��رز ال �ش �ك��اوى ال�ت��ي

عاشور :سنواجه
أي انحراف في تعيين
أمين عام اليونسكو
ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
د.ب��در العيسى بتعيني أم�ين عام
اللجنة الوطنية لليونسكو ممن
تنطبق ع�ل�ي��ه ش ��روط ش�غ��ل ه��ذا
املنصب حسب القرارات الوزارية
خاصة بعد استقالة األمني العام
ال�س��اب��ق م�ض�ي�ف��ا :سيتم تحريك
أدوات �ن��ا ال��دس�ت��وري��ة ف��ي ح��ال أي
ان�ح��راف ف��ي تعيني ه��ذا املنصب
أو أي منصب آخر.
تفاصيل (ص)03

ن��اق �ش �ت �ه��ا ال �ل �ج �ن��ة ش� �ك ��وى م �ق��دم��ة
بشان جمعية اصدقاء النخلة التي
م ��ازال ��ت ت �ح��ت ال �ت��أس �ي��س وم ��ع ذل��ك
يقوم رئيس مجلس ادارت�ه��ا بجمع
ال �ت �ب��رع��ات م��ن امل��واط �ن�ين الف �ت��ا ال��ى
ان ال��وزي��رة اك��دت انها ستتخذ كافة
االجراءات القانونية ضد املتجاوزين

ول ��ن ي�س�م��ح ب�ج�م��ع اي ت �ب��رع��ات اال
ب �س �ن��د ق ��ان��ون ��ي وم� ��ن ي �خ��ال��ف ذل��ك
فسيتم اغ�ل�اق الجمعية وتحويله
ال� � ��ي وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وال� �ج� �ه ��ات
القضائية املختصة.
تفاصيل (ص)03

رئيس مجلس األمة مستقبال أعضاء غراص

الغانم يستقبل أعضاء غراس
للوقاية من المخدرات
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب �م �ك �ت �ب��ه أم ��س
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ام � �ن� ��اء م �ش ��روع
(غ � � � � � ��راس) ال� � �ت � ��وع � ��وي ال ��وط� �ن ��ي

ل �ل��وق��اي��ة م ��ن امل� �خ ��درات د .خ��ال��د
ال� �ش�ل�ال ي��راف �ق��ه أع� �ض ��اء مجلس
األمناء وأعضاء الفريق التنفيذي
للمشروع .

حماد لـ «الدستور» :سنوات عجاف
إن استمر سد العجز من االحتياطي

ملف «الدستور»

حصاد المجلس :2015
 الوفود البرلمانية :جهود حثيثة لنقل تجربةالكويت الديمقراطية للعالم
 مجلس األمة يجول العالم شرقا وغربا لتعزيزالدبلوماسية البرلمانية
 الشعبة البرلمانية :حريصون على تعزيز التعاونالنيابي عربيا ودوليا
تفاصيل (ص)14-08

شدد النائب سعدون حماد على
ض� ��رورة اس�ت�ث�م��ار امل �ص��در ال��وح�ي��د
للدخل وه��و النفط بتنويع مصادر
ال ��دخ ��ل م ��ن خ �ل��ال ان � �ش ��اء م �ص��اف��ي
النفط في مختلف دول العالم وتكرير
الناتج املحلي ومن ثم بيعه بأسعار
ت �ن��اف �س �ي��ة م� ��ؤك� ��دا رف � �ض ��ه ال �ق��اط��ع
ل �ل �م �س��اس ب ��دخ ��ل امل ��واط ��ن ب��ذري �ع��ة
الترشيد وغ�ي��ره م��ن ال�ش�ع��ارات غير
املجدية التي تتخذها الحكومة في
س��د ال�ع�ج��ز ال �ح��ال��ي وإال فسنشهد
سنني عجافا اذا استمرت الحكومة
في سد العجز بتوجهها للسحب من
االحتياطي العام للدولة.

وق� ��ال ح �م��اد ف��ي ت �ص��ري��ح خ��اص
ل�ـ «ال��دس�ت��ور» ان��ه منذ ان ك��ان سعر
ال�ب��رم�ي��ل ي� ��وازي  150دوالرا ونحن
ن �ط��ال��ب ال �ح �ك��وم��ة ب��االس �ت �ث �م��ار في
هذا املورد الحيوي ألننا كانت لدينا
ن �ظ��رة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وال �ت ��ي ت�ف�ت�ق��ده��ا
الحكومة لألسف مستدركا بقوله:
لكن كان عذرها بان املدخول يغطي
امل � �ص ��روف م�ض�ي�ف��ا ام ��ا ح��ال �ي��ا في
ظ ��ل ان �خ �ف ��اض س �ع��ر ال� �ب� �ت ��رول ال��ى
 28دوالرا سينخفض اق ��ل م��ن ذل��ك
ف��ي األي��ام املقبلة اصبح ل��زام��ا على
الحكومة التحرك وبسرعة بتنويع
مصادر الدخل.

ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ال��رئ �ي��س ال�غ��ان��م
س �ف �ي ��ر ال � �ك ��وي ��ت ل� � ��دى اي �ط��ال �ي��ا
الشيخ علي الخالد.

تلفزيون المجلس
د .عبدالحميد دشتي:
 ال أملك أجندات خاصةوليس من مصلحة
أحد االرتماء في
أحضان إيران
 أتصدى ألي محاوالتخارجية تطرح
مشاكل الكويت في
المنظمات الدولية
تفاصيل (ص)07
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سمو األمير يعزي خادم الحرمين
ويطمئن على الشيخ حمد بن خليفة
ب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ب��رق �ي��ة ت �ع��زي��ة إل� ��ى أخ �ي��ه خ ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود ملك اململكة
العربية السعودية الشقيقة عبر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وص ��ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة املغفور
ل � ��ه ب � � � ��إذن ال � �ل� ��ه ت � �ع ��ال ��ى ص ��اح ��ب
السمو األمير سعود بن محمد بن

عبدالعزيز آل سعود سائال سموه
امل��ول��ى تعالى أن يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن
يلهم األسرة املالكة الكريمة جميل
الصبر وحسن العزاء.
وب�ع��ث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ببرقية إل��ى أخيه صاحب السمو
األم � �ي� ��ر ال� ��وال� ��د ال �ش �ي��خ ح �م��د ب��ن
خليفة آل ث��ان��ي اط�م��أن فيها على

ص�ح�ت��ه ك �م��ا ه �ن��أ س �م��وه ب�ن�ج��اح
ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي أج� ��ري� ��ت ل �س �م��وه
وال �ت��ي تكللت بفضل ال�ل��ه تعالى
وت��وف�ي�ق��ه ب��ال�ن�ج��اح س��ائ�لا سموه
املولى تعالى أن يمن على سموه
بسرعة الشفاء ويديم عليه موفور
الصحة والعافية.
ك � �م� ��ا ب � �ع� ��ث ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع ��اه ببرقية ال��ى اخ�ي��ه صاحب

ال�س�م��و ال�ش�ي��خ ت�م�ي��م ب��ن ح�م��د ال
ث ��ان ��ي ام �ي ��ر دول � ��ة ق �ط��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة
اط � �م� ��أن ف �ي �ه��ا ع �ل ��ى ص �ح ��ة اخ �ي��ه
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال ��وال ��د
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كما
هنأه بنجاح العملية التي أجريت
لسموه وال�ت��ي تكللت بفضل الله
تعالى بالتوفيق والنجاح متمنيا
ل�س�م��وه س��رع��ة ال �ش �ف��اء وال�ع��اف�ي��ة
وموفور الصحة.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

نائب األمير استقبل العبداهلل وباقر وسفير الكويت في مصر

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال الشيخ أحمد العبدالله

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله بقصر
السيف صباح امس الشيخ أحمد
العبدالله األحمد
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل� ��دى ج�م�ه��وري��ة

م� �ص ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة س� ��ال� ��م غ �ص��اب
الزمانان.
كما استقبل سمو نائب األمير
وول� ��ي ال �ع �ه��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه أح�م��د
ي� �ع� �ق ��وب ب� ��اق� ��ر وط � � � ��ارق س��ام��ي
سلطان العيسى.
وبعث سمو نائب األمير وولي

وسموه مستقبال أحمد يعقوب باقر وطارق العيسى

ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ب�ب��رق�ي��ة تعزية
إل� ��ى خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين
امل �ل��ك س �ل �م��ان ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل
س � �ع� ��ود م� �ل ��ك امل �م� �ل� �ك ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا
س�م��وه خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وص��ادق

مواساته بوفاة املغفور له بإذن
الله تعالى صاحب السمو األمير
سعود ب��ن محمد ب��ن عبدالعزيز
آل س �ع��ود س��ائ�لا س �م��وه امل��ول��ى
تعالى أن يتغمده بواسع رحمته
ويسكنه فسيح جناته.
وبعث سمو نائب االمير وولي

ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح� �م ��د
ال � �ج ��اب ��ر ال � �ص � �ب ��اح ح �ف �ظ ��ه ال �ل��ه
ببرقية الى اخيه صاحب السمو
ال �ش �ي��خ ت�م�ي��م ب��ن ح �م��د آل ث��ان��ي
ام�ي��ر دول��ة قطر الشقيقة اطمأن
خاللها على صحة اخيه صاحب
السمو االمير الوالد الشيخ حمد

بن خليفة ال ثاني كما هنأه فيها
ب �ن �ج��اح ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي اج��ري��ت
لسموه متمنيا ل��ه دوام الصحة
والعافية.
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أكد أن معظم مناصب التربية من خارج الوزارة

عاشور يحذر من تعيين أمين عام
لليونسكو مخالف للشروط
ح��ذر ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
م � ��ن م� �غ� �ب ��ة ت� � �ك � ��رار ت� �ع� �ي�ي�ن اي
شخص في منصب األمني العام
ل�ل�ي��ون�س�ك��و ال �ك��وي��ت الت�ن�ط�ب��ق
ع �ل �ي��ه ال� � �ش � ��روط امل� �ع� �م ��ول ب�ه��ا
وف��ق ال�ل��وائ��ح وال�ق��وان�ين لشغل
ه ��ذا امل�ن�ص��ب م��وج�ه��ا ت�ح��ذي��ره
ل��وزي��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر التعليم
العالي د .ب��در العيسى في هذا
الشأن قائال :اذا عينت شخصا
ال تنطبق عليه الشروط فانني
س��وف اع�ي��د ال�ك��رة ف��ي تحميلك
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وك ��ل
املناصب يفترض ان تدخل من
بوابة اللوائح والقوانني.
واش� ��ار ع��اش��ور ف��ي تصريح
للصحافيني امس تعقيبا على
القضية التي اثارها امس االول
ح� ��ول م� �س ��اء ل ��ة وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ف��ي ح��ال اس�ت�م��رار االم�ي�ن العام
ل�ل�ي��ون�س�ك��و ف��ي م�ن�ص�ب��ه إال ان
املعلومات التي لديه تفيد بأن
االم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ق � ��دم اس �ت �ق��ال �ت��ه

صالح عاشور

م��ؤك��دا ان��ه ل�ي��س ل��دي��ه اي ع��داء
م��ع ال�ش�خ��ص ول��م ي��ذك��ر اس�م��ه،
اال ان م �ش �ك �ل �ت��ي م � ��ع ش �خ��ص
وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ال � � ��ذي اخ� �ت ��رق
ال �ق��ان��ون وال �ل ��وائ ��ح ف ��ي تعيني
هذا املنصب.
وزاد ب�ق��ول��ه :رس��ال�ت��ي ل��وزي��ر
التربية هناك قرار وزاري منظم
ل �ع �م �ل �ي��ة ش �غ��ل م �ن �ص��ب االم�ي�ن

العام لليونسكو ومستشاروك
ووك� �ي ��ل وزارت � � ��ك ي �ف �ت��رض بهم
إطالعك على هذه الشروط.
وأب ��ان أن��ه ف��ي وزارة التربية
م� �ع� �ظ ��م امل� � �ن � ��اص � ��ب ال � �ق � �ي ��ادي ��ة
ال �ت ��ي ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م م ��ن خ ��ارج
ال� ��وزارة ،وه��ي مشكلة رئيسية
ف��ي ال� ��وزارة اذ ت��م تعيني وكيل
ال� � � � � � � � � ��وزارة وب � � �ع� � ��ض ال� � ��وك �ل ��اء
امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن وامل� � ��دي� � ��ري� � ��ن م��ن
خ��اج ال�ج�س��د ال �ت��رب��وي ،مشيرا
ال ��ى ان ف��اق��د ال �ش��يء ال يعطيه
ول��ذل��ك ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون تطوير
التعليم كونهم اش�خ��اص��ا غير
متخصصني ب��ال�ش��أن التربوي
وليس لديهم خبرة ،واملؤشرات
ال � ��دال � ��ة ع� �ل ��ى ت� ��راج� ��ع ال �ت �ع �ل �ي��م
واض � � �ح� � ��ة ب� �س� �ب ��ب ت �ع �ي �ي �ن ��ات
ال�خ��ارج وتجاهل ابناء ال��وزارة
الذين افنوا حياتهم في خدمة
التربية.
اضاف عاشور انه وجه لوزير
ال�ت��رب�ي��ة مجموعة م��ن االسئلة

ع� ��ن ال � �ش � �ه� ��ادات «امل � �ض� ��روب� ��ة»
وال�ج��ام�ع��ات وص�ي��ان��ة امل ��دارس
وم� � � �ش � � ��روع ال � �ت� ��اب � �ل� ��ت وح� �ت ��ى
اللحظة لم تصله االجابات حول
ه��ذه االسئلة التي س��وف تبنى
عليها مواقف سياسية منوها
ان ال ��وزي ��ر اع �ل��ن ع ��ن ان� �ج ��ازات
ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ي��ون�س�ك��و
دون ان ي��ذك��ر ان �ج��ازات االم�ن��اء
ال �س��اب �ق�ي�ن ،وال ي �ج��ب ع �ل �ي��ه ان
يبخسهم ح�ق��وق�ه��م ب��ال �ق��ول ان
ه��ذا املوقع تم إحياؤه ول��م يكن
ل ��ه ذك � ��ر س��اب �ق��ا دون ان ي �ق��در
ج� �ه ��ود امل� �س ��ؤول�ي�ن ال �س��اب �ق�ين
وه� ��ذا اس �ل��وب م��رف��وض جملة
وتفصيال.

حماد :عدم اشتراط الثانوية للحصول
على ترخيص العمالة المنزلية
طالب النائب سعدون حماد
بتعديل قانون العمالة املنزلية
ب �ح �ي��ث ال ي� �ش� �ت ��رط ف� ��ي ط��ال��ب
ال �ت��رخ �ي��ص أن ي� �ك ��ون ح��اص�لا
ع�ل��ى ش �ه��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة
وت �ق��دم ح�م��اد ب��اق�ت��راح بقانون
ب �ت �ع��دي��ل امل� � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة ال�ب�ن��د
رق� � ��م  3م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 68
ل�س�ن��ة  2015ف��ي ش ��أن ال�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة ج��اء ف�ي��ه ب�ع��د االط�ل�اع
ع�ل��ى ال��دس �ت��ور وع �ل��ى امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40ل�س�ن��ة 1992
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م م �ك��ات��ب تشغيل
ال �خ��دم الخصوصيني وم��ن في
حكمهم وعلى ال�ق��ان��ون رق��م 68
ل�س�ن��ة  2015ف��ي ش ��أن ال�ع�م��ال��ة
املنزلية وعلى القانون رقم 111
لسنة  2013في ش��أن تراخيص
املحالت التجارية وافق مجلس
االم��ة على ال�ق��ان��ون اآلت��ي نصه
وقد صدقنا عليه واصدرناه:
م � ��ادة اول � � ��ى :ي� �ع ��دل ال �ب �ن��د 3
م��ن امل� ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن ال�ق��ان��ون

سعدون حماد

رق��م  68لسنة  2015امل�ش��ار اليه
بالنص التالي:
 -3أن يكون الئقا صحيا باال
ت �ك��ون ل��دي��ه اع��اق��ة ت �ع �ج��زه عن
العمل.
م� � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وال � � � � � ��وزراء -
ك ��ل ف �ي �م��ا ي �خ �ص��ه -ت�ن�ف�ي��ذ ه��ذا
القانون.

وجاء في املذكرة االيضاحية
ل �ل��اق� � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل
امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة ال�ب�ن��د رق��م  3من
القانون رقم  68لسنة  2015في
ش ��أن ال �ع �م��ال امل �ن��زل �ي��ة :ح ��ددت
امل ��ادة الثانية م��ن ال�ق��ان��ون رقم
 68لسنة  2015ش ��روط اص��دار
وتجديد ترخيص مزاولة مهنة
اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة من
ال �خ��ارج وم��ن ه��ذه ال �ش��روط ما
ورد في البند الثالث من امل��ادة
الثانية بالنص التالي ان يكون
ح��اص�لا ع�ل��ى ش �ه��ادة الثانوية
العامة وان يكون الئقا صحيا
ب ��اال ت �ك��ون ل��دي��ه اع��اق��ة تعجزه
ع��ن العمل بمعنى ان��ه يجب ان
يكون طالب الترخيص ملزاولة
مهنة استقدام العمالة املنزلية
من الخارج حاصال على شهادة
الثانوية العامة.
وق� � � ��د ت� � �ق � ��دم م � �ج � �م ��وع ��ة م��ن
اص �ح ��اب امل �ص �ل �ح��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
ب �ط �ع��ن ب� �ع ��دم دس � �ت� ��وري ��ة ت�ل��ك

الفقرة في الشق املتلعق بشرط
الحصول على شهادة الثانوية
ال� �ع ��ام ��ة ،وج� � ��اء ق� � ��رار امل�ح�ك�م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ان ه ��ذا ال �ش��رط ال
ي�س�ت�ن��د ال ��ى اس ��س م��وض��وع�ي��ة
وان� ��ه ي �م��س ب��ال �ح��ق ف ��ي ال�ع�م��ل
وتمييز تحكمي منهي ع�ن��ه ال
ي�س�ت�ن��د ال ��ى اس ��س م��وض��وع�ي��ة
وي� �خ ��ل ب �م �ب��دأ ت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص
باملخالفة للمواد  7و 8و 29و41
م��ن ال��دس�ت��ور وم��ن ث��م فقد حق
القضاء بعدم دستوريته.
ل� ��ذا ف �ق��د ج� ��اء ه� ��ذا االق� �ت ��راح
ب � �ق� ��ان� ��ون ل �ي �ن �س �ج��م م � ��ع ق � ��رار
املحكمة الدستورية.

برلمان
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العرائض والشكاوى:
إحالة جمعية أصدقاء
النخلة للجهات القضائية

جانب من اجتماع لجنة العرائض والشكاوى

ق� � � ��ال م� � �ق � ��رر ل � �ج � �ن ��ة ال � �ش � �ك� ��اوى
وال� � �ع � ��رائ � ��ض ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �ن ��ائ ��ب
د.اح�م��د مطيع ان اللجنة اجتمعت
أمس وناقشت عدة شكاوى مقدمة
م��ن ق �ب��ل م��واط �ن�ين وذل� ��ك ب�ح�ض��ور
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وزي� � ��ر ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ه�ن��د
ال� �ص� �ب� �ي ��ح .واض� � � ��اف ان م� ��ن اب� ��رز
ال �ش �ك��اوى ال �ت��ي ن��اق�ش�ت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة
ش� � �ك � ��وى م � �ق� ��دم� ��ة ب� � �ش � ��أن ج �م �ع �ي��ة
اصدقاء النخلة تلك الجمعية التي
م��ازال��ت ت�ح��ت ال�ت��أس�ي��س وم��ع ذل��ك
يقوم رئيس مجلس ادارتها بجمع
التبرعات من املواطنني.

واف� ��اد ب ��ان ال ��وزي ��رة اك ��دت ان�ه��ا
ستتخذ كافة االج ��راءات القانونية
ضد املتجاوزين ولن يسمح بجمع
اي ت � �ب ��رع ��ات اال ب �س �ن ��د ق ��ان ��ون ��ي
وم � ��ن ي �خ��ال��ف ذل � ��ك ف �س �ي �ت��م اغ�ل�اق
الجمعيـــــــة وتحويلــــهـا إلــى وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال � �ج � �ه� ��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة
املختصة.
وت� � ��اب� � ��ع :ط ��ال� �ب� �ن ��ا ب� �م� �ن ��ع ج �م��ع
ال �ت �ب��رع��ات خ � ��ارج ن �ط ��اق ال �ق��ان��ون
س� ��واء ف��ي امل �س��اج��د او ال�ج�م�ع�ي��ات
واي � �ض� ��ا ال �ح �س �ي �ن �ي��ات وان ج�م��ع
التبرعات يجب ان يكون تحت مظلة
وزارة الشؤون االجتماعية.

العازمي :المواطنون أصبحوا
فئران تجارب في عهد
العبيدي
أكد النائب ح�م��دان ال�ع��ازم��ي ان
وزارة ال�ص�ح��ة م��ا زال ��ت ح�ت��ى ه��ذه
اللحظة تتالعب وتستهني بأرواح
امل ��واط� �ن�ي�ن ك��اش �ف��ا ع ��ن م �ع �ل��وم��ات
ت ��ؤك ��د وج � � ��ود ش� �خ ��ص ي �ع �م��ل ف��ي
مستشفى االم�ي��ري كطبيب دون ان
يحمل رخ�ص��ة م��زاول��ة مهنة الطب
مشيرا إل��ى ان ه��ذا الطبيب املزيف
عمل مع الطاقم الطبي لعدة أشهر
وق��ام بتشخيص وع�ل�اج امل��رض��ى -
وحتى اج��راء عمليات جراحية لهم
 دون ان يدركوا انه شخص ينتحلص �ف ��ة ط �ب �ي��ب ب �م �ب ��ارك ��ة وم ��واف �ق ��ة
مستشفى االميري!
وق � � ��ال ال � �ع� ��ازم� ��ي ان امل ��واط� �ن�ي�ن
اص �ب �ح��وا ف �ئ ��ران ت �ج ��ارب ف ��ي عهد
وزي��ر الصحة د.ع�ل��ي العبيدي بما
ي �ج �ع��ل م ��ن اس �ت �ج��واب��ه ف ��ي م�ح��ور
االخ � �ط � ��اء ال �ط �ب �ي��ة أم � � ��را الب � ��د م�ن��ه
ل �ن �ك �ش��ف ل �ل �ش �ع��ب ال �ك ��وي �ت ��ي م ��دى
ف� �ظ ��اع ��ة وف � ��داح � ��ة األض � � � � ��رار ال �ت��ي
ت �ص �ي �ب �ه��م ج � � ��راء ال� �ف� �ش ��ل االداري
وال�س�ي��اس��ي ال��ذي لصق بالعبيدي
ه � ��ذا ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ال � �ت � �ج ��اوزات
اإلدارية واملالية التي تلمسها عموم
الشعب في حقبة هذا الوزير والتي
سنكشفها باالستجواب.

حمدان العازمي

ووج ��ه ال �ع��ازم��ي ل��وزي��ر الصحة
م �ج �م��وع��ة م ��ن األس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
م �ط��ال �ب��ا اي � ��اه ب �م��واف��ات��ه ب��االج��اب��ة
عنها على وجه السرعة جاء فيها:
 ما صحة واقعة وجود شخصان �ت �ح��ل ص �ف��ة ط �ب �ي��ب ف ��ي ح � ��وادث
مستشفى االميري؟!
 كم هي املدة التي عمل فيها هذاالطبيب املزيف باملستشفى؟ وعدد
امل��رض��ى ال��ذي��ن ع��ال�ج�ه��م؟ م��ع بيان
نوع الحاالت املرضية واالدوية التي
صرفها؟ وعدد العمليات الجراحية
التي اجراها؟
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دشتي يطالب الصانع بالنظر في تظلمات
غير المقبولين في النيابة العامة
دعا النائب د.عبدالحميد دشتي
وزي� ��ر ال �ع��دل وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
االوق � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤوون االس�ل�ام �ي ��ة
ي �ع �ق ��وب ال� �ص ��ان ��ع إل � ��ى ال �ن �ظ ��ر ف��ي
تظلمات غير املقبولني ف��ي النيابة
ال�ع��ام��ة ممن أك ��دوا ت��واف��ر وانطباق
ك� ��ل ال � �ش � ��روط ع �ل �ي �ه��م وت �ح �ق �ي �ق �ه��م
املعايير املطلوبة.
وق � � � � � ��ال دش� � � �ت � � ��ي ف� � � ��ي ت � �ص ��ري ��ح
ص� �ح ��اف ��ي ان� � ��ه ق � ��د ورد إل � �ي� ��ه ك �م��ا
غ�ي��ره م��ن ال �ن��واب ب�ع��د ن�ش��ر اس�م��اء
املقبولني في النيابة العامة عدد من
االع�ت��راض��ات وال�ش�ك��اوى م��ن بعض
امل �ت �ق��دم�ي�ن ال ��ذي ��ن ل ��م ي �ت��م ق�ب��ول�ه��م
مؤكدين توافر وانطباق كل الشروط
واملعايير عليهم غير انهم تفاجأوا
ب�ع��دم قبولهم وق�ب��ول البعض ممن
معدالتهم أقل.
واضاف دشتي :ان هناك اعتقادا
س��ائ��دا ل��دى غير املقبولني ان هناك
ت�م�ي�ي��زا م� ��ورس ب�ح�ق�ه��م وم�ج��ام�ل��ة
تمت للبعض من اهل الحظوة وعليه

الرويعي يطالب
بتعديل قانون
«الكويتية»

د.عودة الرويعي

ط� ��ال� ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع � ��ودة
ال��روي�ع��ي ب��اض��اف��ة ب�ن��د جديد
على املادة  8مكرر من القانون
رق� ��م  6ل �س �ن��ة  2008ف ��ي ش��أن
ت �ح ��وي ��ل م ��ؤس �س ��ة ال �خ �ط��وط
الكويتية ال��ى شركة مساهمة
ب�ح�ي��ث ي �ض��اف ال�ب�ن��د ال�ت��ال��ي:
يجوز تعديل رغبات املوظفني
ال � � �ع� � ��ام � � �ل �ي ��ن ف � � � ��ي م� ��ؤس � �س� ��ة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال � ��ذي � ��ن م � � ��ازال � � ��وا ع � �ل ��ى رأس
عملهم وكذلك املوظفني الذين
اب� ��دوا رغ�ب�ت�ه��م ب �ت��رك ال�خ��دم��ة
بالتقاعد ويستحقون املعاش
التقاعدي ويسري ه��ذا الحكم
اي �ض��ا مل ��ن ت ��م ن �ق �ل��ه ال� ��ى جهة
ح �ك��وم �ي��ة وذل � ��ك خ�ل��ال س�ت�ين
ي ��وم ��ا م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��ر ه ��ذا
القانون في الجريدة الرسمية.

طلبوا منا القيام ب��دورن��ا كممثلني
لالمة للمطالبة برفع املظلمة عنهم
داع� �ي ��ا ع �م��وم غ �ي��ر امل �ق �ب��ول�ي�ن م�م��ن
رأوا ت��واف��ر ال�ش��روط فيهم االتصال
بمكتبه او ارسال فاكس بتظلماتهم
مرفقة باملستندات ليتسنى القيام
بالدور املطلوب على الوجه األمثل
ح� �ي ��ث ان ب� � ��اب ال �ت �ظ �ل ��م ب��أش �ك��ال��ه
مفتوح امام املتضرر من قرار النائب
العام.
واخ �ت �ت��م ال �ن��ائ��ب دش �ت��ي ح��دي�ث��ه
ق��ائ�ل�ا :ك�م�ب��دأ ل��ي ف��ي ال �ح �ي��اة ف��إن��ي
ارفض كل أشكال التمييز العنصري
البغيض واينما يتم وبكافة صوره
ورس��ال �ت��ي ف��ي ال�ح�ي��اة ال�ت�ص��دي له
ول��ن اقبل ان يمارسه كائن م��ن كان
ب �ح��ق أي م ��ن ب �ن��ي ال �ب �ش��ر او بحق
موطني بلدي.
ف � ��ي ه� � ��ذا ال � �ص � ��دد وج� � ��ه دش �ت��ي
س ��ؤاال ل��وزي��ر ال �ع��دل ج��اء ف�ي��ه :بعد
ان ان �ف ��ردت اح� ��دى ال �ص �ح��ف بنشر
اسماء املقبولني في النيابة العامة

د.عبدالحميد دشتي
م ��ن خ��ري �ج��ي ال �ح �ق��وق وال �ش��ري �ع��ة
وم� � ��ن ب �ي �ن �ه��م اب � �ن� ��اء ق � �ض ��اة وذل� ��ك
وف� �ق ��ا مل� ��ا ق� ��ررت� ��ه ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة
برئاسة النائب ال�ع��ام بعد التحقق
م � ��ن ت � ��واف � ��ر ال � � �ش� � ��روط ل � � ��ذا ي ��رج ��ى
اف��ادت��ي وت��زوي��دي بنسخة م��ن ق��رار
لجنة ف�ح��ص ال�ط�ل�ب��ات وامل �ب�ين فيه

ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا .ون� �س� �خ ��ة م � ��ن ك �ش��وف
امل �ت �ق��دم�ي�ن م �ب�ي�ن ف �ي �ه��ا امل �ق �ب��ول��ون
وامل ��رف ��وض ��ون ودرج � ��ات ت�ق�ي�ي��م كل
م �ن �ه��م وال �ت �ق ��دي ��رات ال �ن �ه��ائ �ي��ة لكل
منهم.
وه � � ��ل ه � �ن� ��اك أي م � �ي� ��زة ت �ع �ط��ى
ل �ل �م �ت �ق��دم�ي�ن م� ��ن اب � �ن� ��اء او اق� � ��ارب
اع �ض��اء ال�ق�ض��اء او ال�ن�ي��اب��ة العامة
وم ��ا ال �س �ن��د ال �ق��ان��ون��ي ل��ذل��ك؟ وه��ل
تم استبعاد طلب أي من املتقدمني
الحاصلني على تقديرات ودرج��ات
علمية اعلى من املقبولني بيان عدد
الحاالت وأسباب استبعادهم؟
وه��ل ب��اب التظلم م��ن ق��رار لجنة
ف�ح��ص ال�ط�ل�ب��ات وق �ب��ول املتقدمني
مفتوح وفقا للقانون باعتباره قرارا
اداري��ا يلوذ املتضرر منه بالقضاء
االداري إلنصافه؟ وهل كان هناك اي
دور للوزارة في مراقبة اداء وأعمال
اللجنة؟

السكنية ملزمة بتوزيع البيوت خالل ثالث سنوات

عسكر يطالب البلدية بسرعة تخصيص
أراض لتنفيذ قانون من باع بيته
دع ��ا ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
ب � �ل� ��دي� ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ال � � ��ى س ��رع ��ة
ت �خ �ص �ي��ص االراض� � � ��ي ل�ت�ن�ف�ي��ذ
قانون من باع بيته الذي اصدره
املجلس ال�ح��ال��ي مشيرا ال��ى ان
وزارة االس �ك��ان ملزمة بتوزيع
ال� �ب� �ي ��وت خ �ل��ال ث �ل��اث س �ن ��وات
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ص� � � ��دور ال� �ق ��ان ��ون
ع�ل��ى املستحقني م��ن امل��واط�ن�ين
الف�ت��ا ال��ى ان ه �ن��اك ال�ع��دي��د من
االراض��ي التي تم تحريرها من
وزارة ال��دف��اع وال�ن�ف��ط وتصلح
لبناء البيوت عليها والتخفيف
من معاناة تلك االسر الكويتية
التي تعيش ب�لا بيوت تأويهم
حاليا.
وق� � � ��ال ع� �س� �ك ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :انني تقدمت باقتراح
قانون توفير الرعاية السكنية
مل��ن ب��اع بيته ال��ى ج��ان��ب زم�لاء
آخ� ��ري� ��ن وواف � � ��ق امل �ج �ل��س ع�ل��ى
ال �ق��ان��ون وه ��و ق��ان��ون ان�س��ان��ي
ي � � �ع� � ��ال� � ��ج م � �ش � �ك � �ل� ��ة ع� � � � � ��دد م ��ن
امل ��واط � �ن �ي�ن ال� ��ذي� ��ن اض �ط��رت �ه��م
ال �ظ��روف االق�ت�ص��ادي��ة ال��ى بيع
ب�ي��وت�ه��م وس� ��داد ق�ي�م��ة ال�ق��رض
االس � �ك ��ان ��ي ل� �ل ��دول ��ة وه � ��م اآلن

عسكر العنزي

ب�ل��ا ب � �ي� ��وت ألس� ��ره� ��م وه� � ��و م��ا
يتطلب من بلدية الكويت سرعة
ت�خ�ص�ي��ص االراض � ��ي امل�ط�ل��وب��ة
وت�س�ل�ي�م�ه��ا ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة
للرعاية السكنية لتقوم بالبناء.
واض� � � ��اف ع� �س� �ك ��ر :ان وزارة
اإلس � �ك ��ان ط �ل �ب��ت االراض � � ��ي م��ن
ال� �ب� �ل ��دي ��ة وت� ��وف � �ي� ��ر م �ن �ط �ق �ت�ين
لتنفيذ قانون من باع بيته منها
منطقة جهة الجهراء واملنطقة
االخ� � � ��رى ج� �ه ��ة م ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
االح �م ��د وع �ل��ى ال �ب �ل��دي��ة س��رع��ة

تخصيص هذه املواقع لتتمكن
م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة السكنية من
إعداد املخططات الالزمة للبناء
م�ش�ي��را ال ��ى ان وزارة االس �ك��ان
م�ل��زم��ة بتطبيق ال�ق��ان��ون خ�لال
ثالث سنوات من تاريخ صدوره
وال��وق��ت يمر واالس ��ر الكويتية
بانتظار توفير بيوت لهم.
واك� � � � ��د ع� �س� �ك ��ر ان� � � ��ه س �ي �ظ��ل
ي� �ت ��اب ��ع ا امل � �ل� ��ف م � ��ع ال� �ج� �ه ��ات
امل �ع �ن �ي��ة وه� ��ي ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
ووزارة االس� �ك ��ان ل�ل�اس ��راع في
ت �خ �ص �ي��ص االراض � � � ��ي وال� �ب ��دء
ف� ��ي ب� �ن ��اء ال � ��وح � ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة
وتسليمها الى املواطنني الذين
باعوا بيوتهم وأع��ادوا القرض
اإلس � � �ك � ��ان � ��ي ل� �ب� �ن ��ك االئ � �ت � �م� ��ان
الكويتي.

مطيع يبارك اإلفراج
عن فايز الكندري
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.أح � �م� ��د م�ط�ي��ع
ال � �ع� ��ازم� ��ي ت� �ه ��ان� �ي ��ه وت �ب��ري �ك��ات��ه
لصاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وس �م��و ول ��ي ع �ه��ده ال�ش�ي��خ ن��واف
األحمد الجابر الصباح وحكومة
دولة الكويت وكذلك أسرة املعتقل
ف ��اي ��ز ال � �ك � �ن� ��دري آخ� � ��ر امل �ع �ت �ق �ل�ين
الكويتيني ف��ي غوانتانامو وذل��ك
ل�ق��رار السلطات األمريكية أخيرا
اإلفراج عنه في  9يناير.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب إن ق� ��رار اإلف� ��راج
ج� � � ��اء ب � �ع� ��د ج� � �ه � ��ود ح� �ث� �ي� �ث ��ة م��ن
ال�ح�ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ت��وج�ي�ه��ات
س��ام�ي��ة م��ن ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
البالد املفدى والتي تكللت أخيرا
ب��ال �ن �ج��اح ول �ل ��ه ال �ح �م��د وال ي�ع��د
ه��ذا األم��ر غريبا على سموه فهو
ع��ودن��ا ع�ل��ى ح��رص��ه ال ��دائ ��م على
س�ل�ام ��ة أب� �ن ��ائ ��ه امل ��واط� �ن�ي�ن وه��و
م ��ا ش ��اه ��دن ��اه ب��ال �ف �ع��ل م ��ن خ�لال
ج �ه��وده الحثيثة ف��ي اإلف� ��راج عن
امل �ع �ت �ق��ل اآلخ � ��ر ف ��ي غ��وان �ت��ان��ام��و
فوزي العودة قبل شهور.

د.أحمد مطيع

وتمنى النائب د .أحمد العازمي
ل �ل �م �ع �ت �ق��ل ف ��اي ��ز ال� �ك� �ن ��دري ح �ي��اة
س �ع �ي��دة وه��ان �ئ��ة ب��رف �ق��ة ع��ائ�ل�ت��ه
ال� �ك ��ري� �م ��ة ب� �ع ��د س � �ن� ��وات ع ��دي ��دة
ق�ض��اه��ا خ�ل��ف ق�ض�ب��ان ال�س�ج��ون
األم��ري �ك �ي��ة م��ن دون أي محاكمة
ولكن الب��د أن يكون للعدالة كلمة
في نهاية املطاف.

الكندري :نرفض أي مساس
بمدخول المواطن البسيط
ق��ال النائب فيصل الكندري ان
مايمس مدخول املواطن البسيط
شهريا هو مساس بكافة شرائح
املجتمع ألن الطبقة املتوسطة في
ال �ب�ل�اد ي�ج��ب ان ت�ن�ع��م بخيراتها
وت �س �ت �م��ر ف ��ي ح �ي��اة ال ��رف ��اه ال�ت��ي
نصت عليها مقدمة الدستور.
ورف ��ض ال �ك �ن��دري ف��ي تصريح
ص �ح �ف��ي ال �ت �س��ري �ب��ات ال�ص�ح�ف�ي��ة
ب� �ش ��أن رف � ��ع ال� ��دع� ��وم امل ��ال� �ي ��ة ع��ن
ب �ع��ض ال �س �ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات ال �ت��ي
ت�م��س امل��واط��ن ال�ب�س�ي��ط م�ب��اش��رة
وتضر ف��ي دخله الشهري مشيرا
الى ان قبضة الحكومة الحديدية
وصحوتها إليقاف الدعوم بحجة
ال�ت��وف�ي��ر ع�ل��ى امل �ي��زان �ي��ة ي�ج��ب ان
ت��وج��ه ل �ل �ش��رك��ات وال ت �ق �ت��رب من
املواطن.
ولفت الى ان الحكومة تستطيع
تقليص امل�ص��روف��ات وامليزانيات
دون امل �س��اس ب��دخ��ل وام �ت �ي��ازات
امل��واط��ن ال�ب�س�ي��ط ث��م ان ال�ح��دي��ث
ع ��ن ال� �غ ��اء او ت�ق�ل�ي��ل م�س�ت�ح�ق��ات
مالية للمواطنني نصت بقوانني
وال يعطي الحق للحكومة ان تقدم
علىيه دون امل��رور بمجلس االمة
الرافض اصال ملبدأ وفكرة املساس
باملواطن البسيط.
واشار الكندري الى ان اصرارنا
ع �ل��ى وق ��ف أي م �س��اس ب��امل��واط��ن
وض � ��رورة ال��رف��ع ع��ن ال �ش��رك��ات ال
يعني ان تطلق يد الشركات للعب

فيصل الكندري

ب��امل �ن �ت �ج��ات وال �س �ل��ع دون رق��اب��ة
محكمة من قبل وزارة التجارة اذ
ان أي زي��ادة مالية غير مبررة في
الفترة املقبلة سيفهمها الجميع
ب��أن�ه��ا اس �ل��وب لتقليل ال�خ�س��ائ��ر
من قبل الشركات وتعويضها من
جيب املواطن العادي.
وت ��اب ��ع ال� �ك� �ن ��دري :ق �ل �ن��اه��ا ف��ي
اك �ت��وب��ر امل��اض��ي ون �ك��رره��ا ال�ي��وم
ل��ن نقف مكتوفي األي��دي أم��ام أي
ت��وج��ه ح�ك��وم��ي ل��رف��ع ال��دع��وم��ات
ع ��ن ام� �ت� �ي ��ازات ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
او ت � ��رك م �ص �ي��ر امل� ��واط� ��ن ف ��ي ي��د
ال � �ش� ��رك� ��ات ل �ل �ت�ل�اع ��ب ب �م��دخ��ول��ه
الشهري والتهام ميزانيته.
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بحد أقصى  15سنة

التميمي يقترح منح المتقاعدين قرضا ال يتجاوز
 40مرة ضعف الراتب
تقدم النائب عبدالله التميمي
ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ق��روض
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن م � ��ن ال �ت ��أم �ي �ن ��ات
االجتماعية جاء فيه:
م � � � � ��ادة  :1ت � �م � �ن� ��ح امل� ��ؤس � �س� ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
ك��ل م�ت�ق��اع��د م�ض��ى ع�ل��ى تقاعده
خ �م��س س �ن ��وات م �ي�لادي��ة ق��رض��ا
حسنا م��ن دون ف��وائ��د وبأقساط
م�ي�س��رة ال ت�ت�ج��اوز ن�س�ب��ة ٪ 15
من قيمة القرض.
م � ��ادة  :2ي �م �ن��ح ال� �ق ��رض وف�ق��ا
ل�ح�ك��م ال ��رات ��ب ال �ت �ق��اع��دي ب �م��ا ال
ي �ت �ج��اوز  40م ��رة ض�ع��ف ال��رات��ب
وبأقصى حد مدة  15سنة.
م � ��ادة  :3ي �ص �ن��ف امل �ت �ق��اع��دون
وف �ق��ا ل�ل�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ب ��دءا من
 60سنة حتى  75سنة كل خمس
سنوات فئة لتحديد نسبة حجم

القرض من راتب املتقاعد.
مادة  :4في حال وفاة املتقاعد
يتم اسقاط املتبقي من القرض.
مادة  :5في حال تجاوز القرض
م�ب�ل��غ ال�خ�م�س�ين ال��ف دي �ن��ار يتم
وضع شروط الحاجة على طالب
ال�ق��رض وأوج��ه ال�ص��رف م��ن اجل
املوافقة على منحه القرض.
م � ��ادة  :6وف �ق ��ا ل �ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ي �م �ن��ح امل� �ت� �ق ��اع ��د ق ��رض ��ا ب�غ��ض
ال� �ن� �ظ ��ر ع � ��ن ق� �ي ��ام ��ه ب ��اس� �ت� �ب ��دال
ج� ��زء م ��ن رات� �ب ��ه ال �ت �ق��اع��دي دون
االش � �ت� ��راط ت �س��دي��د امل �ت �ب �ق��ي م��ن
أقساط االستبدال.
م� � � � � � � � ��ادة ( )7ي � � �ش � � �م� � ��ل ه � � ��ذا
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ك� � ��اف� � ��ة ال � �خ ��اض � �ع �ي�ن
ل�ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية
وامل � �س � �ت � �ف � �ي� ��دي� ��ن م� � ��ن ال� � ��روات� � ��ب
التقاعدية س��واء كانوا مواطنني

أو غير مواطنني.
م � ��ادة  :8ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء وال� � � � ��وزراء  -ك ��ل ح�س��ب
اختصاصه -تنفيذ هذا القانون.
وح��اء ف��ي امل��ذك��رة االيضاحية
لالقتراح بقانون:
ت� �م� �ت� �ل ��ك امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال �ق��درة
امل��ال �ي��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر س�ب��ل ال�ع��ون
وامل �س��اع��دة ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن ال��ذي��ن
أم � � � �ض� � � ��وا ج� � � ��ل اع� � � �م � � ��اره � � ��م ف ��ي
خ ��دم ��ة ال ��وط ��ن وت �ق ��دي ��م ال �غ��ال��ي
وال�ن�ف�ي��س م��ن اج ��ل رف�ع�ت��ه وبما
ان املتقاعدين بعد خروجهم من
الخدمة الفعلية تتدنى دخولهم
وروات �ب �ه��م وي �ح �ت��اج��ون للكثير
م��ن امل� ��وارد امل��ال�ي��ة ل�ل�ص��رف على
أس� ��ره� ��م خ� �ص ��وص ��ا م� ��ن ل��دي �ه��م
اب � � �ن� � ��اء ل� � ��م ي � �ب � �ل� ��وا س� � ��ن ال� �ع� �م ��ل

عبدالله التميمي

وح� �م ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع ��ن آب��ائ �ه��م
وأم� �ه ��ات� �ه ��م ال � ��ذي � ��ن ب� �ل� �غ ��وا س��ن
ال �ت �ق��اع��د واص �ب �ح��ت ه ��ذه االس ��ر
ف� ��ي رع� ��اي� ��ة م ��ؤس� �س ��ات ال� ��دول� ��ة
امل�ع�ن�ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا امل��ؤس�س��ة

ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
ال� �ت ��ي ان� �ش� �ئ ��ت م� ��ن اج � ��ل ال �ق �ي��ام
ب �م �س��اع��دة ه ��ذه ال �ف �ئ��ة م��ن اب �ن��اء
ال��وط��ن وب �م��ا ان امل��ؤس �س��ة وف�ق��ا
ل �ق��وان �ي �ن �ه��ا ال �ق��ائ �م��ة ت �ق��وم فقط
ب� ��اس � �ت � �ب� ��دال ج � � ��زء م � ��ن ال � ��رات � ��ب
ال �ت �ق��اع��دي ل �ه��ذه ال �ف�ئ��ة وبنسبة
ارب � � ��اح ت �ض��اه��ي ن �ص��ف م ��ا ي�ت��م
منحه لهم وب��أق�س��اط عالية فقد
اصبح لزاما عليها ان تقدم هذا
القرض ملن بات ال يستطيع منهم
ال� �ق� �ي ��ام ب �م �س��ؤول �ي��ات��ه االس ��ري ��ة
واالجتماعية من الناحية املادية
ف��ي ظ��ل م��وج��ة ارت� �ف ��اع االس �ع��ار
ال �ع��ال �ي��ة ل �ك��ل م�ت�ط�ل�ب��ات ال�ح�ي��اة
االسرية ومستلزماتها.
األمر الذي يهدد قوام املجتمع
وان� �ت� �ش ��ار ال �ت �ف �ك��ك االس � � ��ري ف��ي
س ��ن ال �ت �ق��اع��د وت �غ �ي �ي��ر م�ص��ائ��ر

الكثير من ابنائهم بسبب ضيق
ال �ي��د وق �ل��ة ال �ع��وائ��د امل��ال�ي��ة لهذه
االس��ر وال يستثني ه��ذا القانون
ك��اف��ة امل �ت �ق��اع��دي��ن ف ��ي امل��ؤس �س��ة
دون ال�ن�ظ��ر لجنسياتهم فهناك
ف �ئ��ة ت �م��ت م �ك��اف��أت �ه��ا ب��ال�ت�ق��اع��د
م��ن ف�ئ��ة غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية
وغ �ي��ره��م ب ��دال م ��ن ل �ج��وء ه ��ؤالء
املتقاعدين للبنوك التي تتقاضى
نسبة ارب��اح عالية على منحهم
القروض الشخصية والتمويلية
م�م��ا ي��ره��ن م�ص��ائ��ره��م ومصائر
اس� ��ره� ��م ل� �س� �ن ��وات ط ��وي� �ل ��ة ك�م��ا
ي� � �ح � ��دث ح� ��ال � �ي� ��ا ف� � ��ي ع� �م� �ل� �ي ��ات
االقتراض من البنوك التجارية.

وجه سؤاال للعيسى عن الحصص الزائدة ألعضاء التدريس في المعاهد الفنية

أبل يسأل الصالح عن العقود المبرمة بين أمالك
الدولة ومجموعات األسواق التجارية
وجه النائب د .خليل ابل سؤاال
ال ��ى وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ووزي � ��ر ال�ن�ف��ط
ان� � ��س ال � �ص ��ال ��ح ب � �ش� ��أن ال �ع �ق ��ود
امل �ب��رم��ة بي��ن إدارة أم�ل�اك ال��دول��ة
وش� ��رك� ��ة م� �ج� �م ��وع ��ات األس � � ��واق
التجارية جاء فيه:
ي � � ��رج � � ��ى ت� � � � ��زوي� � � � ��دي ب� �ك� �ش ��ف
ب��ال �ع �ق��ود واالت� �ف ��اق� �ي ��ات امل �ب��رم��ة
بني إدارة أمالك الدولة مع شركة
م �ج �م��وع��ات األس� � ��واق ال�ت�ج��اري��ة
ل� �ك ��ل ق �س �ي �م��ة وم� �ج� �م ��ع وم ��رك ��ز
وموقع على حدة متضمنا تاريخ
ال� �ت� �ع ��اق ��د وق� �ي� �م ��ة وم � � ��دة ال �ع �ق��د
والنشاط االستثماري مع إرفاق
ن �س��خ م ��ن ال �ع �ق��ود واالت �ف��اق �ي��ات
املبرمة فيما بينهما.
ك �م��ا ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب�ك�ش��ف
ب��ال�ع�ق��ود واالت �ف��اق �ي��ات املنتهية
التي كانت مبرمة بني إدارة أمالك
ال � ��دول � ��ة م� ��ع ش ��رك ��ة م �ج �م��وع��ات
األس � ��واق ال�ت�ج��اري��ة ل�ك��ل قسيمة
ومجمع ومركز وموقع على حدة
متضمنا ت��اري��خ التعاقد وقيمة
وم� � ��دة ال �ع �ق��د ون� �ه ��اي ��ة ال �ت �ع��اق��د

والنشاط االستثماري مع إرفاق
ن �س��خ م ��ن ال �ع �ق��ود واالت �ف��اق �ي��ات
املنتهية فيما بينهما.
ك �م��ا وج ��ه ال �ن��ائ��ب أب ��ل س ��ؤاال
ال��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال� �ع ��ال ��ي د .ب� � ��در ال �ع �ي �س��ى ج ��اء
ف�ي��ه :نمى ال��ى علمي ق�ي��ام وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ب� �ص ��رف ق�ي�م��ة
ال�ح�ص��ص ال ��زائ ��دة ع��ن ال�ن�ص��اب
ملجموعة أعضاء هيئة التدريس
ف��ي املعاهد الفنية وك��ان��ت هناك
مالحظة على استمارات الصرف
م ��ن ق �ب��ل وح � ��دة ال ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة
تشير الى مخالفة بندين ماليني:
أ -ان م�ب��ال��غ ال�س��اع��ات ال��زائ��دة
ع � ��ن ال � �ن � �ص� ��اب ت� �خ ��ص س� �ن ��وات
م��ال�ي��ة س��اب�ق��ة وت��م ص��رف�ه��ا على
م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
.2015-2014
ب -عدم وجود الئحة تفصيلية
ومتخصصة بضوابط ومعايير
كيفية ت��وزي��ع ال �س��اع��ات ال��زائ��دة
ع��ن ال�ن�ص��اب ع�ل��ى اع �ض��اء هيئة
التدريس خاصة باملعاهد الفنية

ال � �ص� ��ادرة م ��ن ق �ب��ل ال� � � ��وزارة ل��ذا
يرجى افادتي وتزويدي بما يلي:
 ما صحة قيام وزارة التعليمال �ع��ال��ي ب �ت��وج �ي��ه ك �ت��اب ل��دي��وان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة الخ � ��ذ م��واف �ق��ة
بصرف املقابل النقدي للساعات
ال � � ��زائ � � ��دة ع � ��ن ال � �ن � �ص� ��اب اس � ��وة
بأعضاء الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب رغ ��م ع��دم
وج� � ��ود الئ� �ح ��ة م �ن �ظ �م��ة ل�ع�م�ل�ي��ة
الصرف وعدم وجود قرار وزاري
خاصة بها؟
 ما اسباب قيام الهيئة العامةل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
برفع قيمة الحصص الزائدة عن
النصاب وما مدى احقية اعضاء
هيئة التدريس لهذه القيمة من
الحصص الزائدة؟
 وك� ��م ت �ب �ل��غ ق �ي �م��ة ال�ح�ص��صال ��زائ ��دة؟ وه ��ل ي�ت �س��اوى اع�ض��اء
هيئة التدريس في املعاهد الفنية
لنفس قيمة الحصص الزائدة ام
يوجد اختالف؟
 -يرجى تزويدي بكشف بعدد

د.خليل أبل

وأسماء وتخصص اعضاء هيئة
ال � �ت� ��دري� ��س ف� ��ي امل� �ع� �ه ��د ال �ع��ال��ي
للفنون املسرحية واملعهد العالي
للفنون املوسيقية ح�ت��ى ت��اري��خ
ط��رح ه��ذا ال �س��ؤال ك��ل ع�ل��ى ح��دة
ك� �ش ��ف ي �ت �ض �م��ن اج� �م ��ال ��ي ع ��دد
ال�ط�ل�ب��ة ف��ي امل�ع��اه��د ال�ف�ن�ي��ة وف��ي
املعهد العالي للفنون املسرحية
واملعهد العالي للفنون املوسيقية

وع� ��دد ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ك��ل مجموعة
دراس�ي��ة للسنة ال��دراس�ي��ة -2014
.2015
 وكم عدد الحصص التعليميةاالس��اس �ي��ة ل�ك��ل ع�ض��و ت��دري�س��ي
في كل مرحلة في املعاهد الفنية؟
وك � �ي ��ف ي� �ت ��م ت� ��وزي� ��ع ال �ح �ص��ص
الزائدة عن النصاب على أعضاء
هيئة التدريس؟
 وهل طبيعة تدريس املواد فياملعاهد الفنية هي نفس طبيعة
تدريس امل��واد في الهيئة العامة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب؟
واذا ك ��ان ��ت االج� ��اب� ��ة ب� ��ان ه �ن��اك
ت� �ق ��ارب ��ا ف� ��ي ال� �ن� �ظ ��ام ال� ��دراس� ��ي
ف �ل �م��اذا ال ت �ت��م م �ع��ام �ل��ة اع �ض��اء
هيئة التدريس في املعاهد الفنية
نفس معاملة هيئةالتدريس في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب؟
 ه� ��ل ت� �ق ��وم امل� �ع ��اه ��د ال �ف �ن �ي��ةب �ت��زوي��د وزي � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ب � ��ال� � �ج � ��دول ال � � ��دراس � � ��ي ل� �ل� �م ��واد
وب��ال�ج��داول التدريسية العضاء

ه� �ي� �ئ ��ة ال � � �ت� � ��دري� � ��س؟ اذا ك ��ان ��ت
االج ��اب ��ة ب��ال �ن �ف��ي ف �ل �م��اذا ال يتم
اعتماد توقيع الجداول الدراسية
للمعاهد الفنية م��ن ق�ب��ل ع�م��داء
امل � �ع� ��اه� ��د ال� �ف� �ن� �ي ��ة وم� � ��ن م �ع��ال��ي
الوزير؟ وما االسباب املانعة من
وض��ع الئحة تنظيمية للمعاهد
ال� �ف� �ن� �ي ��ة اص � � � � ��دار ق � � � ��رار وزاري
بشأنها؟
 وه� ��ل ق��ام��ت وزارة ال�ت�ع�ل�ي��مالعالي بحصر مبالغ الحصص
ال � ��زائ � ��دة ع ��ن ال� �ن� �ص ��اب الع �ض��اء
ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ت� ��دري� ��س ف � ��ي امل� �ع ��اه ��د
ال �ف �ن �ي��ة وم �ط��ال �ب��ة وزارة امل��ال �ي��ة
باملبالغ لتالفي املخالفات املالية؟
اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب��ال �ن �ف��ي فما
االسباب؟
 ه��ل ت��وج��د الئ �ح��ة تنظيميةل�ص��رف قيمة ال�ح�ص��ص ال��زائ��دة
ع ��ن ال �ن �ص ��اب الع � �ض� ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
التدريــسية ف��ي امل�ع��اه��د الفنية؟
اذا ك��ان �ـ �ـ �ـ �ـ��ت االج �ـ �ـ �ـ��اب��ة ب��ال�ن�ـ�ـ�ف��ي
فعلى اي بـــند يــتم ال �ص��رف من
امليزانية؟
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أمانة المجلس اختتمت البرنامج التدريبي
لممثلي البرلمانات الخليجية
اختتمت إدارة التدريب في األمانة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س األم ��ة أم ��س ال�ب��رن��ام��ج
ال�ت��دري�ب��ي «املهـــــــــارات الشاملـــــة في
إع � � ��داد م �ش ��اري ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن واألع� �م ��ال
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة» ال � � ��ذي ش � � ��ارك ف� �ي ��ه ع ��دد
م � � � ��ن م � �م � �ث � �ل� ��ي م � � �ج � ��ال � ��س ال� � � �ش � � ��ورى
وال��وط�ن��ي وال �ن��واب واألم��ة ف��ي مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وال��ذي
اق � �ي ��م خ �ل ��ال ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن  27ال� � ��ى 29
ديسمبر الجاري.
وه � ��دف ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي إل��ى
ت �ع��ري��ف امل �ش��ارك�ي�ن ب��أح �ك��ام ال�لائ �ح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة مل�ج�ل��س األم� ��ة ال �ك��وي �ت��ي من
خ �ل�ال ش� ��رح آل �ي��ة ع �م��ل امل �ج �ل��س وف��ق

األنظمة الدستورية والالئحية إضافة
إلى أدوار اللجان وحدود االختصاص
ال � ��رق � ��اب � ��ي وال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ي ف� � ��ي ض� ��وء
النصوص القانونية وأحكام املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة .وف��ي خ�ت��ام البرنامج قام
االم�ين ال�ع��ام املساعد لقطاع العالقات
ال� �ع ��ام ��ة وامل� �ن� �ظ� �م ��ات واألم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام
املساعد لقطاع املوارد البشرية باإلنابة
م �ه ��دي امل �ط �ي ��رات ب �ت �ك��ري��م امل �ش��ارك�ي�ن
وتوزيع الشهادات عليهم متمنيا لهم
التوفيق والنجاح في حياتهم العلمية
والعملية.
وحضر التكريم مدير ادارة التدريب
رنا الغانم.

صورة جماعية ملمثلي البرملانات الخليجية املشاركني في البرنامج التدريبي

كرم خريجي دورتي «القتال والتفتيش األمني»

الوقيت :تطوير مهارات أفراد حرس مجلس األمة

األمني العام املساعد اللواء خالد الوقيت مكرما خريجي دورة القتال

ك��رم األم�ي�ن ال�ع��ام املساعد لشؤون
حرس مجلس األمة اللواء خالد خلف
الوقيت عددا من أفراد حرس املجلس

بمناسبة تخرجهم من دورتي القتال
في املناطق املبنية والتفتيش األمني
وال�ل�ت�ين اقيمتا ف��ي م �ي��دان الصاعقة

 ..جانب من تكريم أفراد حرس املجلس

بمعسكر الصمود ال �ت��اب��ع ل�ل�ح��رس
الوطني.
وأش��ار الوقيت إل��ى حرصه الدائم

ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ق� ��درات وم� �ه ��ارات أف ��راد
ح� ��رس م �ج �ل��س األم � ��ة م�ب�ي�ن��ا ان ه��ذا
التطوير ي��أت��ي ضمن خطة متكاملة

ل�ت�ط��وي��ر امل�ن�ظ��وم��ة األم�ن�ي��ة ال�خ��اص��ة
بحرس مجلس األمة.
ك�م��ا أك ��د ال��وق �ي��ت أن إل �ح��اق أف ��راد

حرس مجلس األم��ة في هذه ال��دورات
جاء تنفيذا لتوجهات رئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم.
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أكد في برنامج بال حصانة أن ما يربط عالقاته بدول الجوار يقوم على بعد إنساني وإسالمي

دشتي :ال أملك أجندات خاصة وليس
من مصلحة أحد االرتماء في أحضان إيران
استضاف برنامج بال حصانة الذي يذاع على تلفزيون
المجلس النائب د .عبدالحميد دشتي الذي تناول
العديد من القضايا ورد على العديد من االتهامات
الموجهة له في لقاء متنوع شمل جزءا من
حياته االجتماعية وبعضا من آرائه السياسية حول
مختلف القضايا وإلى التفاصيل:

أتصدى ألي
محاوالت خارجية
تطرح مشاكل
الكويت في
المنظمات الدولية

د .عبدالحميد دشتي متحدثا خالل البرنامج

ق ��ال ال �ن��ائ��ب دش �ت��ي إن ��ه ي�ت�ع��رض
ل�ه�ج��وم ش��رس م��ن م�ع��ارض�ي��ه ال��ذي��ن
يحاولون رس��م ص��ورة سيئة له في
اذه��ان املواطنني بحد تعبير النائب
ودع��اه��م مل��واج�ه��ة علنية ت�ك��ون فيها
البينة على من ادعى.
ونفى دشتي سعيه لتناول مشاكل
الكويت في ال�خ��ارج وعلق قائال :أود
أن أوض � ��ح أن �ن��ي إض ��اف ��ة إل� ��ى ك��ون��ي
نائبا في البرملان الكويتي فأنا رجل
ع�ل�اق ��ات دول� �ي ��ة وي� �ق ��ع ع �ل��ى ع��ات �ق��ي
م�س��ؤول�ي��ة دول �ي��ة وه ��ذا يتطلب مني
مناقشة أمور كثيرة تخصص حقوق
اإلنسان في مختلف الدول ورغم ذلك
فإني اتصدى ألي محاولة إذا ما طرح
شيء عن الكويت أستطيع معالجتها
ع ��ن ط ��ري ��ق ع �ض��وي �ت��ي ف ��ي ال �ب��رمل��ان
ال�ك��وي�ت��ي م�ن��وه��ا إل��ى وج ��ود اتفاقية
دول� �ي ��ة ت �ح �م��ي امل ��داف� �ع�ي�ن ع ��ن ال� ��رأي
ال�ع��ام وح�ق��وق اإلن�س��ان ف��ي املنظمات
الدولية وأن الكويت من ضمن الدول
املوقعة عليها.
وفيما يتعلق بتقبيله والد مغنية
املتهم باختطاف ط��ائ��رة كويتية أكد
دش �ت ��ي أن ه� ��ذه ال� �ح ��ادث ��ة اس�ت�غ�ل�ه��ا
ال�ب�ع��ض للطعن ف�ي��ه وه ��ي ع�ل��ى غير
م��ا ص��وره��ا ال �خ �ص��وم ل�ل�ش�ع��ب وق��ال
إنه بعد حادثة تفجير اإلمام الصادق
وأث� �ن ��اء وج � ��وده ف ��ي س ��وري ��ا وج�ه��ت
ل��ه دع ��وة ل�ت��أب�ين ش �ه��داء ال�ك��وي��ت في
تلك الحادثة كما ق��ام بعض املعارف
ف � ��ي ل� �ب� �ن ��ان ب� ��إق� ��ام� ��ة ت� ��أب�ي��ن م �م��اث��ل
وت�م��ت دع��وت��ي إل�ي��ه وق ��ام الكثير من
الشخصيات امل�ع��روف��ة على الصعيد
االج �ت �م��اع��ي وال �س �ي��اس��ي ف ��ي ل�ب�ن��ان
بحضور التأبني وت��دوي��ن كلمة رث��اء
للشهداء وفي تلك األثناء تمت املقابلة
ال�ت��ي اث ��ارت لغطا وق��د ق�م��ت بتقبيل
ال ��وال ��دي ��ن اح �ت ��رام ��ا ل�ش�ي�خ��وخ�ت�ه�م��ا
ح �ي��ث ان م ��ن ع � � ��ادات وت �ق��ال �ي��د أه��ل

الكويت إظهار االح�ت��رام ملن هو أكبر
س�ن��ا وب��األخ �ي��ر ف�ق��د ب��رئ مغنية وال
يملك أحد دليال واح��دا ضده والحكم
عنوان الحقيقة فطاملا لم تتم إدانته
فلماذا ننظر له بعني االتهام معتبرا
ان تلك الواقعة أخذت أكبر من حجمها
م�م��ن ي�ت��رص��دون لشخصه ويسعون
للصيد باملاء العكر لترهيبه وترهيب
الشعب الكويتي منه.
وفي رده على وجود عدد كبير من
ق�ض��اي��ا أم��ن ال��دول��ة امل�ق��ام��ة ض��ده من
دول خ�ل�ي�ج�ي��ة ق ��ال إن ت�ل��ك ال�ق�ض��اي��ا
س��اب�ق��ة ف��ي ت��اري��خ ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
أن ي �ق��دم ض ��د م ��واط ��ن ه� ��ذا ال �ك��م من
القضايا في بلد جبل على الحريات
والديمقراطية ومجتمع يؤمن بالرأي
والرأي اآلخر معتبرا أن تلك الشكاوى
امل � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن األش � � �ق � ��اء ف � ��ي امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية ومملكة البحرين
تسبب حرجا كبيرا في هذا التوقيت
السياسي الحرج مؤكدا أنه يتعاطى
مع تلك الشكاوى قانونيا وليس لديه
قلق حيالها وأنه سيحمل من خاللها
رس��ال��ة أن ال �ك��وي��ت دول� ��ة م��ؤس�س��ات
وت��ؤم��ن ب��ال��رأي ول��دي�ه��ا ق�ض��اء ع��ادل
ون ��زي ��ه م �ط��ال �ب��ا ب �ع��دم ت�س�ي�ي��س تلك
القضايا من قبل الخصوم.
ك � �م� ��ا ن � �ف� ��ى دش� � �ت � ��ي اس � �ت � �خ ��دام ��ه
موقعه ال��دول��ي للدفاع ع��ن مصالحه
ال�خ��اص��ة وع�ل��ق ق��ائ�لا :إن مشاركتي
ف ��ي امل �ن �ظ �م��ات ال �ح �ق��وق �ي��ة ت ��أت ��ي م��ن
م�ن�ط�ل��ق إي �م��ان ك�ب�ي��ر ب��أه�م�ي��ة العمل
ال �ح �ق��وق��ي واإلن� �س ��ان ��ي م �ش �ي��را إل��ى
ان ت ��رؤس ��ه م�ن�ظ�م��ة ح �ق��وق �ي��ة دول �ي��ة
ي �م �ن �ح��ه ق� ��وة ت� �خ ��دم ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي
يؤمن بها كاشفا ع��ن وج��ود عالقات
قوية تربطه بإحدى وخمسني منظمة
دول� �ي ��ة وأن � ��ه ي �س �خ��ر ت �ل��ك ال �ع�ل�اق��ات
لخدمة الكويت وأهلها نافيا وج��ود
أج �ن��دة خ��اص��ة يسعى لتنفيذها من

خ�لال ه��ذا املنصب ال��دول��ي «ليس لي
أجندة خاصة» وأن ما يربطه بإيران
في هذا الصدد ال يختلف عما يربطه
بالدول العربية املحيطة مثل العراق
وسوريا أال وهو العالقات اإلنسانية
اإلسالمية مشيرا إلى ارتباط الكويت
بدول الجوار أزلي وله عمق تاريخي
س��واء بالدول العربية أو الجمهورية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة م �ط��ال �ب��ا ب��ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى
م�ت��ان��ة ع�لاق��ة ال �ك��وي��ت ب ��دول ال �ج��وار
وزاد مؤكدا عدم وجود مصلحة ألحد
أن يرتمي بحضن إيران أو غيرها من
الدول األخرى.
وأك � � ��د دش� �ت ��ي ع � ��دم وج � � ��ود ت��وت��ر
ف��ي عالقته ب��زم�لائ��ه ال �ن��واب وق��ال إن
ال �ع�لاق��ة ب�خ�ي��ر غ �ي��ر ان ه �ن��اك بعض
املواقف من البعض اعتبر أنه بحاجة
إل ��ى وق �ف��ة م��ع ال �ن �ف��س الف �ت��ا ف��ي ه��ذا
ال� � �ص � ��دد إل � � ��ى أن ع�ل�اق� �ت ��ه ب ��رئ ��اس ��ة
املجلس تقوم على الود والثقة مشيدا
ب� � ��أداء رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
ال�غ��ان��م وحنكته ف��ي إدارة الجلسات
واإلج��راءات التنظيمية التي ق��ام بها
داخ ��ل امل�ج�ل��س وإع � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة بما
يخدم صالح العمل البرملاني.
وع �ل��ق دش �ت��ي ع�ل��ى ع ��دم ح�ص��ول��ه
على عضوية أي من اللجان البرملانية
ق ��ائ�ل�ا :أن ��ا م ��ن أك �ث��ر ال� �ن ��واب ال �ت��زام��ا
وح�ض��ورا للجان ولجلسات املجلس
منذ بداية الفصل التشريعي غير أنه
لألسف فإن عملية الرهيب التي يقوم
بها خصومي السياسيون ق��د أث��رت
على بعض الزمالء واستشعرت رغبة
ال��زم�لاء ف��ي ع��دم خ��وض��ي انتخابات
لجنة حقوق اإلنسان فطلبت إعفائي
م��ن امل�ش��ارك��ة بجميع اللجان للتفرغ
ل �ج��ان��ب آخ � ��ر أخ � ��دم م ��ن خ�ل�ال ��ه أه��ل
الكويت.
ورد دش �ت��ي ع�ل��ى م��ا ي �ت��ردد ح��ول
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ش�ه��ادة ال��دك �ت��وراه من

خالل دفع أموال حيث أكد أن الشهادة
ح�ص��ل عليها ب�ع��د دراس ��ة ومناقشة
لرسالة املاجستير ثم الدكتوراه وأنه
اجتهد للحصول عليها منذ سنوات
كاشفا ان درج��ة البروفيسور حصل
عليها ت�ق��دي��را م��ن ج��ام�ع��ة ال�ح�ض��ارة
بعد استيفاء عدد الساعات املطلوبة
ك� �م� �ح ��اض ��ر ب� �ه ��ا وت � �ق� ��دي� ��م ع � � ��دد م��ن
األبحاث.
ك �م��ا ت �ح��دث دش �ت��ي ع ��ن ه��واي��ات��ه
الرياضة املتنوعة الفتا إلى أنها بدأت
بكرة القدم كالعب في نادي القادسية
وأن��ه اعتزل اللعب إث��ر تعرضه لكسر
في اليد لثالث مرات متتالية وبعدها
توجه إلى لعبة االسكواش ومن بعد
ال �غ ��زو ه ��واي ��ة ال �ف��روس �ي��ة ال �ت��ي ق��ال
ع�ن�ه��ا ان �ه��ا غ ��زت م �ن��زل��ه وت �ع �ل��ق بها
جميع أبنائه.
وت � ��اب � ��ع :ل� �ق ��د ت ��رش� �ح ��ت ل�ل�ات �ح��اد
ال �ع��رب��ي ل �ل �ف��روس �ي��ة وح �ص �ل��ت ع�ل��ى
منصب األم�ين ال�ع��ام ول��م أك��ن مرشح
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ذل � ��ك ال ��وق ��ت وإن� �م ��ا ت��م
ترشيحي من عدد من ال��دول العربية
ون �ت �ي �ج��ة ال �خ�ل�اف��ات امل ��وج ��ودة على
الساحة الداخلية في الكويت في ذلك
الوقت كانت الكويت الدولة الوحيدة
التي لم تنتخبني.
ك � �م ��ا ت � �ح� ��دث دش � �ت� ��ي ع � ��ن ف �ت ��رة
وجوده بالجيش قائال :لقد استمريت
ب��ال �ج �ي��ش مل � ��دة  12ع ��ام ��ا وك� � ��ان م��ن
دف�ع�ت��ي وزي ��ر ال��دف��اع ال�ح��ال��ي الشيخ
خ��ال��د ال �ج��راح ث��م اس�ت�ق�ل��ت ب�ع��د ذل��ك
ن��اف�ي��ا االت �ه��ام��ات امل��وج�ه��ة ل��ه بسرقة
خ�ي��ام م��ن الجيش أدت إل��ى تسريحه
م �ع �ت �ب��را أن ت �ل��ك إش� ��اع� ��ات وم �ح��ض
افتراء من الخصوم السياسيني مدلال
ع�ل��ى ذل��ك ب��ام�ت�لاك��ه ه��وي��ة ال�ط�ي��اري��ن
امل �س �ت �ق �ي �ل�ي�ن ال� �ت ��ي ال ت �م �ن��ح مل� ��ن ت��م
تسريحهم وزاد دشتي راصدا مكافأة
م�ق��داره��ا مليون دي�ن��ار مل��ن يثبت أنه

قام بسرقة خيمة واحدة من الجيش.
ك �م ��ا اش � � ��ار إل � ��ى ان ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
ام �ت�لاك��ه ج� ��واز س �ف��ر س��وري��ا محض
اف �ت��راء وأن ج ��واز ال�س�ف��ر امل�ع�ل��ن عنه
ع �ل��ى وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
م � � � � ��زور م � ��ؤك � ��دا ان � � ��ه ال ي� �م� �ل ��ك غ �ي��ر
الجنسية الكويتية.
وت�ح��دث دشتي أيضا ع��ن تكوينه
ثروة ضخمة من التجارة بدأها ببيع
األسماك في سن الحادية عشرة ومن
ثم التوسع بمشاركة عدد من التجار
في اكثر من عمل تجاري مشيرا إلى
ام �ت�ل�اك��ه م �ص �ن �ع��ًا مل � ��واد ال �ب �ن��اء م�ن��ذ
تخرجه والتحاقه بالجيش وم��ن ثم
تنوعت املشاريع بني العقار واألسهم
حتى تم التوسع لتشمل أعماله عددا
من الدول العربية.
واع �ت �ب��ر دش �ت��ي أن س ��وق األوراق
امل��ال�ي��ة ح��ال�ي��ا ال ي��رق��ى لتمثيل دول��ة
ن �ف �ط �ي ��ة ب� �ح� �ج ��م ال � �ك� ��وي� ��ت م �ط��ال �ب��ا
امل � �س ��اه � �م �ي�ن ب ��ال� �ث� �ق ��ة ف � ��ي اق� �ت� �ص ��اد
ب�ل�اده��م ودع �م��ه وأن ال �ب��ورص��ة على
م ��دار ت��اري�خ�ه��ا ت�ع��رض��ت للعديد من
ال �ع �ث��رات ال �ت��ي ت �ع��اف��ت م�ن�ه��ا م�ش�ي��را
إل��ى استمرار الجهود النيابية لدعم
السوق والتصدي لجميع محاوالت
تقليل القيمة السوقية لألصول.
وت� �ن ��اول دش �ت��ي ب�ح��دي�ث��ه ال�ع�لاق��ة
التي تربطه بالرئيس ال�س��وري وقال
إن�ه��ا تتخطى امل�ص��ال��ح امل��ال�ي��ة برغم
ح�ج��م االس�ت�ث�م��ارات الضخمة ل��ه في
س ��وري ��ا وال� �ت ��ي ق ��د ت �ت �خ �ط��ى امل �ل �ي��ار
دوالر غ �ي ��ر ان � ��ه أك � ��د أن م� ��ا ي��رب �ط��ه
ب��ال �ش �ع��ب ال � �س� ��وري أع� �م ��ق م ��ن امل ��ال
وان قطرة دم طفل س��وري أثمن لديه
م��ن جميع اس�ت�ث�م��ارات��ه ه�ن��اك وت��اب��ع
م�ع�ل�ق��ا :ل �ق��د ع �ش��ت ب �س��وري��ا س �ن��وات
طويلة وأكرمني أهلها ف�لا يجوز ان
اتنكر اآلن لذلك أو أن اتخلى عنهم.

تقبيلي والد مغنية
احترام لشيخوخته
والقضية أخذت
أكبر من حجمها
أتعاطى مع
الشكاوى الخليجية
ضدي بصورة
قانونية ولدينا
قضاء نزيه
عالقاتي
بالمنظمات
الدولية منحتني
قوة كبيرة
استغلها لخدمة
الكويت
رصدت مكافأة
مليون دينار لمن
يثبت تسريحي من
الجيش
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حف��ل ع��ام  2015بالعديد من الج��والت الخارجية من أجل تعزيز الدبلوماس��ية البرلمانية بين مجلس األمة والمجالس التش��ريعية حول العالم وذلك في إط��ار الجهود الحثيثة التي
يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

«الدستور» ترصد الجوالت الخارجية واألنشطة الدبلوماسية خالل عام 2015

جهود حثيثة لنقل تجربة الكويت
الديمقراطية للعالم
رئيس مجلس األمة:
ديموقراطية
الكويت ساعدتها
على تجاوز أحلك
الظروف

إعداد :عبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل
يسعى مجلس األمة
الى توجيه الدبلوماسية
البرلمانية الكويتية نحو
ترسيخ قاعدة صلبة من
العالقات مع البرلمانات
العالمية المؤثرة في صنع
القرار وتأسيس قنوات
مفتوحة مع البرلمانات
االخرى المؤثرة اليصال
وجهة النظر الكويتية بأقصر
الطرق عند الحاجة لذلك.
ويحمل رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم مسؤولية
نقل وجهات النظر العربية
حول القضايا االقليمية
والدولية كونه رئيسا لالتحاد
البرلماني العربي كما يسعى
لبناء جسور التواصل بشكل
وثيق مع برلمانات األمة
لدول المؤثرة بصفته رئيسا
لمجلس االمة.
وتجوب الوفود البرلمانية
مجلس األمة البرلمانات
الدولية لتنقل تجربة الكويت
الديمقراطية ومسيرتها
الرائدة في المنطقة ودور
مجلس االمة االيجابي
والفعال في القضايا المحلية
واالقليمية والدولية.
وفيما يلي تستعرض
«الدستور» الجوالت
الخارجية للرئيس الغانم
والوفود البرلمانية لمجلس
األمة خالل عام :2015

الغانم
من بريطانيا :أكدنا
ضرورة اإلسراع
في توقيع اتفاقية
تبادل المطلوبين
االجتماع التنسيقي للبرملانات العربية في املؤتمر اإلسالمي في اسطنبول

مؤتمر منظمة التعاون
اإلسالمي (تركيا)
من  22 – 20يناير  2015شارك
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � � ��ة م� � ��رزوق
الغانم على رأس وفد برملاني في
أع �م��ال ال � ��دورة ال �ع��اش��رة ملؤتمر
ات �ح��اد م�ج��ال��س ال ��دول األع�ض��اء
ف��ي م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�لام��ي
والذي عقد في مدينة اسطنبول
التركية.
وراف� � ��ق ال �غ ��ان ��م وف� ��د ب��رمل��ان��ي
ض��م أم�ي�ن س��ر ال�ش�ع�ب��ة د .ع��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي وع� �ض ��و ال �ش �ع �ب��ة د.
خ �ل �ي��ل ع �ب��د ال �ل��ه واألم� �ي��ن ال �ع��ام
ملجلس األمة عالم الكندري.
وال� � �ق � ��ى ال � �غ� ��ان� ��م ك� �ل� �م ��ة أم � ��ام
املؤتمر استعرض فيها املواقف
إزاء ال�ت�ط��ورات اإلقليمية وملف
اإلره � � ��اب إض ��اف ��ة إل� ��ى م��وض��وع
ت � � �ك� � ��رار ال� � �ح� � �م �ل��ات ال �ص �ح �ف �ي��ة
ال�غ��رب�ي��ة امل�س�ت�ن�ك��رة مل�ق��ام النبي
األكرم عليه الصالة والسالم.
وع� �ق ��د ع �ل��ى ه ��ام ��ش امل��ؤت �م��ر
ع� ��ددا م ��ن ال �ل �ق��اءات التنسيقية
ل � �ل � �م � �ج � �م� ��وع � �ت �ي�ن ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة
وال �ع��رب �ي��ة ح �ي��ث ت � ��رأس ال �غ��ان��م
االج� �ت� �م ��اع ال �ت �ن �س �ي �ق��ي ال �ع��رب��ي
بصفته رئيسا لالتحاد البرملاني

ال�ع��رب��ي لتنسيق امل��واق��ف بشأن
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي ط��رح��ت للنقاش
ووجهات النظر العربية إزاءها.
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ذات � ��ه ش ��ارك
األم� � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام مل � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي اج �ت �م ��اع األم� �ن ��اء
العامني للبرملانات اإلسالمية.
مؤتمر االتحاد البرلماني
الدولي الـ ( 132فيتنام)
م ��ن  28م� � ��ارس إل � ��ى  1أب��ري��ل
 :2015ش� � � � ��ارك وف� � � ��د ال �ش �ع �ب ��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ب � ��رئ � ��اس � ��ة رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ف��ي اج�ت�م��اع��ات م��ؤت�م��ر االت �ح��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ال� �ـ  132ال��ذي
ع �ق��د ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال�ف�ي�ت�ن��ام�ي��ة
ه� � ��ان� � ��وي ب� � �ت � ��اري � ��خ  28م� � ��ارس
 2015ومل��دة  5أي��ام ،تحت عنوان
(التنمية املستدامة..االنتقال من
األقوال إلى األفعال).
وض��م وف��د الشعبة البرملانية
وك� �ي ��ل ال �ش �ع �ب��ة ال �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال � �ش� ��اي� ��ع وأم � �ي� ��ن س � ��ر ال �ش �ع �ب��ة
ال�ن��ائ��ب د.ع ��ودة ال��روي�ع��ي وأم�ين
ص�ن��دوق الشعبة النائب صالح
عاشور وأعضاء الشعبة النواب
د .خليل عبدالله وسيف العازمي

وم ��اض ��ي ال �ه ��اج ��ري وأم �ي��ن ع��ام
مجلس األمة عالم الكندري.
وال�ت�ق��ى ال�غ��ان��م خ�ل�ال ال��زي��ارة
كال من رئيس االتحاد البرملاني
الدولي د .صابر حسني شودري
وام� � �ي� ��ن ع� � � ��ام االت� � � �ح � � ��اد م� ��ارت� ��ن
تشونغونغ.
وت� � ��رأس ال �غ��ان��م ع �ل��ى ه��ام��ش
امل ��ؤت� �م ��ر االج� �ت� �م ��اع ال�ت�ن�س�ي�ق��ي
العربي بحكم رئاسته لالتحاد
ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ك �م��ا ش ��ارك
ف� ��ي االج � �ت � �م ��اع ��ات ال �ت �ن �س �ي �ق �ي��ة
ال � � �خ � � �ل � � �ي � � �ج � � �ي � ��ة واآلس� � � � �ي � � � ��وي � � � ��ة
واالس�ل�ام� �ي ��ة وال �ج �ي��وس �ي��اس �ي��ة
ب� �غ� �ي ��ة ن� �س� �ي ��ق امل� � ��واق� � ��ف ب �ش ��أن
القضايا التي ستطرح للنقاش
ووج � � �ه� � ��ات ال� �ن� �ظ ��ر ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
والعربية واآلسيوية واالسالمية
تجاهها.
وأل � � �ق� � ��ى ال � �غ � ��ان � ��م ك� �ل� �م ��ة وف� ��د
دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت أم � � � ��ام امل ��ؤت� �م ��ر
ت��رك��زت ح ��ول م��وض��وع التنمية
امل�س�ت��دام��ة ،م��ؤك��دا ان ه��ذا امللف
اص� � �ب � ��ح ح � ��اج � ��ة ع� ��امل � �ي� ��ة م �ل �ح��ة
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض � ��رورة ان ت�ك��ون
التنمية متدرجة وواقعية وقابلة
ل �ل �ت �ط �ب �ي��ق ،م �ع �ت �ب��را ان ق�ض�ي��ة
التنمية املستدامة لم تعد حلما

واستشرافا وهدفا عامليا نسعى
ال �ي ��ه ف �ق ��ط ب ��ل اص �ب �ح��ت واق �ع��ا
نعيشه ونتوغل فيه.
وطالب الغانم بضرورة ادراك
ان ق �ض ��اي ��ا امل � �ي� ��اه ف� ��ي اف��ري �ق �ي��ا
واإلره� � � ��اب ف ��ي ال� �ش ��رق االوس� ��ط
وال�ت�ل��وث ف��ي ال�ش�م��ال الصناعي
ه� ��ي ق� �ض ��اي ��ا ع ��امل� �ي ��ة ال ت�خ��ص
الدول او االقاليم التي تقع فيها.
وق� � � � � ��ال ان ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ي �ج ��ب
ان ت � �ك� ��ون م � �ت� ��درج� ��ة وواق� �ع� �ي ��ة
وقابلة للتطبيق عمليا ،مشددا
ع �ل��ى ض � � ��رورة أال ت ��أت ��ي ب�ش�ك��ل
متعسف واس�ت�ع�لائ��ي ومتسرع
ف �ت��ؤس��س واق� �ع ��ا ج ��دي ��دا ي�ب�ن��ى
على اختالالت لم يتم معالجتها
م� ��ا ي� �خ� �ل ��ق ح ��ال ��ة م� ��ن ال �ت �ش��وه
االقتصادي واالجتماعي.
ونبه الى ان التنمية املستدامة
ف� �ع ��ل ول � �ي� ��س ان � �ف � �ع� ��ال ق ��وام� �ه ��ا
ال�ت��راك��م وال�ت�ج��رب��ة والتمحيص
واالختبار الدائم.
وأبدى الغانم في ختام كلمته
اس � �ت � �ع� ��داد م �ج �ل��س االم � � ��ة ع�ل��ى
العمل جنبا الى جنب مع االتحاد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� ��دول� ��ي وب ��رمل ��ان ��ات
دول ال�ع��ال��م اج�م��ع ل�ي�خ��رج بيان
ه��ان��وي كوثيقة ج��ام�ع��ة تعكس

هموم كافة سكان االرض وتمثل
احدى املنطلقات املهمة لترسيخ
مفهوم التنمية املستدامة عامليا.
ك � �م� ��ا ش � � � � ��ارك وف � � � ��د ال� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية في اجتماعات اللجان
الدائمة لالتحاد البرملاني الدولي
وهي لجنة السالم واألمن الدولي
ب� �م� �ش ��ارك ��ة د.ع � � � � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي
ول � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة امل� �س� �ت ��دام ��ة
وال �ت �م��وي��ل وال� �ت� �ج ��ارة وال�ل�ج�ن��ة
ال ��دائ� �م ��ة ال �ث��ال �ث��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
وح � � �ق� � ��وق االن� � � �س � � ��ان وال� �ل� �ج� �ن ��ة
الدائمة لألمم املتحدة بمشاركة
وكيل الشعبة البرملانية النائب
فيصل ال�ش��اي��ع واج �ت �م��اع لجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ات ال �ن �س��اء ب�م�ش��ارك��ة
أمني صندوق الشعبة البرملانية
ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور وك��ذل��ك
منتدى الشباب البرملانيني على
هامش مؤتمر االتحاد البرملاني
ال��دول��ي بمشاركة ال�ن��ائ��ب سيف
ال �ع��ازم��ي واج �ت �م��اع��ات امل�ج�ل��س
الحاكم بمشاركة النائب د .خليل
عبدالله.
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حف��ل ع��ام  2015بالعديد من الج��والت الخارجية من أجل تعزيز الدبلوماس��ية البرلمانية بين مجلس األمة والمجالس التش��ريعية حول العالم وذلك في إط��ار الجهود الحثيثة التي
يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

الغانم دعا مجددا إلى طرد الكيان الصهيوني من االتحاد الدولي

نتائج ناجحة لجوالت وفود المجلس
في مختلف دول العالم
تتمة المنشور ص08
وش� ��ارك األم �ي�ن ال �ع��ام ملجلس
األم��ة ع�لام الكندري في اجتماع
جمعية االمناء العامني الدوليني
الذي عقد على هامش املؤتمر.
مؤتمر الشبكة البرلمانية
(واشنطن)
م��ن  12إل ��ى  14أب��ري��ل :2015
ش � � � ��ارك رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ل��ى رأس وف��د
برملاني يضم النائبني د.يوسف
ال��زل��زل��ة و د.خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه في
اعمال مؤتمر الشبكة البرملانية
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة م� � ��ع ال � �ب � �ن� ��ك ال � ��دول � ��ي
وصندوق النقد الدولي بمشاركة
ح ��وال ��ي  200ب ��رمل ��ان ��ي م ��ن 100
دول��ة وع��دد من ق��ادة املجتمعات
املدنية واملنظمات الدولية.
ون ��اق ��ش امل ��ؤت �م��ر ال �ت �ق��ري��ري��ن
املالي واالداري ل�ل��دورة املنتهية
للمؤتمر باالضافة ال��ى انتخاب
اعضاء الشبكة البرملانية العاملية
للدورة الجديدة
وبحث املؤتمر اه��داف االلفية
االن� �م ��ائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ه��ي م�ه�ل��ة
ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ف � ��ي ال� � �ع � ��ام ال� �ح ��ال ��ي
واع � � � ��داد اه� � � ��داف ط ��وي� �ل ��ة امل� ��دى
للفترة املقبلة ل�ض�م��ان التنمية
املستدامة.
وال �ت �ق��ى ال �غ��ان��م ع �ل��ى ه��ام��ش
امل� � ��ؤت � � �م� � ��ر ع � � � � � ��ددا م � � ��ن رؤس� � � � ��اء
البرملانات وكبار املسؤولني في
ال�ب�ن��ك ال��دول��ي وص �ن��دوق النقد
الدولي أبرزهم رئيس البنك جيم
يونغ كيم ونائب العضو املنتدب
لصندوق النقد تشو مني.
ك �م��ا اج �ت �م��ع ال ��وف ��د ال�ك��وي�ت��ي
ب � ��رئ � ��اس � ��ة ال � � �غ � ��ان � ��م م � � ��ع ك �ب �ي��ر
االق� �ت� �ص ��ادي�ي�ن مل �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
االوس� � � ��ط وش � �م� ��ال اف ��ري �ق �ي ��ا ف��ي
م� �ج� �م ��وع ��ة ال � �ب � �ن� ��ك ال � � ��دول � � ��ي د.
شانتاينان ديفاراجان باالضافة
ال � ��ى ع �ق��د م� �ح ��ادث ��ات م ��ع ف��ري��ق
االس � �ك� ��ان وف ��ري ��ق ال �ت �ط��وي��ر ف��ي
البنك.
وب �ح��ث ال �غ��ان��م م ��ع م�س��ؤول��ي
ال� �ب� �ن ��ك ال � ��دول � ��ي ت� �ق ��اري ��ر ال �ب �ن��ك
وت �ق �ي �ي��م ال� �ك ��وي ��ت ف ��ي م ��درك ��ات
ال � � �ف � � �س� � ��اد وآل� � � � �ي � � � ��ات ال� �ت� �ق� �ي� �ي ��م

الغانم مع رئيس مجلس األمة الباكستاني وزراعة شجرة بمناسبة زيارته السالم آباد

وال� � �ح� � �ص � ��ول ع � �ل ��ى امل� �ع� �ل ��وم ��ات
وك �ي �ف �ي��ة ت �ق��وي �م �ه��ا ب �م��ا ي�ع�ك��س
ال ��وض ��ع ال �ح �ق �ي �ق��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت
ال � �ت� ��ي ت �ت �م �ت��ع ب� ��وج� ��ود اج� �ه ��زة
رقابية متعددة.

جولة آسيوية (باكستان
وكوريا الجنوبية)
م ��ن  11إل� ��ى  17م ��اي ��و :2015
ق��ام رئيس مجلس االم��ة م��رزوق

الغانم وال��وف��د البرملاني املرافق
بجولة آسيوية شملت باكستان
وك� � � ��وري� � � ��ا ال � �ج � �ن� ��وب � �ي� ��ة ت �ل �ب �ي��ة
ل��دع��وت�ين رسميتني م��ن نظيريه
في كال البلدين.
والتقى الغانم في اس�لام اباد
ب��ال��رئ�ي��س ال�ب��اك�س�ت��ان��ي ممنون
ح � �س�ي��ن ك � �م� ��ا ع � �ق� ��د م� �ب ��اح� �ث ��ات
رسمية م��ع رئيس مجلس األم��ة
الباكستاني س��ردار أي��از صادق
ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ سيد
ن ��اي ��ر ح� �س�ي�ن ب � �خ� ��اري ورئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ن � � ��واز ش��ري��ف
إل ��ى ج��ان��ب ت��رؤس��ه اج�ت�م��اع��ات
عقدتها لجان الصداقة البرملانية
بني البلدين.
وفي العاصمة الكورية الجنوبية
س� � �ي � ��ؤول ال� �ت� �ق ��ى ال � �غ� ��ان� ��م رئ �ي �س��ة
ال�ج�م�ه��وري��ة ب ��ارك ك ��ون  -ه�ي��ه كما
ع�ق��د م�ب��اح�ث��ات م��ع رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
جانغ إي إهيو إض��اف��ة إل��ى ترؤسه
اج�ت�م��اع��ا ستعقده لجنة ال�ص��داق��ة
البرملانية الكويتية الكورية.

التتمة ص10

إشادة عربية بكلمة
الغانم ضد اسرائيل
الق � ��ت ك �ل �م��ة رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة أم��ام املؤتمر ال�ـ ١٣٣إش��ادة
واس � �ع� ��ة م� ��ن ال � ��وف � ��ود ال �ع��رب �ي��ة
واالسالمية.
وق��ال رئيس البرملان العربي
اح � �م� ��د ال � � �ج� � ��روان ان ال ��رئ �ي ��س
الغانم أتحفنا بالوطنية العالية
ج ��دا وه ��و ل�ي��س ب��ال�غ��ري��ب على
الشعب الكويتي والعربي.
م � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه اع � � � � ��رب رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال �ن��واب امل�غ��رب��ي رشيد
ال �ط��ال �ب��ي ع ��ن ف� �خ ��ره وت �ق��دي��ره
ل � � � �ت� � � ��رؤس ال � � �غ� � ��ان� � ��م ل�ل��ات � �ح� ��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي وأش � ��ار إل��ى
ان ال �غ��ان��م وب �ج��رأت��ه امل �ع �ه��ودة
تقدم بمقترح لطرد اسرائيل من
االتحاد الدولي البرملاني.
ب��دوره��ا ق��ال��ت عضو مجلس
ال�ن��واب االردن��ي فلك الجمعاني
ان خطاب الرئيس الغانم لم يكن
اع�ت�ي��ادي��ا ب��ل ك��ان خطابا رائعا
وق��وي��ا وم ��رك ��زا ،م�ش�ي��رة ال ��ى ان

الرئيس الغانم ترجم في خطابه
م��ا ت��ري��ده االم ��ة ال�ع��رب�ي��ة ،وان�ن��ا
ن�ح�ت��اج ال ��ى اش �خ��اص جريئني
م �ث��ل ج � ��رأة وص ��راح ��ة ال��رئ �ي��س
الغانم.
من جانبه قال النائب العراقي
ض �ي��اء األس � ��دي ان ال �ج �م �ي��ع لم
ي �س �ت �غ��رب امل ��وق ��ف ال �ك �ب �ي��ر م��ن
الرئيس مرزوق الغانم وتركيزه
ع � �ل� ��ى ال � � �ج� � ��رائ� � ��م وال � �غ � �ط� ��رس� ��ة
ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال �ت��ي ان�ت�ه�ك��ت كل
القوانني واملبادئ االنسانية.
م ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال األم�ي��ن ال �ع��ام
مل� �ج� �ل ��س ال � � �ن � � ��واب ال �ب �ح ��ري �ن ��ي
عبدالله ال��دوس��ري ان�ن��ا اعتدنا
م ��ن ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م ان ت �ك��ون
كلمته مميزة وج��اءت فعال كما
توقعنا متميزة وشاملة تناولت
اهم القضايا كما ال ننسى دوره
الكبير كرئيس لالتحاد الدولي.

الغانم يحصد جائزتين
برلمانيتين في 2015
حظيت جهود رئيس مجلس
األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب�ت�ق��دي��ر
ال �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة وال��دول �ي��ة
وال � �ت ��ي ع� �ب ��رت ع �ن �ه��ا اخ �ت �ي��اره
ثاني أفضل رئيس برملان عربي
كما منح جائزة التميز البرملاني
العربي.
ف� ��ي  6ف� �ب ��راي ��ر  2015ح�ص��ل
ال � �غ� ��ان� ��م ع� �ل ��ى ج � ��ائ � ��رة ال �ت �م �ي��ز
البرملاني التي منحتها له لجنة
ال �ت �م �ي��ز ف ��ي االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي للغانم تقديرا لدوره في
رئ��اس��ة االت �ح��اد ول ��دور مجلس
االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي ت �ج��اه ال�ق�ض��اي��ا
العربية.
الرئيس الغانم ووفد مجلس األمة خالل مشاركتهم في مؤتمر الشبكة البرملانية في واشنطن

وف��ي  12نوفمبر  2015ج��اء
ال �غ��ان��م ف��ي امل��رت �ب��ة ال�ث��ان�ي��ة في
ال �ت �ص �ن �ي ��ف ال� � � ��ذي اع � ��دت � ��ه دار
ال �ع��روب��ة ل�ل�ن�ش��ر وال �ت��وزي��ع عن
أه��م  10شخصيات عربية على
م� �س� �ت ��وى رؤس � � � ��اء ال� �ب ��رمل ��ان ��ات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة وذل � � � ��ك ب � �ع� ��د رئ� �ي ��س
مجلس ال �ن��واب األردن ��ي عاطف
الطراونة.
وأع� ��د ه ��ذا ال�ت�ص�ن�ي��ف لجنة
اس� �ت� �ش ��اري ��ة ض� �م ��ت ن �خ �ب��ة م��ن
ال � �ب� ��اح � �ث�ي��ن ال � � �ع� � ��رب م� � ��ن ذوي
االخ � � � �ت � � � �ص � � � ��اص م � � � ��ن ب� �ي� �ن� �ه ��م
وزراء س ��اب� �ق ��ون وس �ي��اس �ي��ون
وأكاديميون وإعالميون.
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يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

الحصول على تعهد محدد وواضح ومحل إجماع البرلمان األوروبي إلعفاء المواطنين من فيزا شينغن

الغانم :واجب شرعي وإنساني استضافة
الكويت مؤتمرا عن القدس
تتمة المنشور ص09

وش� � � � � � � � ��ارك ع � � �ض� � ��و ال � �ش � �ع � �ب� ��ة
البرملانية النائب سيف العازمي
في منتدى الشباب البرملانيني.
كما شارك األمني العام ملجلس
االمة الكويتي عالم الكندري في
اجتماع جمعية االمناء العامني
الدولية التي عقدت على هامش
اع � �م� ��ال ال � � � ��دورة ال� � � � �ـ 133مل��ؤت �م��ر
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي في
جنيف.

وت ��رك ��زت م �ب��اح �ث��ات ال �غ��ان��م مع
ك �ب��ار امل �س��ؤول�ي�ن وال �ب��رمل��ان �ي�ين في
كال البلدين حول العالقات الثنائية
وسبل تطويرها الى جانب قضايا
إق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ودول � � �ي� � ��ة ذات اه� �ت� �م ��ام
مشترك.
وراف � � ��ق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ج ��ول �ت ��ه ك��ل
م��ن ال �ن��واب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع وك��ام��ل
ال �ع��وض��ي وم� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص ود.
ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي وراك � � ��ان ال�ن�ص��ف
وحمود الحمدان واحمد القضيبي.

زي�����ارة رس��م��ي��ة للمملكة
المتحدة
في  14سبتمبر  :2015قام رئيس
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م على
رأس وف ��د ب��رمل��ان��ي ب��زي��ارة اململكة
امل �ت �ح��دة ت�ل�ب�ي��ة ل ��دع ��وة م ��ن رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال �ع �م��وم ال �ب��ري �ط��ان��ي ج��ون
بيركو.
وض� ��م ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي امل��راف��ق
ل� �ل� �غ ��ان ��م ك �ل��ا م � ��ن ال � � �ن� � ��واب أح� �م ��د
القضيبي وراك��ان النصف وعسكر
العنزي وماجد موسى..
والتقى الغانم خالل زيارته ولي
عهد بريطانيا االم�ي��ر تشارلز كما
عقد مباحثات رسمية بمقر مجلس
ال �ع �م��وم م ��ع رئ �ي��س امل �ج �ل��س ج��ون
ب �ي��رك��و وت� ��رك� ��زت امل �ب��اح �ث��ات ع�ل��ى
ملف العالقات الثنائية بني البلدين
وخ� ��اص� ��ة ف� ��ي ج��ان �ب �ه��ا ال �ب��رمل��ان��ي
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى ب� �ح ��ث اه � � ��م امل� �ل� �ف ��ات
االقليمية وال��دول�ي��ة محل االهتمام
املشترك .
ك � �م ��ا اج � �ت � �م ��ع ال � �غ� ��ان� ��م وال� ��وف� ��د
البرملاني رئيسة مجلس ال�ل��وردات
البارونة فرانسيس ديسوزا ووزير
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ف�ل�ي�ل�ي��ب
ه��ام��ون��د اض ��اف ��ة ال� ��ى اج �ت �م��اع مع
رئ� �ي ��س وأع� � �ض � ��اء ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ف � ��ي م �ج �ل ��س ال �ع �م ��وم
واج �ت �م��اع آخ ��ر م��ع زع �ي��م االغ�ل�ب�ي��ة
بمجلس العموم كريس غرايلنغ.

ل ��ه ج �ن��اح ال �ك��وي��ت ف ��ي امل �ع��رض
ال� ��دول� ��ي إك �س �ب��و م �ي�ل�ان��و 2015
ال � � � ��ذي اق � ��ام � ��ه امل � �ك � �ت ��ب ال� ��دول� ��ي
ل �ل �م �ع��ارض ت �ح��ت ش �ع��ار ت�غ��ذي��ة
الكوكب طاقة للحياة وذلك قبيل
توجهه إل��ى جنيف لترؤس وفد
ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ف��ي اج�ت�م��اع��ات م��ؤت�م��ر االت �ح��اد
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� � ��دول� � ��ي رق � � ��م 133
بجنيف.
واس � �ت � �م� ��ع ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �غ ��ان ��م
والوفد البرملاني املرافق له خالل
تفقده الجناح الكويتي إلى شرح
مفصل ع��ن أقسامه ومحتوياته
واألف� � �ك � ��ار ال� �ت ��ي ي �ط��رح �ه��ا ع�ل��ى
الزوار.
وأك� ��د ال �غ��ان��م أه �م �ي��ة ال�ت�لاق��ي
ال � � �ح � � �ض� � ��اري وال� � � �ت� � � �ع � � ��اون ب�ي�ن
ال � �ش � �ع ��وب ل� �ي� �ك ��ون ال � �ب ��دي ��ل ع��ن
الصراعات والحروب ،مشيرا إلى
أن معرض اكسبو يعد أحد أوجه
ال �ت �ع��اون ال� ��ذي ي�ج�س��د ال �ت �ب��ادل
الثقافي والتواصل اإلنساني.

الغانم زار جناح الكويت
في إكسبو ميالنو
ف � ��ي  15اك � �ت� ��وب� ��ر  :2015زار
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � � ��ة م� � ��رزوق
الغانم وال��وف��د البرملاني املرافق

م��ؤت��م��ر االت��ح��اد البرلماني
الدولي الـ 133في جنيف
م��ن  17إل��ى  21أك�ت��وب��ر :2015
ترأس رئيس مجلس األمة مرزوق
ال �غ��ان��م وف ��د ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة

الغانم مع رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية

الكويتية في اجتماعات مؤتمر
االت� � � �ح � � ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � ��دول � ��ي
بجنيف ف��ي دورت ��ه ال �ـ  133عقب
اختتام زي��ارة رسمية إلى جناح
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي امل � �ع� ��رض ال ��دول ��ي
(إكسبو ميالنو .)2015
وض��م ال��وف��د البرملاني املرافق
ل �ل �غ��ان��م ك�ل�ا م ��ن وك �ي ��ل ال�ش�ع�ب��ة
النائب فيصل الشايع وأمني سر
الشعبة النائب د .عودة الرويعي
وأعضاء الشعبة النواب د .خليل
عبدالله وسيف العازمي اضافة
ال��ى أم�ين ع��ام مجلس األم��ة عالم
الكندري.
ت�ل��ك امل �ش��ارك��ة ت�ع��د م��ن ضمن
س� �ل� �س� �ل ��ة م � � �ش � ��ارك � ��ات ل ��رئ� �ي ��س
امل� � �ج� � �ل � ��س م� � �ن � ��ذ ب� � � � ��دء ال� �ف� �ص ��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ح ��ال ��ي ف� ��ي اط� ��ار
ج �ه��وده ل�ل�ت��واص��ل م��ع ب��رمل��ان��ات
ال��دول االخ��رى وال سيما املؤثرة
م�ن�ه��ا ل�ك�س��ب ت��أي �ي��ده��ا لقضايا
الكويت.
والقى رئيس االتحاد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم كلمة ام��ام جلسة
املناقشة العامة ملؤتمر االتحاد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال � ��دول � ��ي ف� ��ي دورت � ��ه
ال � �ـ ١٣٣ج� � � ��دد ف �ي �ه��ا دع ��وت ��ه إل��ى
ض��رورة السعي إلى طرد الكيان

الصهيوني من االتحاد البرملاني
ال��دول��ي ك��رد عملي واض ��ح على
استمرار غطرستها ووحشيتها
واع� �ت ��داءات� �ه ��ا امل �ت ��واص �ل ��ة ع�ل��ى
الشعب الفلسطيني األعزل.
ك� �م ��ا ت � � ��رأس ال � �غ ��ان ��م ال � � ��دورة
ال �ط��ارئ��ة ل�لاج �ت �م��اع التنسيقي
ل�ل��ات � �ح� ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
ل� �ب� �ح ��ث م � ��وض � ��وع االع � � �ت� � ��داءات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة امل� �س� �ت� �م ��رة ع �ل��ى
الشعب الفلسطيني.
وب � �ح� ��ث االج � �ت � �م� ��اع ال � �ط� ��ارئ
ال �خ �ط��وات ال�ع�م�ل�ي��ة ال �ت��ي يجب
اتخاذها لوضع حد لالعتداءات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ول �غ �ط��رس��ة ق��وى
االحتالل ازاء الشعب الفلسطيني
االع ��زل ووض��ع املجتمع ال��دول��ي
وخ��اص��ة ف��ي دوائ � ��ره ال�ب��رمل��ان�ي��ة
أم� � ��ام م �س ��ؤول �ي ��ات ��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
واالخالقية ازاء تلك االعتداءات.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ان ال � ��وف � ��ود
البرملانية العربية واف�ق��ت خالل
االجتماع الطارئ ملؤتمر االتحاد
على تسليم لبنان رئاسة االتحاد
على ان يستمر الغانم برئاسته
حتى مارس املقبل.
كما ش��ارك الغانم في اجتماع
امل � �ج� ��ام � �ي� ��ع ال � �ج � �ي� ��و س �ي ��اس �ي ��ة
ورؤس��اء مكاتب اللجان الدائمة

ف ��ي االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
وذلك ممثال عن املجموعة الجيو
سياسية العربية.
وش� � � � � � � � ��ارك وك� � � �ي � � ��ل ال � �ش � �ع � �ب� ��ة
ال � �ب � ��رمل � ��ان � �ي � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب ف �ي �ص��ل
ال� �ش ��اي ��ع ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ال��دائ �م��ة ال �ث��ال �ث��ة (ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
وح �ق��وق اإلن �س��ان) ت�ح��ت ع�ن��وان
(الديمقراطية في العصر الرقمي
وت �ه��دي��د خ �ص��وص �ي��ة وح��ري��ات
األفراد).
وش� � � � ��ارك أم� �ي ��ن س � ��ر ال �ش �ع �ب��ة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع � ��ودة
ال ��روي� �ع ��ي ف ��ي اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
ال��دائ �م��ة األول � ��ى (ال �س �ل��م واألم ��ن
الدوليني) ،وفي اجتماع املجلس
ال �ح ��اك ��م ،وك ��ذل ��ك ف ��ي االج �ت �م��اع
التنسيقي االسالمي التحضيري
ملؤتمر االتحاد البرملاني الدولي.
وش � � � � ��ارك ال � �ن� ��ائ� ��ب د .خ �ل �ي��ل
ع �ب��دال �ل��ه م �م �ث�لا ع ��ن امل �ج �م��وع��ة
ال �ع ��رب �ي ��ة ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ال� � ��دائ � � �م� � ��ة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة والتمويل وال�ت�ج��ارة،
وف ��ي اج �ت �م��اع امل�ج�ل��س ال�ح��اك��م،
ك �م��ا ش � ��ارك أي �ض ��ا ف ��ي اج �ت �م��اع
ل�ج�ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ات ال �ت��ي ع�ق��دت
على هامش اعمال املؤتمر حول
ابعاد الهجرة النسائية.

زيارة قصيرة إلى اإلمارات
ف� ��ي  16ن��وف �م �ب��ر ق � ��ام رئ �ي��س
االتحاد البرملاني العربي رئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ب ��زي ��ارة ق �ص �ي��رة ال� ��ى ال�ع��اص�م��ة
االماراتية ابوظبي التقى خاللها
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� � ��دول� � ��ة رئ� �ي ��س
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ
محمد بن راشد ال مكتوم وولي
عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
ل�ل�ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ش�ي��خ محمد
بن زايد آل نهيان.
االج��ت��م��اع ال��ت��اس��ع ل��رؤس��اء
المجالس التشريعية الخليجية
من  25إلى  26نوفمبر :شارك
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � � ��ة م� � ��رزوق
ال �غ ��ان ��م ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ال � ��دوري
التاسع لرؤساء مجالس الشورى
وال�ن��واب والوطني واألم��ة ب��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية.
وال �ت �ق��ى ال �غ��ان��م خ�ل�ال زي��ارت��ه
خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وض� ��م ال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل�ل�غ��ان��م
كال من النائبني احمد القضيبي
ود.اح� � � �م � � ��د م� �ط� �ي ��ع وأم � �ي� ��ن ع ��ام
مجلس األمة عالم الكندري.
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حف��ل ع��ام  2015بالعديد من الج��والت الخارجية من أجل تعزيز الدبلوماس��ية البرلمانية بين مجلس األمة والمجالس التش��ريعية حول العالم وذلك في إط��ار الجهود الحثيثة التي
يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

«الدستور» ترصد مشاركات الشعب ولجان الصداقة خالل 2015

الدبلوماسية البرلمانية عززت دور مجلس
األمة إقليميا ودوليا
قامت وفود مجلس
األمة منذ عام 2015
بزيارات ومشاركات
رسمية في عدد من دول
العالم في اطار سعي
المجلس إلى تعزيز عالقاته
بالبرلمانات الدولية
وحرصه على تفعيل دوره
في االتحادات البرلمانية
الخليجية والعربية
واإلسالمية والدولية.
وتسعى الوفود البرلمانية
لمجلس األمة الى تعزيز
سياسة الدبلوماسية
البرلمانية التي أعلنها
رئيس المجلس مرزوق
الغانم منذ بداية الفصل
التشريعي الرابع عشر من
أجل تنسيق المواقف مع
البرلمانات الدولية.
وفيما يلي جوالت وفود
مجلس األمة على العديد
من دول العالم مابين
زيارات رسمية وحضور
اجتماعات ومؤتمرات
إليصال وجهة النظر
الكويتية وتعزيز التعاون
في المجال التشريعي بين
مجلس األمة وبرلمانات
العالم.

تتمة المنشور ص10
من  3إلى  5فبراير :2015
ش � � � � ��ارك وف � � � ��د م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
وعضوية النائبني صالح عاشور
وس� �ي ��ف ال� �ع ��ازم ��ي ف� ��ي اج �ت �م��اع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل�ل�ات� �ح ��اد
البرملاني العربي والتي عقدت في
جمهورية السودان.
من  14إلى  17فبراير :2015
ش��ارك اعضاء البرملان العربي
ال�ن��واب مبارك الخرينج وفيصل
ال� �ك� �ن ��دري ود .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ومحمد الجبري .ف��ي اجتماعات
ال �ج �ل �س �ت�ي�ن ال� �ث ��ال� �ث ��ة وال ��راب � �ع ��ة
ل��دور االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي االول للبرملان العربي
الذي عقد في القاهرة.
من  16إلى  17فبراير 2015
شارك وفد مجلس األمة برئاسة
النائب د .عودة الرويعي وعضوية
النائبني د .خليل عبدالله وماضي
ال �ه��اج��ري ف ��ي امل��ؤت �م��ر ال �ب��رمل��ان��ي
حول منظمة التجارة العاملية الذي
عقد في جنيف.
من  26إلى  28فبراير :2015
ق � � ��ام وف � � ��د امل � �ج � �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة
النائب د .خليل عبدالله وعضوية
ال � � �ن� � ��واب أح � �م� ��د الري وع� ��دن� ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د وف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
ب � � ��زي � � ��ارة رس � �م � �ي� ��ة ل� �ج� �م� �ه ��وري ��ة
سنغافورة.
من  19إلى  20مارس :2015
شارك وفد مجلس األمة برئاسة
النائب د .عودة الرويعي وعضوية
النائبني د .خليل عبدالله وماضي
ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي اج � �ت � �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ال � ��دائ� � �م � ��ة ل � �ل � �ش � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة اآلس �ي ��وي ��ة
والذي عقد في جمهورية تركيا.
من  2إلى  4أبريل :2015
ق��ام وف��د مجلس األم��ة برئاسة
ال �ـ �ـ �ن ��ائ �ـ �ـ ��ب ع �ـ �ـ �ـ �س �ـ �ـ �ـ �ك��ر ال �ـ �ـ �ـ �ع �ن��زي
وع � �ض� ��وي� ��ة ال � � �ن� � ��واب د .م �ح �م��د

النائبان أحمد القضيبي ود.أحمد مطيع واألمني العام عالم الكندري خالل مشاركتهم في اجتماع رؤوساء املجالس التشريعية الخليجية

الحويلة وكامل العوضي وفارس
ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي وم � ��اض � ��ي ال� �ه ��اج ��ري
وم �ح �م��د ال� �ب ��راك ب ��زي ��ارة رس�م�ي��ة
للجمهورية.
من  13إلى  15أبريل:2015
ق��ام وف��د مجلس األم��ة برئاسة
ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب م � � ��اض � � ��ي ال � � �ه � ��اج � ��ري
وعضوية النائب فارس العتيبي
ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة ال� ��ى ج �م �ه��وري��ة
الصني الوطنية «تايوان».
من  9إلى  15أبريل :2015
ق � � ��ام وف � � ��د امل � �ج � �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة
النائب حمد الهرشاني وعضوية
ال� �ن ��واب ط �ل�ال ال� �ج�ل�ال وس �ل �ط��ان
ال �ل �غ �ي �ص��م وع �ب��دال �ل��ه ال �ع��دوان��ي
وف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري ود .م�ن�ص��ور
ال �ظ �ف �ي ��ري وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي
ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة ال� ��ى ج �م �ه��وري��ة
جورجيا وهنغاريا.
من  11إلى  14أبريل :2015
ق � � ��ام وف � � ��د امل � �ج � �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة
ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج
وعضوية ال�ن��واب صالح عاشور
وح� � � �م � � ��دان ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي وم� �ح� �م ��د
الهدية وماجد موسى ود .محمد
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ب � ��زي � ��ارة رس� �م� �ي ��ة ال ��ى
اململكة االردنية الهاشمية.

من  24إلى  26أبريل :2015
ش��ارك اعضاء البرملان العربي
ال�ن��واب م�ب��ارك الخرينج ومحمد
ال� �ج� �ب ��ري ود .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة
ف � � ��ي ال � �ج � �ل � �س� ��ة ال� � �خ � ��ام� � �س � ��ة م��ن
دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��ال ��ث ل�ل�ف�ص��ل
التشريعي االول للبرملان العربي
ال � � �ت � ��ي ع � � �ق � ��دت ف � � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة
جيبوتي.
من  26أبريل إلى  2مايو : 2015
ق � � ��ام وف � � ��د امل � �ج � �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة
ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب س � � �ع � � ��ود ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي
وع� �ض ��وي ��ة ال � �ن� ��واب م �ح �م��د ط�ن��ا
ود.أحمد مطيع وحمدان العازمي
وحمود الحمدان ومحمد الهدية
ب��زي��ارة رس�م�ي��ة ال��ى جمهوريتي
اوزبكستان واذربيجان.
 10مايو :2015
ش � ��ارك وف� ��د امل �ج �ل��س ب��رئ��اس��ة
ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د الري وع �ض��وي��ة
ال � �ن� ��ائ� ��ب ف� �ي� �ص ��ل ال � �ك � �ن � ��دري ف��ي
ن ��دوة ب�ع�ن��وان «ت�ع�م�ي��ق التكامل
االق � �ت � �ص� ��ادي ب�ي��ن دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية،
والتي عقدت في قطر.
من  13إلى  23مايو : 2015
ق � � ��ام وف � � ��د امل � �ج � �ل ��س ب ��رئ ��اس ��ة

ال �ن��ائ��ب ج �م��ال ال �ع �م��ر وع�ض��وي��ة
ال � �ن� ��واب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ود.
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي وع �ب��دال �ل��ه
املعيوف وسيف العازمي بزيارة
رس� �م� �ي ��ة ال� � ��ى ك � ��ل م � ��ن امل �ك �س �ي��ك
وهندوراس وبيرو.
من  18إلى  19مايو :2015
شارك النائب سعود الحريجي
ف � ��ي امل � �ن � �ت� ��دى ال � �ث� ��ال� ��ث ل� �ل� �ح ��وار
ب�ي�ن ال �ث �ق��اف��ات وال �ت��ي ع �ق��دت في
جمهورية اذربيجان.
ل� �ن ��دن :ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي أوض� ��اع
مكتب االستثمار
من  24يوليو
إلى  1أغسطس :2015
شارك وفد برملاني يضم أعضاء
لجنة التحقيق ف��ي أوض��اع مكتب
االستثمار بلندن واملكاتب األخرى
حول العالم ،برئاسة رئيس اللجنة
النائب محمد ناصر الجبري.
وق � � � ��ام ال � ��وف � ��د ب � � ��زي � � ��ارة م �ك �ت��ب
االس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي ل �ن��دن
واالل �ت �ق��اء ب��امل �س��ؤول�ين ف�ي��ه وض��م
ال ��وف ��د إل ��ى ج��ان��ب ال �ج �ب��ري م�ق��رر
اللجنة ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري،
وع �ض��وي ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ�ب�ين خليل
الصالح وسلطان اللغيصم.

األردن :زيارة رسمية
من  28إلى  31يوليو:
ق ��ام وف ��د ب��رمل��ان��ي م ��ن مجلس
األم� � � � ��ة ب � ��رئ � ��اس � ��ة ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
املجلس م�ب��ارك الخرينج بزيارة
رسمية الى االردن التقى خاللها
ال �ع��اه��ل االردن � � ��ي امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه
الثاني ورئيس الوزراء د .عبدالله
ال �ن �س��ور ال � ��ذي وص� ��ف ال �ت �ج��رب��ة
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف��ي
ال� �ك ��وي ��ت ب��ان �ه��ا ن� �م ��وذج وم �ث��ال
ي� �ح� �ت ��ذى ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة
مشيدا ب��االس�ت�ث�م��ارات الكويتية
ف� � � ��ي االردن ب � �ص � �ف � �ت � �ه� ��ا اك � �ب� ��ر
اس�ت�ث�م��ارات للقطاع ال�خ��اص في
االردن.
وال �ت �ق��ى ال��وف��د رئ �ي��س مجلس
االع � �ي ��ان األردن � � ��ي ع �ب��د ال � ��رؤوف
ال��رواب��دة ،كما ق��ام ال��وف��د ب��زي��ارة
ال��ى مقر مجلس ال�ن��واب االردن��ي
وال �ت �ق��ى خ�لال �ه��ا رئ �ي��س مجلس
ال�ن��واب االردن��ي عاطف الطراونة
ون��ائ��ب ال��رئ�ي��س اح �م��د ال�ص�ف��دي
وال�ن��ائ��ب ال�ث��ان��ي لرئيس مجلس
ال� �ن ��واب س �ل �ي �م��ان ال ��زب ��ن ون��واب��ا
وم� � �س � ��ؤول �ي��ن ل� �ل� �ت� �ب ��اح ��ث ح� ��ول
قضايا برملانية مشتركة.
وضم الوفد إضافة الى كل من
النائبني حمدان العازمي وماجد
م��وس��ى ع ��ددا م��ن امل �س��ؤول�ين في
االمانة العامة ملجلس االمة.
مصر وال��س��ودان :زي��ارة األمين
العام لمجلس األمة
من  2إلى  6أغسطس :2015
ق��ام األم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس األم��ة
ع�لام ال�ك�ن��دري ب��زي��ارة إل��ى مصر
والسودان ،للتنسيق بني الجهات
ذات ال� �ص� �ل ��ة االخ � �ت � �ص ��اص ب�م��ا
يتعلق بتطوير العمل في األمانة
العامة ملجلس األم��ة واالستفادة
م ��ن ال� �خ� �ب ��رات ال �ق��ان��ون �ي��ة ب �ش��أن
املستشارين القانونيني ف��ي كال
البلدين الشقيقني.
ف� �ف ��ي م� �ص ��ر ال� �ت� �ق ��ى ال� �ك� �ن ��دري
خ� �ل��ال ال� � ��زي� � ��ارة رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � �ق � � �ض� � ��اء األع � � � �ل� � � ��ى ف� � � ��ي م� �ص ��ر
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حف��ل ع��ام  2015بالعديد من الج��والت الخارجية من أجل تعزيز الدبلوماس��ية البرلمانية بين مجلس األمة والمجالس التش��ريعية حول العالم وذلك في إط��ار الجهود الحثيثة التي
يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

مشاركات الشعبة البرلمانية أكدت على
أهمية التعاون النيابي عربيا ودوليا
تتمة المنشور ص11

ال�ث�ن��ائ�ي��ة سياسيا واق�ت�ص��ادي��ا،
ك� � �م � ��ا ت� � �ط � ��رق � ��ا ال� � � � ��ى ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا
اإلقليمية واس�ت�ث�م��ارات الكويت
في بلجيكا.
وش� ��ارك ف��ي االج �ت �م��اع ك��ل من
امل� � �س � ��ؤول ع� ��ن ال � �ع �ل�اق ��ات ب� ��دول
الخليج في الخارجية البلجيكية
ب �ي �ي��ر ب ��روس� �ي ��رم ��ان وم �س �ت �ش��ار
وزي� � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي
سيبيل دي كارتييه والسياسي
البلجيكي ديدييه ريندرز.
ك� �م ��ا ال� �ت� �ق ��ى وف � � ��د م �ج �م��وع��ة
ال � � �ص� � ��داق� � ��ة رئ � � �ي � ��س م� �ج� �م ��وع ��ة
ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة البلجيكية
االن ديستكسي.

امل �س �ت �ش ��ار أح� �م ��د ج� �م ��ال ال��دي��ن
ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال ��دول ��ة رئ�ي��س
املحكمة االدارية العليا املستشار
د .ج� �م ��ال ن � ��دا ورئ � �ي� ��س ج��ام �ع��ة
األزهر د.عبدالحي عزب.
وف��ي ال �س��ودان التقى الكندري
رئ� � � �ي � � ��س ج� � ��ام � � �ع� � ��ة ال � � �خ� � ��رط� � ��وم
ال� � �ب � ��روف� � �ي� � �س � ��ور أح� � �م � ��د م �ح �م��د
سليمان.
أن��دون��ي��س��ي��ا :اج��ت��م��اع اللجنة
التنفيذية للشؤون االقتصادية
من  19إلى  20أغسطس :2015
ش � ��ارك وف� ��د ب��رمل��ان��ي ب��رئ��اس��ة
العضو د .ع��ودة الرويعي يرافقه
ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان د .خ� �ل� �ي ��ل ع� �ب ��د ال �ل��ه
وم��اض��ي ال �ه��اج��ري ف��ي اج�ت�م��اع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ال� ��دائ � �م� ��ة
ل� �ل� �ش ��ؤون االق � �ت � �ص ��ادي ��ة وال� � ��ذي
عقد ف��ي العاصمة اإلندونيسية
جاكارتا.
ون ��اق ��ش االج� �ت� �م ��اع م��وض��وع
رب��ط النمو االق�ت�ص��ادي ب��أه��داف
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة ف ��ي ال �س�لام
واالزده � � � � � � � ��ار وم� � � �س � � ��ودة ال� � �ق � ��رار
الخاص بضمان الجهود لتحقيق
النمو االقتصادي.
البرازيل و لوكسمبورغ:
الصداقة السادسة
من  27سبتمر إلى 7اكتوبر:
ق � � � ��ام وف � � � ��د م � �ج � �م� ��وع� ��ة ل �ج �ن��ة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �س��ادس��ة
ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
ب��زي��ارة رس�م�ي��ة إل��ى جمهوريتي
ال � �ب� ��رازي� ��ل ول ��وك � �س � �م � �ب ��ورغ ف��ي
إط ��ار ت�ع��زي��ز ع�م��ل الدبلوماسية
البرملانية وتفعيل ال�ت�ع��اون بني
ل� �ج ��ان ال� �ص ��داق ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م��ع
كلتا الدولتني والدفع بالعالقات
املشتركة إلى آفاق أرحب وأشمل.
وض��م وف��د الصداقة البرملانية
ال� � � �ن � � ��واب د .م� �ح� �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة
وماضي الهاجري ومحمد البراك
وفارس العتيبي.
في البرازيل التقى الوفد خالل
ال��زي��ارة نائب رئيس الجمهورية
ال�ب��رازي�ل�ي��ة ميشيل ت��ام��ر ون��ائ��ب
رئيس مجلس ال�ن��واب البرازيلي
والدير مانايو ورئيس العالقات
ال� ��دول � �ي� ��ة ف� ��ي م �ج �ل��س ال �ش �ي��وخ

النائب فيصل الشايع متوسطا النواب صالح عاشور ود .عودة الرويعي وماضي الهاجري خالل اجتماع جمعية برملانات آسيا في كمبوديا

ال �ب ��رازي �ل ��ي ال �ي��وس �ي��و ن�ي��ون�ي��س
ورئيـسة لجــنة الشؤون الخارجية
بالبرملان البرازيلي جو مورايس
ورئيس فريق الصداقة البرملانية
ال� �ب ��رازي� �ل� �ي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة وان� �س ��ون
ري� �ب� �ي ��رو ،ح� �ي ��ث ج � ��رت م �ن��اق �ش��ة
سبل تعزيز التعاون بني البلدين
ال � �ص� ��دي � �ق�ي��ن وب� � �ح � ��ث ع � � � ��دد م��ن
االتفاقيات البرملانية املشتركة.
كما بحث الوفد ايضا وعضو
م� �ج� �ل ��س ال � �ش � �ي� ��وخ ال � �ب� ��رازي � �ل� ��ي
ك ��ري� �س� �ت ��وف ��ام ب � ��وارك � ��ي ت�ش�ك�ي��ل
لجنة نيابية خاصة في البرملان
ال�ب��رازي�ل��ي ل��دول��ة الكويت ورح��ب
بواركي بهذا االقتراح.

وف ��ي ل��وك�س�م�ب��ورغ ب�ح��ث وف��د
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت��ي
ورئ � �ي � ��س ب� ��رمل � ��ان ل��وك �س �م �ب��ورغ
م� ��ارس دي ب��ارت��ول��وم �ي��و وت�م��ت
م �ن��اق �ش��ة س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
الثنائي وال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين
خ��اص��ة أن ل��وك �س �م �ب��ورغ ت�ت��ول��ى
حاليا رئاسة االتحاد االوروب��ي،
ك �م��ا ال �ت �ق��ى اي �ض��ا رئ �ي��س لجنة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة وال��دف��اع في
برملان لوكسمبورغ م��ارك انجيل
ال � �ل� ��ذي� ��ن أك � � � ��دا ع � �م ��ق ال � �ع �ل�اق ��ات
ال�ـ�ـ�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ورغ�ـ�ـ�ـ�ـ�ب��ة
دول � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي اك � �ت � �س ��اب
ال�خ�ب��رة م��ن ب��رمل��ان لوكسمبورغ

الس�ي�م��ا ف��ي م�ـ�ـ�ـ�ج��االت التشـــريع
واالقتصــــاد والتعليم والضمان
االجتماعي.
وت��أت��ي ال��زي��ارة ضمن برنامج
م �ج �ل��س االم � ��ة ال � ��ذي ي� �ه ��دف ال��ى
ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ودول اخ � ��رى في
العالم.
بروكسل :الصداقة الثانية
من  4إلى  7اكتوبر:
ق� ��ام وف� ��د م �ج �م��وع��ة ال �ص��داق��ة
البرملانية الثانية برئاسة نائب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � �ب ��ارك
ال �خ��ري �ن��ج ب� ��زي� ��ارة رس �م �ي��ة إل��ى

اعتراضا على إنكار روسيا تعرض المسلمين لالضطهاد

الهاجري ينسحب من جمعية
برلمانات آسيا
ف� ��ي  10دي �س �م �ب ��ر 2015
س � � �ج� � ��ل ع � � �ض� � ��و ال � �ش � �ع � �ب� ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
ال �ه ��اج ��ري خ �ل�ال م�ش��ارك�ت��ه
ف� � ��ي اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ج �م �ع �ي��ة
ب ��رمل ��ان ��ات آس� �ي ��ا اع �ت��راض��ه
ع � �ل � ��ى ت� � �ع � ��دي �ل��ات ت� �ق ��دم ��ت
ب� �ه ��ا روس � �ي� ��ا إل� � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة في

ج� �م� �ع� �ي ��ة ب � ��رمل � ��ان � ��ات آس� �ي ��ا
وال � �ت� ��ي ت �ن �ع �ق��د ح ��ال� �ي ��ا ف��ي
كمبوديا تنكر فيها روسيا
ت�ع��رض املجتمع اإلس�لام��ي
ل �ل �ع �ن��ف وان� �ت� �ه ��اك ل �ح �ق��وق
االنسان.
وأب� � ��دى ال� �ه ��اج ��ري أي �ض��ا
تحفظا على قرار آخر بشأن
ح � �م� ��اي� ��ة وت� � �ع � ��زي � ��ز ح� �ق ��وق

العمال واملهاجرين في آسيا
بسبب أن هذا القرار يعارض
قانون العمل الكويتي.

بلجيكا .وض��م ال��وف��د باالضافة
ال� ��ى ال �خ��ري �ن��ج ال �ن��ائ �ب�ين ص��ال��ح
عاشور وماجد موسى.
وت� ��أت� ��ي زي� � � ��ارة ال� ��وف� ��د ض�م��ن
م�ه��ام ل�ج��ان ال�ص��داق��ة البرملانية
التي تهدف إل��ى توطيد وتعزيز
ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون امل�ش�ت��رك��ة بني
م �ج �ل��س األم � ��ة وال� �ب ��رمل ��ان ��ات ف��ي
ال � ��دول ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة في
مختلف املجاالت.
ون��اق��ش ال��وف��د خ�ل�ال ال��زي��ارة
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة وق �ض��اي��ا
منطقة ال �ش��رق األوس ��ط ف��ي اول
زي � � � ��ارة ل� �ل ��وف ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ب �ع��د
االنتخابات البلجيكية االخيرة.
وعقد الوفد برئاسة الخرينج
س �ل �س �ل��ة م� ��ن االج� �ت� �م ��اع ��ات ه��و
وم� � � �س � � ��ؤول � � ��ون ف � � ��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة
البلجيكية ون� ��واب ف��ي ال�ب��رمل��ان
ال �ب �ل �ج �ي �ك��ي ت� �ط ��رق ��ت إل � ��ى س�ب��ل
ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات ف ��ي امل �ج ��االت
ك��اف��ة الس�ي�م��ا امل �ج��ال ال�س�ي��اس��ي
واالقتصادي وتطرقت أيضا إلى
رفع تاشيرات الدخول (شينغن)
ال��ى دول االت �ح��اد االوروب � ��ي عن
املواطنني الكويتيني.
وع� � � �ق � � ��د ال� � � ��وف� � � ��د م� � �ح � ��ادث � ��ات
م�ن�ف�ص�ل��ة ه��و وم �س��ؤول��و وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة البلجيكية وأع�ض��اء
مجلس الشيوخ.
وال� � �ت� � �ق � ��ى ال� � ��وف� � ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
ال �ك ��وي �ت ��ي رئ� �ي ��س ق �س ��م ال �ش ��رق
األوس� � ��ط ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
البلجيكية جون فيركامن وبحث
ال�ط��رف��ان سبل تطوير العالقات

كوستاريكا :الصداقة البرلمانية
الكويتية الكوستاريكية
من  5إلى  7أكتوبر:
ق� � � � � � � � � � ��ام وف� � � � � � � � � � ��د م� � � �ج� � � �م � � ��وع � � ��ة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال�ك��وس�ت��اري�ك�ي��ة ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب
د.يوسف الزلزلة وعضوية النائب
س �ي��ف ال �ع��ازم��ي ب ��زي ��ارة رس�م�ي��ة
إلى جمهورية كوستاريكا.
ون ��اق ��ش ال ��وف ��د خ�ل�ال ال ��زي ��ارة
سبل دع��م وتعزيز التعاون على
الصعيد ال�ب��رمل��ان��ي وتفعيل دور
ل�ج�ن�ت��ي ال �ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ب� �م ��ا ي� �س� �ه ��م ف � ��ي دع ��م
أوج��ه التعاون بينهما ف��ي شتى
املجاالت.
والتقى الوفد رئيس جمهورية
ك ��وس� �ت ��اري� �ك ��ا ل� ��وي� ��س غ �ي �ي��رم��و
سوليس ال��ذي وع��د خ�لال اللقاء
بدعم دول��ة الكويت في الحصول
على مقعد غير دائ��م ف��ي مجلس
األم� ��ن الس �ي �م��ا أن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
دع �م ��ت س��اب �ق��ا ك��وس �ت��اري �ك��ا في
ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ي م �ق �ع��د ل� �ه ��ا ف��ي
مجلس األم��ن ،إضافة إلى الرغبة
ب��اإلس��راع ف��ي تنفيذ االتفاقيتني
حول حماية االستثمار الخارجي
ومنع االزدواج الضريبي.
واج� � � � �ت� � � � �م � � � ��ع ال � � � � ��وف � � � � ��د خ� �ل ��ال
ال� � ��زي� � ��ارة ورئ� � �ي � ��س ال� �ك ��ون� �غ ��رس
الكوستاريكي رفائيل اورتيز
ونقل رسالة من رئيس مجلس
األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ت�ض�م�ن��ت
العالقات الثنائية ودعوة رسمية
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حف��ل ع��ام  2015بالعديد من الج��والت الخارجية من أجل تعزيز الدبلوماس��ية البرلمانية بين مجلس األمة والمجالس التش��ريعية حول العالم وذلك في إط��ار الجهود الحثيثة التي
يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

تأسيس قنوات مفتوحة مع البرلمانات
العالمية المؤثرة
تتمة المنشور ص12
ل ��ه ل� ��زي� ��ارة دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ح�ي��ث
رحب بها.
وع� � �ق � ��د ال� � ��وف� � ��د وال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات
ال� � �ن� � �ي � ��اب� � �ي � ��ة ال � �ك� ��وس � �ت� ��اري � �ك � �ي� ��ة
اج� �ت� �م ��اع ��ات س � � ��واء م� ��ع رئ �ي �س��ة
امل � �ف� ��وض � �ي� ��ة ل � � �ش � ��ؤون ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ع�ل�اق ��ات ال �خ��ارج �ي��ة ال��دول �ي��ة
ن�ت��ال�ي��ا دي� ��ارز ورئ�ي�س��ة وأع �ض��اء
ل�ج�ن��ة ال �ص��داق��ة ال�ك��وس�ت��اري�ك�ي��ة
 ال �ك��وي �ت �ي��ة .ك �م��ا اج �ت �م��ع ال��وف��دون��ائ��ب وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ون��ائ��ب
وزير التجارة الخارجية حيث تم
ت�ب��ادل وج�ه��ات النظر ف��ي كيفية
تفعيل االت�ف��اق�ي��ات الثنائية بني
ال �ب �ل��دي��ن وال� ��دع� ��م امل� �ت� �ب ��ادل ب�ين
ال �ب �ل ��دي ��ن ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول �ي ��ة
وفرص االستثمار.
وزار ال � ��وف � ��د ك� ��ذل� ��ك ال� �ش ��رك ��ة
الحكومية املختصة بالصناعات
البترولية واط�ل��ع على تجاربها
ف � ��ي ه � � ��ذا امل� � �ج � ��ال واط� � �ل � ��ع ع �ل��ى
ال� �ف ��رص االس �ت �ث �م��اري��ة ب�ق�ط��اع��ي
النفط واملوانئ في كوستاريكا.

واألم ��ن ال�ق��وم��ي ول�ج�ن��ة ال�ش��ؤون
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة ول �ج �ن��ة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية
وحقوق اإلنسان ولجنة الشؤون
االجتماعية والتربوية والثقافة
وامل � � � ��رأة وال � �ش � �ب ��اب إض� ��اف� ��ة إل ��ى
ت �ق��اري��ر م �ش��ارك��ة وف� ��ود ال �ب��رمل��ان
العربي في املهام الخارجية.

الشايع مترئسا اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني العربي في جنيف وبجواره األمني العام عالم الكندري

تونس :جلسة افتتاحية
للبرلمان العربي
من  6إلى  8اكتوبر :
شارك وفد برملاني من مجلس
األم � ��ة ف ��ي ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة
األول ��ى ل��دور االن�ع�ق��اد ال��راب��ع من
الفصل التشريعي األول للبرملان

العربي والتي عقدت في تونس،
وذلك في قمة طارئة لبحث ملفي
اإلره� ��اب وال �ت��دخ�لات ال�خ��ارج�ي��ة
في شؤون الدول العربية السيما
في منطقة الخليج العربي.
وض � � ��م ال � ��وف � ��د ف � ��ي ع �ض��وي �ت��ه
نائب رئيس مجلس األم��ة عضو

البرملان العربي مبارك الخرينج
ون��ائ��ب رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
محمد الجبري والنائب د .محمد
الحويلة.
ون��اق��ش االج �ت �م��اع ال�ت�ص��دي��ق
على مضبطة الجلسة السادسة
من دور االنعقاد الثالث من الفصل

التشريعي االول للبرملان العربي
وال� �ت ��ي ع� �ق ��دت ف ��ي م �ق��ر األم ��ان ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
بالقاهرة يوم  14يونيو املاضي.
ك � �م ��ا ن � ��اق � ��ش االج� � �ت� � �م � ��اع أي� �ض ��ا
تقارير اللجان الدائمة وهي لجنة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة والسياسية

الدوحة :اجتماع تنسيقي
برلماني خليجي
في  6اكتوبر:
ت��رأس النائب أحمد القضيبي
وفد مجلس األمة الذي شارك في
االجتماع التنسيقي االول للجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة
ب� �ت� �ع ��زي ��ز ال � �ع�ل��اق� ��ات ب ��ال� �ب ��رمل ��ان
االوروبي الذي عقد في الدوحة.
وض� ��م وف� ��د م �ج �ل��س األم � ��ة ف��ي
ع �ض��وي �ت��ه األم �ي��ن ال� �ع ��ام ملجلس
األمة عالم الكندري.
وت �ط��رق ال�ل�ق��اء التنسيقي ال��ى
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وفود برلمانية أجنبية زارت مجلس األمة خالل 2015
 ف��ي  12يناير التقى الرئيسال�غ��ان��م رئيسة مجموعة الصداقة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال � �ك ��وري ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال�ن��ائ�ب��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان ال �ك��وري كيم
اوندونغ.
 ف ��ي  16ي �ن��اي��ر ال �ت �ق��ى ال��رئ�ي��سالغانم رئيسة العالقات الخارجية
بمجلس الشيوخ املكسيكي غاريال
كويفاس.
 ف��ي  4ف �ب��راي��ر اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��سم� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ب � ��االن � ��اب � ��ة م � �ب ��ارك
ال �خ��ري �ن��ج رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االس� �ك ��ان
والنقل واالشغال العامة في البرملان
الكيني محمد معالم محمد.
 ف��ي  15ف�ب��راي��ر استقبل رئيسم� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ب � ��االن � ��اب � ��ة م � �ب ��ارك
ال �خ��ري �ن��ج ع �ض��و م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
األردني ثامر الفايز.
 -ف��ي  15ف�ب��راي��ر استقبل رئيس

م � �ج � �ل ��س األم � � � � ��ة ب � ��االن � ��اب � ��ة ع� � ��ادل
الجارالله رئيسة وفد برملان النمسا
النائبة كريستني موتانان.
 ف��ي  16ف�ب��راي��ر استقبل رئيسم � �ج � �ل ��س االم � � � � ��ة ب � ��االن � ��اب � ��ة ع� � ��ادل
الجارالله رئيس مجموعة الصداقة
البرملانية األملانية في الدول العربية
ميكائيل هنريش.
 ف��ي  9م ��ارس استقبل الرئيسال� � �غ � ��ان � ��م ن � ��ائ � ��ب رئ � � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال �ن��واب باململكة املغربية الشقيقة
عبداللطيف وهبي.
 ف��ي  10م ��ارس اس�ت�ق�ب��ل رئيسم �ج �ل��س ال� � �ش � ��ورى االس �ل��ام � ��ي ف��ي
الجمهورية االسالمية االيرانية د.
علي الريجاني.
 ف � � � ��ي  12م� � � � � � ��ارس اس � �ت � �ق � �ب ��لال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م رئ �ي �س��ة الجمعية
ال��وط�ن�ي��ة (ال �ب��رمل��ان) ف��ي جمهورية

الو ال��دي�م��وق��راط�ي��ة الشعبية بلني
ياثوتو.
 في  23م��ارس استقبل الرئيسال�غ��ان��م رئ�ي��س امل�ج�ل��س ال��دس�ت��وري
في الجمهورية الجزائية الشعبية
مراد مدلسي.
 ف��ي  25م ��ارس ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��سال � �غ� ��ان� ��م رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش � ��ؤون
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة ب �م �ج �ل��س
ال�ش��ورى في مملكة البحرين خالد
حسني املسقطي.
 ف��ي  31م ��ارس ال�ت�ق��ى ال��رئ�ي��سال� �غ ��ان ��م رئ� �ي� �س ��ة ل �ج �ن��ة ال� �ص ��داق ��ة
البرملانية األرجنتينية  -الكويتية
ساندرا دنيال كاسترو.
 في  14ابريل استقبل رئيسم �ج �ل��س االم� � ��ة ب ��االن ��اب ��ة م �ب ��ارك
ال� � �خ � ��ري� � �ن � ��ج رئ � � �ي� � ��س م� �ج� �م ��وع ��ة
ال �ص��داق��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة االي��ران �ي��ة -

الكويتية احمد اريايي نزاد.
 ف��ي  28اب��ري��ل اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��سم� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ب � ��االن � ��اب � ��ة م � �ب ��ارك
ال �خ��ري �ن��ج رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ال� �ح ��زب ال�ل�ي�ب��رال��ي
الديمقراطي الحاكم وعضو مجلس
النواب باليابان كينيا اكيبا.
 في  4مايو التقى رئيس مجلساالمة مرزوق الغانم عضوي مجلس
ال �ش��ورى ال�ق�ط��ري محمد الكبيسي
وابراهيم املسند.
 ف � ��ي  5م � ��اي � ��و ال � �ت � �ق� ��ى رئ� �ي ��سم� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة م � � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
رئ �ي �س��ة ب��رمل��ان ج �م �ه��وري��ة ص��رب�ي��ا
ماياغويكوفيتش.
 ف ��ي  14م��اي��و اس �ت �ق �ب��ل رئ�ي��سم � �ج � �ل ��س االم � � � � ��ة ب � ��االن � ��اب � ��ة ع� � ��ادل
ال �ج��ارال �ل��ه رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان االي��رل�ن��دي

النائب بات بريني والوفد املرافق له.
 ف ��ي  26م��اي��و اس �ت �ق �ب��ل رئ�ي��سمجلس االمة م��رزوق الغانم رئيسة
ب ��رمل ��ان ن �ي �ك ��اراغ ��وا ب ��االن ��اب ��ة ارس
مونتينيغرو والوفد املرافق لها.
 في  11نوفمبر استقبل رئيسمجلس األم��ة م��رزوق الغانم عضو
مجلس النواب في اململكة األردنية
الهاشمية مفلح الرحيمي.
 في  22نوفمبر استقبل رئيسمجلس األم��ة م��رزوق الغانم رئيس
ال �ب��رمل��ان ال�ب��اك�س�ت��ان��ي س� ��ردار أي��از
صادق والوفد املرافق له.
 في  6ديسمبر استقبل الرئيسالغانم نائب رئيس مجلس النواب
االق �ل �ي �م��ي االن ��دون� �ي� �س ��ي (م �ج �ل��س
الشيوخ ) فاروق محمد.
 في  7ديسمبر استقبل الرئيسال �غ��ان��م ال��رئ �ي��س امل �ش ��ارك مل��ؤس�س��ة

(ب �ي��ل وم �ي �ل �ي �ن��دا) ال �خ �ي��ري��ة ول �ي��ام
ه �ن ��ري غ �ي �ت��س ال � ��ذي ي �ق ��وم ح��ال�ي��ا
ب��زي��ارة رسمية للكويت ب��دع��وة من
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
الصباح.
 ف � ��ي  14دي� �س� �م� �ب ��ر اس �ت �ق �ب��لال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م وف� ��دا م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
االس �ت ��رال �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة
والدائمة لشؤون الخارجية والدفاع
والتجارة.
 ف� � ��ي  16دي� �س� �م� �ب ��ر اس �ت �ق �ب��لالرئيس الغانم نائب رئيس مجلس
النواب في اندونيسيا فضلي زون.
 ف��ي  21دي�س�م�ب��ر ع�ق��د ال��رئ�ي��سالغانم مباحثات رسمية مع رئيس
مجلس النواب الطاجيكي.
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حف��ل ع��ام  2015بالعديد من الج��والت الخارجية من أجل تعزيز الدبلوماس��ية البرلمانية بين مجلس األمة والمجالس التش��ريعية حول العالم وذلك في إط��ار الجهود الحثيثة التي
يبذلها مجلس االمة إلبراز وجه الكويت المشرق وخدمة قضاياها في المحافل الدولية ونقل تجربة الكويت الديمقراطية إلى العالم الخارجي و«الدستور» من جهتها أعدت ملفا
يشمل أبرز تلك الجوالت الخارجية للرئيس الغانم ووفود المجلس ولجان الصداقة البرلمانية.

لجان الصداقة تساهم في إيصال وجهة
النظر الكويتية بأقصر الطرق

من 24إلى  29نوفمبر:
ش� ��ارك ال �ن��ائ �ب��ان د .خ�ل�ي��ل أب��ل
وع �ب��د ال �ل��ه امل �ع �ي��وف ف ��ي أع �م��ال
امل��ؤت�م��ر ال�س�ن��وي ال �ـ  32لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت في امريكا
والذي عقد في الواليات املتحدة
األمريكية.

تتمة المنشور ص13
ع��دد م��ن امل��وض��وع��ات البرملانية
ال �ح �ي��وي��ة ال� �ت ��ي ت �ه��م ال �ج��ان �ب�ين
الخليجي واالوروب��ي ،كما ناقش
االه ��داف الرئيسية م��ن ال��زي��ارات
امل � ��زم � ��ع ان ت � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة
البرملانية الخليجية الى البرملان
االوروبي.
وج��اء انشاء اللجنة البرملانية
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب �ت �ع��زي��ز
ال� �ع�ل�اق ��ات ب ��ال �ب ��رمل ��ان االوروب � � ��ي
خ�ل�ال اج �ت �م��اع رؤس � ��اء م�ج��ال��س
الشورى والنواب والوطني واالمة
ب��دول مجلس التعاون ال��ذي عقد
في الكويت في عام .2013
أستونيا والسويد:
الصداقة األولى
من  8إلى  14اكتوبر:
ق � ��ام وف � ��د م �ج �م��وع��ة ال �ص��داق��ة
البرملانية األول��ى برئاسة النائب
س�ع��ود الحريجي ب��زي��ارة رسمية
إل��ى جمهورية استونيا ومملكة
السويد.
وض��م ال��وف��د اض��اف��ة للحريجي
ال� �ن ��واب د.أح� �م ��د م�ط�ي��ع وح �م��دان
العازمي وحمود الحمدان ومحمد
الهدية.
ف �ف ��ي اس �ت ��ون �ي ��ا ال �ت �ق ��ى ال ��وف ��د
خالل الزيارة ع��ددا من املسؤولني
االس�ت��ون�ي�ين ع�ل��ى رأس �ه��م رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال �ن��واب االس �ت��ون��ي اي�ك��ي
ن�س�ت��ور ووك �ي��ل وزارة الخارجية
االستونية ب��ول تيسالو ورئيس
هيئة استونيا االلكترونية كارلي
سوفيسيلد ورئيس غرفة تجارة
وصناعة استونيا توماس لومان
حيث تم بحث العالقات الثنائية
ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن وس� �ب ��ل ت �ع��زي��زه��ا
الس �ي �م��ا ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ج��ان��ب
ال �ب��رمل��ان��ي وك��ذل��ك اف� ��اق ال �ت �ع��اون
االق�ت�ص��ادي املشترك ب�ين الكويت
وج� �م� �ه ��وري ��ة اس �ت ��ون �ي ��ا ون ��اق ��ش
ال � ��وف � ��د ك � ��ذل � ��ك ت� ��وق � �ي� ��ع ال� �ك ��وي ��ت
واستونيا اتفاقية بشأن تشجيع
وحماية االستثمارات بني البلدين
وك� ��ذل� ��ك ت ��وق� �ي ��ع ات� �ف ��اق� �ي ��ة أخ� ��رى
لتجنب االزدواج الضريبي.
وف��ي ال�س��وي��د عقد ال��وف��د خالل
ال� ��زي� ��ارة س�ل�س�ل��ة اج �ت �م��اع��ات مع
مسؤولني في الحكومة والبرملان
ال� �س ��وي ��دي ب�ي�ن�ه��م ال �ن��ائ��ب االول

من  5إلى  7ديسمبر الجاري:
ش��ارك النائب د .خليل اب��ل في
اجتماع االتحاد البرملاني الدولي
الخاص بالتغير املناخي وال��ذي
عقد بمجلس ال�ش�ي��وخ الفرنسي
على هامش أعمال (مؤتمر االمم
املتحدة حول املناخ  -باريس).
وفد مجموعة الصداقة البرملانية األولى برئاسة النائب سعود الحريجي خالل زيارة جمهورية استونيا

ف��ي ال �ب��رمل��ان ال �س��وي��دي ت��وب�ي��اس
بيلستروم ووكيل وزارة الخارجية
ال �س��وي��دي��ة م��اغ �ن��وس ه�ي�ل�غ��ري��ن
ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون األع �م��ال
واالب� �ت� �ك ��ارات ال �س��وي��دي أوس �ك��ار
س� �ت� �ي� �ن� �س� �ت ��روم ورئ � � �ي� � ��س ل �ج �ن��ة
ال �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي ال�ب��رمل��ان
السويدي كينيث فورسالند.
وع � � �ق� � ��د ال � � ��وف � � ��د ال � � �ع� � ��دي� � ��د م��ن
اللقاءات على املستوى البرملاني
ه � ��و ول� �ج� �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون ال ��دول� �ي ��ة
ول �ج �ن��ة ال �ص �ن��اع��ة وال �ت �ج ��ارة في
ال � �ب� ��رمل� ��ان ال � �س� ��وي� ��دي ب ��اإلض ��اف ��ة
للجنة الدستورية ولجنة شؤون
ال �ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة ،ح�ي��ث تمت

مناقشة اوجه التعاون الدستوري
ب�ين البلدين وال�ق��واس��م املشتركة
بينهما في املجال التشريعي ،كما
ح�ض��ر ال��وف��د اح ��دى اه��م جلسات
ال �ب��رمل��ان ال �ت��ي ن��اق �ش��ت ال�س�ي��اس��ة
العامة للحكومة السويدية.
والتقى الوفد كذلك أعضاء لجنة
ال �ص �ن��اع��ة وال� �ت� �ج ��ارة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ح�ي��ث ت�م��ت م�ن��اق�ش��ة س�ب��ل تعزيز
ال� �ت� �ب ��ادل ال� �ت� �ج ��اري وال �ص �ن��اع��ي
ب �ي�ن ال� �ك ��وي ��ت وال� �س ��وي ��د اض ��اف ��ة
ال��ى التشريعات التي تخلق بيئة
اقتصادية واستثمارية مناسبة.
كما التقى ال��وف��د خ�لال ال��زي��ارة
أع�ض��اء مكتب التجارة السويدي

امل� � �ع� � �ن � ��ي ب� � �ت � ��رت� � �ي � ��ب س � �ي� ��اس� ��ات
االستثمارات والعالقات التجارية
ل �ب �ح��ث االس� �ت� �ف ��ادة ال �ق �ص��وى من
ال �ت �ج��رب��ة ال� �س ��وي ��دي ��ة ف ��ي م �ج��ال
التنمية وتحسني البنية التحتية
ونظم املعلومات.
من  23إلى  28نوفمبر:
ش � � � � ��ارك وف � � � ��د م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
برئاسة النائب د .عودة الرويعي
في أعمال الدورة اإلقليمية ملنطقة
ال�ش��رق األوس ��ط وش�م��ال إفريقيا
ح� � ��ول ال� �خ� �ط ��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ل�ل�ب��رمل��ان ف��ي ال�ع��اص�م��ة امل�غ��رب�ي��ة
الرباط.

تسلمتها األمانة العامة في البحرين

تقديرية الحكومة اإللكترونية
الخليجية لـ «ساهم في التشريع»
ف � ��ي  25ن ��وف� �م� �ب ��ر 2015
ح � �ص � ��ل م� � � �ش � � ��روع األم� � ��ان� � ��ة
ال�ع��ام��ة ملجلس االم ��ة ساهم
ف��ي ال�ت�ش��ري��ع ع�ل��ى ال�ج��ائ��زة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل� �ل ��دورة ال��راب �ع��ة
للحكومة االلكترونية لدول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
وذلك عن فئة أفضل ممارسة
ف � ��ي امل � �ش� ��ارك� ��ة امل �ج �ت �م �ع �ي��ة

كإحدى أفضل املمارسات في
مجال الحكومية اإللكترونية
على مستوى الدولة .
وت ��م ت�س�ل�ي��م ال �ج��ائ��زة في
حفل ال��دورة الرابعة لجائزة
وم�ع��رض ومؤتمر الحكومة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ل � ��دول مجلس
ال � �ت � �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال� ��ذي
ان �ع �ق��د ف��ي م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن

ومثل األمانة العامة ملجلس
االمة مدير إدارة اإلع�لام أمل
امل�ط��وع و م��دي��ر إدارة الدعم
االس�ت�ش��اري واملتابعة هناء
الهاجري و م .بدر الحجيالن
من إدارة تقنية املعلومات.

ك� �م ��ا ش � � ��ارك ال� ��وف� ��د ف� ��ي ن� ��دوة
ل �ل �م �ج �م ��وع ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ل �ل �ب �ح��ر
االب � � �ي� � ��ض امل� � �ت � ��وس � ��ط وال� � �ش � ��رق
األوس � � � � � ��ط وال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ف ��رع� �ي ��ة
ل � �ل � �ع �ل�اق� ��ات االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ع �ب��ر
األط� �ل� �س ��ي ال� �ت ��ي ي �ن �ظ �م �ه��ا ح�ل��ف
ال � �ن� ��ات� ��و ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ف �ل ��ورن �س ��ا
اإليطالية.
من  2إلى  3نوفمبر:
ش� � � � � � � ��ارك وف � � � � � ��د م � � � ��ن م� �ج� �ل ��س
االم� ��ة ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب د .ع ��ودة
الرويعي في اجتماعات الجمعية
البرملانية اآلسيوية والتي عقدت
في العاصمة طهران وضم الوفد
في عضويته النائب د .خليل ابل.
من  4إلى  5نوفمبر:
ش � � � � ��ارك وف � � � ��د م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
برئاسة العضو أحمد القضيبي
وع� � �ض � ��وي � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
امل �ع �ي��وف واألم �ي��ن ال �ع��ام ملجلس
األم��ة ع�لام ال�ك�ن��دري ف��ي اجتماع
ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ت � �ن � �س � �ي� ��ق ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي
والعالقات الخارجية والذي عقد
في اململكة العربية السعودية.
من  13إلى  18نوفمبر:
ش � ��ارك ن ��ائ��ب رئ �ي ��س ال �ب��رمل��ان
ال � �ع� ��رب� ��ي ع� �ض ��و م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��ري ف� ��ي االج �ت �م��اع
التنسيقي لنواب رئيس البرملان
العربي والتي عقدت في العاصمة
اإلماراتية أبوظبي.

من  6إلى  8ديسمبر الجاري:
شارك النائب د .محمد الحويلة
ف ��ي م��ؤت �م��ر (ال �ت �ك��ام��ل ال �ع��رب��ي..
ت �ح��دي��ات وآف � ��اق) وال � ��ذي ع�ق��دت��ه
مؤسسة الفكر العربي بالشراكة
مع األمانة العامة لجامعة الدول
ال �ع��رب �ي��ة ت �ح��ت رع ��اي ��ة ال��رئ �ي��س
امل � �ص� ��ري ع �ب��دال �ف �ت��اح ال �س �ي �س��ي
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال� � ��ذك� � ��رى ال �س �ب �ع�ي�ن
لتأسيس جامعة الدول العربية.
ون� � ��اق� � ��ش امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال� �ت� �ك ��ام ��ل
االقتصادي العربي وسبل تعزيز
ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي امل�ش�ت��رك وتفعيل
آلياته.
من  9الى  12ديسمبر الجاري:
ش��ارك وف��د الشعبة البرملانية
ب��رئ��اس��ة وك �ي��ل ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب
ف� �ي� �ص ��ل ال � �ش� ��اي� ��ع ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع
امل � �ج � �ل� ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ال � �ث� ��ان� ��ي
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة اآلس �ي��وي��ة
ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي ك �م �ب��ودي��ا ض�م��ن
أع � � �م � ��ال ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
اآلسيوية الثامنة بعنوان (تعزيز
ال�س�لام وامل�ص��ال�ح��ة وال �ح��وار في
آسيا).
وض ��م ال��وف��د ك��ل م��ن أم�ي�ن سر
الشعبة النائب د .عودة الرويعي
وام�ي�ن ص �ن��دوق ال�ش�ع�ب��ة ال�ن��ائ��ب
ص��ال��ح ع��اش��ور وأع�ض��اء الشعبة
ال�ن��واب د .خليل عبدالله وسيف
العازمي وماضي الهاجري.
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الجمعية الثقافية نظمت ندوة لتأبين النائب السابق

عبد الصمد :ناصر صرخوه صاحب دعوة وحدة
الصف والتزم مبادئ الدين في نشاطاته
أك ��د ال �ح �ض��ور ف��ي ن� ��دوة الجمعية
ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ل� �ت ��أب�ي�ن ال� �ن ��ائ ��ب ال �س��اب��ق
امل ��رح ��وم د.ن ��اص ��ر ص ��رخ ��وه ان� ��ه ك��ان
م��ن رج��االت الكويت املخلصني الذين
يعملون ف��ي ص�م��ت وي�س�ع��ى م��ن اج��ل
توحيد الكلمة والصف وانه كان يتميز
بالوعي الديني منذ صغره حيث كان
ف ��ي ن �ش��اط��ات��ه ك ��اف ��ة ي �ل �ت��زم ب �م �ب��ادئ
الدين واحكامه..كما استذكروا مواقفه
الوطنية خالل الغزو العراقي الغاشم
حيث نظم وشارك في مظاهرات تندد
ب��ال �ع��دوان وت �ط��ال��ب ب �ع��ودة ال�ش��رع�ي��ة
كما كان له نشاط تطوعي بارز لخدمة
املجتمع في عديد من املجاالت كما انه
كان متواضعا مبتسما دائما ومتميزا
ف��ي اخ �ت �ص��اص��ة ال�ع�ل�م��ي و ت ��رك ارث��ا
علميا وذكرى طيبة لدى الجميع.
وفي بداية الندوة قال رئيس مجلس
ادارة ج �م �ع �ي��ة ال �ث �ق��اف��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
أحمد دشتي ان الجمعية وم��ن ضمن
ان�ش�ط�ت�ه��ا ف��ي خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع تقديم
ال �ب��رام��ج وال�ف�ع��اي��ات ال�ت��ي ت�ه��دف ال��ى
تعزيز الوحدة الوطنية مقدمة العديد
م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات ال � �ب � ��ارزة ف ��ي ك��اف��ة
امل � �ج ��االت وال� �ع ��دي ��د م ��ن امل �ه��رج��ان��ات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وامل � �س� ��رح � �ي� ��ات ال �ت ��رب ��وي ��ة
ال�ه��ادف��ة ال��ى ت�ع��زي��ز ال��وح��دة الوطنية
م�ش�ي��را ال��ى ان ق �ي��ادة الجعمية تولي
اه� �ت� �م ��ام ��ا ك� �ب� �ي ��را ب� �ت �ك ��ري ��م ال� � �ك � ��وادر
الوطنية وإبرازها سواء في حيانها او
بعد رحيلها وتكريم الراحل صرخوه
تصب في هذه الخانة.
وأع � ��رب ع ��ن ف �خ��ره ب��ال��راح��ل ك��ون��ه
أحد أعضاء الجمعية العمومية وكان
ل��ه اس�ه��ام��ات كبيرة ف��ي م�ج��ال تعزيز
ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة ب�م��واق�ف��ه ال��وط�ن�ي��ة
ال�ك�ب�ي��رة وال�ع�م��ل ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ة على
امل�ك�ت�س�ب��ات ال��دس �ت��وري��ة الف �ت��ا ال ��ى ان
حفل التأبني ربما يشكل نوعا من رد
الجميل لهذه الهامة الوطنية الكبيرة.
وقال رئيس لجنة امليزانيات النائب
ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ان ك ��ل م ��ن ع��رف
امل��رح��وم د .ناصر ص��رخ��وه ع��رف عنه
من الشمائل والفضائل وإخالصه في
عمله ومثابرته وحبه لوطنه وسعيه
ل��وح��دة الكلمة مبينا ان الفقيد ك��ان
يعمل بصمت دون ضجة في املجاالت
السياسية واالجتماعية واإلسالمية
وأض� ��اف ان امل��رح��وم ن��اص��ر ص��رخ��وه
ف�ي��ه ص �ف��ات ع��دة ف��ي أص��ل واح ��د ك��ان
رج�ل�ا ت�ق�ي��ا ورع� ��ا ك ��ان ي�ل�ت��زم ال�ت��زام��ا
ح �ق �ي �ق �ي��ا ب� �م� �ب ��ادئ ال� ��دي� ��ن وأح �ك ��ام ��ه
بحالله وبحرامه بدقة حيث تجسد كل
ذلك في أعماله وعالقاته مع نفسه ومع
اآلخ��ري��ن ب ��دءا م��ن م��واق�ف��ه السياسية
العمالقة وصوال إلى أسلوب أكله.
واوض��ح انه خالل العشرة الطويلة
التي قاربت من  40عاما لم أجد تعامال

م �ن��ه ي�ت�ن��اق��ض م��ع ال �ت��زام��ه ب��ال�ت�ق��وى
بعكس الكثير ال��ذي��ن ربما يكون لدى
بعضهم تقوى ظاهرية شكلية ولكن
ع �ن��دم��ا ن �ق �ت��رب م �ن �ه��م ن� ��رى أن ه�ن��اك
تناقضا لكن الفقيد كلما اقتربنا منه
اك�ت�ش�ف�ن��ا ن �ق��اء وص �ف��اء م �ع��دن��ه ال��ذي
ال زي��ف فيه ظ��اه��رة مثل باطنه تقوى
ارت �ب �ط��ت ب��ال �ت��واض��ع وال� �ص�ل�اح أراد
بها املرحوم إدراك اآلخ��رة واعتقد أنه
أدركها.
وتابع :املرحوم كان ذا قلب سليم ال
تجد فيه مكانا لحقد او ضغينة حتى
مع من كان يختلف معه او يسيء إليه
ت�ج�ل��ى ذل��ك ف��ي ال�ح�م�لات االنتخابية
ال �ت��ي ن�ج��د ف�ي�ه��ا ت�ن��اف�س��ا واخ�ت�لاف��ات
إال ان املرحوم كان لديه ملكة في حكم
نفسه حتى مع من كان يسيء إليه كان
يرى فيما يقوم به من عمل أداء تكليف
ال تهمه النتيجة وه��ذا ما وف��ر لنفسه
االط�م�ئ�ن��ان واالس �ت �ق��رار ورض ��ا ال�ب��ال
وكان يطلب من محبيه ان يعملوا من
أج��ل التكليف وليس م��ن أجله عندما
ك��ان ال يحالفه الحظ يقول الحمد لله
ل�ق��د س�ق��ط ع�ن��ي ال�ت�ك�ل�ي��ف واع �ت �ق��د ان
س�ق��وط��ه ك��ان ي �س��ره ألن��ه ك��ان ي��رى ان
تكليفه في العمل السياسي الذي ربما
ك��ان ال ينسجم م��ع م��زاج��ه االك��ادي�م��ي
وال �ع �ل �م��ي وال �ب �ح �ث��ي ول �ك��ن ك ��ان ي��رى
دخ��ول��ه امل �ع �ت��رك ال�س�ي��اس��ي ن��وع��ا من
أنواع التكليف.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال عميد كلية العلوم
السابق د .رض��ا حسن ان الكلمات لن
ت �ف��ي ح��ق ال ��راح ��ل ال� ��ذي ه��و غ �ن��ي عن
التعريف وم��ن الشخصيات املرموقة
اجتماعيا حيث حريص على التواصل
م��ع ال�ك��ل م�ش�ي��را ال��ى ان��ه ك��ري��م النفس
ي��دع��م امل �ح �ت��اج وي �ف��ي ب ��وع ��ده وح�ل��و
امل�ع�ش��ر وال�ح��دي��ث وك ��ان م��ن ال�ع��ارف�ين
وامللتزمني دينيا.

جانب من الندوة

عدنان عبدالصمد

د .عبدالله النيباري

واض��اف ان الراحل كان من الداعني
لوحدة الصف ونبذ الخالفات وانا من
ال��ذي��ن راف �ق��وه ق��راب��ة  50ع��ام��ا وات��ذك��ر
ال �ع��دي��د م ��ن امل ��واق ��ف ال �ج �م �ي �ل��ة ال �ت��ي
جمعتني ب��ه ح�ي��ث ب ��دأت معرفتي به
من الثانوية مرورا بالدراسة بالخارج
وبعدها العمل بالجامعة الفتا الى ان
ال ��راح ��ل س��اه��م ف��ي ع ��دة ام ��ور خ��دم��ت
الوطن حيث كان من املهتمني بشؤون
البيئة ول��ه دور كبير ب��اي�ج��اد ق��ان��ون
انشاء ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة وه ��و ال ��ذي دف��ع
بإقراره.
وب� �ي ��ن ان ال� �ف� �ق� �ي ��د وخ � �ل� ��ال ع �م �ل��ه
بجامعة الكويت اشترك في عديد من
االب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة وش� ��ارك ف��ي معظم
املؤتمرات العاملية التي تعنى بالبيئة
م �م �ث�ل�ا ع� ��ن ال� �ك ��وي ��ت م �خ �ت �ت �م��ا ب� ��أن
ال��راح��ل ت��رك ارث��ا علميا وذك��رى طيبة
لدى الجميع.
ب � � ��دوره ق � ��ال ع �ض ��و م �ج �ل��س االم� ��ة
السابق خ��ال��د ال��وس�م��ي ان ح�ض��وره
ل� �ي ��ؤب ��ن زم� �ي� �ل ��ه ف � ��ي ال� �س� �ي ��اس ��ة وف ��ي
االك��ادي �م �ي��ة واس �ت��ذك��ر ال��وس �م��ي اح��د
امل ��واق ��ف ل�ل�ف�ق�ي��د ال �ت��ي اث �ب��ت خ�لال�ه��ا
ان��ه صاحب موقف اليتغير وه��و عدم
مالمسة ي��د اح��دى النساء امل�س��ؤوالت

في تونس اثناء زيارتنا كوفد برملاني
كويتي وه��و م��وق��ف ي��دل على الثبات
كما يذكرني موقفه من حيث املبدأ في
حل مجلس  ٨٥وضد محاوالت تنقيح
الدستور في حينها.
وق � � ��ال ال ��وس� �م ��ي ان ال � ��راح � ��ل ك ��ان
ش ��ري� �ف ��ا ب ��امل �ن ��اف �س ��ة خ �ل��ال خ��وض �ن��ا
االنتخابات البرملانية في دائرة واحدة
ان��ا وه��و ول��م نختلف ع�ل��ى ال��رغ��م من
ف �ك��ره ال��دي�ن��ي وان ��ا ف�ك��ر م�ن�ب��ري حيث
ت�ج��ان�س�ن��ا وتوحدنا ب��امل��واق��ف وف��ي
ال�ع��دي��د م��ن القضايا الوطنية مشيرا
ال��ى ان��ه يحمل ص�ف��ات العلماء وسمة
التواضع من سماته.
وم � � � � ��ن ن � ��اح� � �ي� � �ت � ��ه ذك � � � � ��ر ال � �ن � ��ائ � ��ب
ال�س��اب��ق ع�ب��دال�ل��ه ال�ن�ي�ب��اري ان ��ه ع��رف
ص��رخ��وه م�ن��ذ س �ن��وات ع��دي��دة وخ�لال
ال ��دراس ��ة ف��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا ح�ي�ن�م��ا ك��ان��ا
ط��ال �ب�ين ح �ي��ث وج��دت��ه دم ��ث االخ�ل�اق
م �ت��واض �ع��ا م�ب�ت�س�م��ا دائ �م��ا وم�ت�م�ي��زا
ف��ي اخ �ت �ص��اص��ه ال�ع�ل�م��ي ك �م��ا زام�ل�ت��ه
ف��ي ال �ب��رمل��ان ف��ي ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة البيئة
التي كانت االم��ر ال��ذي يبحث ويتعلم
م��ن اج�ل��ه  ..واض ��اف ان ش�ع��ار ال��راح��ل
ف��ي ح�م�ل�ت��ه االن�ت�خ��اب�ي��ة االول� ��ى كلمة
ال�ت��وح�ي��د وت��وح�ي��د الكلمة ه��و شعار

س��ار عليه ف��ي عمله البرملاني وطبقه
حيث كان همه تعزيز الوحده الوطنية
م ��ؤك ��دا ان م��واق �ف��ه ع ��اب ��رة ل�ل�ح��واج��ز
الفئوية ومنحازا للطبقات املحرومة
ون� ��اص� ��را ل �ل �ح��ق وم �ك ��اف �ح ��ا ل �ل �ف �س��اد
ساعيا لتطوير النظام الديمقراطي وال
ننسى دوره في حراك الثمانينيات من
القرن املاضي ومطالبته بإعادة العمل
بالدستور ورفضه للمجلس الوطني
ومشاركته في دواوين االثنني.
ت� �م� �ن ��ى ال � �ن � �ي � �ب� ��اري ال� � � �ع � � ��ودة ال� ��ى
ذاك ال ��زم ��ن ال �ج �م �ي��ل ب �ت �ض��اف��ر ال�ك�ت��ل
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ل� � �ن� � �ع � ��ود م� �ت� �م ��اس� �ك�ي�ن
متوحدين ملحاربة الفساد.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه اك � ��د ام �ي��ن ع � ��ام امل �ن �ب��ر
الديمقراطي بندر الخيران ان الراحل
ك ��ان ان �س��ان��ا وط�ن�ي��ا رائ �ع��ا م�س�ت��ذك��را
حقبة الثمانينيات م��ن ال�ق��رن املاضي
ك��ون��ه اح��د ال �ك��وادر ال�ش�ب��اب�ي��ة للمنبر
ف��ي ت�ل��ك ال�ف�ت��رة ح�ي��ث ت�ع��رف ع��ن ق��رب
ع�ل��ى ص��رخ��وه م�ش�ي��را ال��ى ان��ه ان�س��ان
وطني وما قاله الشهيد مبارك النوت
ب� ��دي� ��وان � �ي� ��ات االث� � �ن �ي��ن وف � � ��ي ش �ي �ل �ت��ه
ال �ش �ه �ي��رة ن��اص��ر ص ��رخ ��وه مجلسنا
وين ودوه هو ملعرفة الكل ان صرخوه
صاحب ضمير.
واض ��اف ان ال��راح��ل ان�س��ان بمعنى
الكلمة والكل يشهد له بحسن تعامله
ودم ��اث ��ة اخ�ل�اق ��ه والي �س �ع �ن��ا ف ��ي ه��ذا
ال �ي ��وم اال ان ن ��ذك ��ره ب��ال �خ �ي��ر ون��دع��و
ل��ه ب��ال��رح�م��ة وامل�غ�ف��رة وان يلهم اهله
الصبر والسلوان.
وم � ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب االول
ل��رئ �ي��س غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة ع �ب��دال��وه��اب
ال � ��وزان ان اس �م��اء ال ��رج ��ال املخلصني
الينطفئ بريقها ورح�ي��ل د .صرخوه
ك ��ان ف��اج �ع��ة ل�ل�ك��ل ل�ك��ون��ه ج ��اء بشكل
مفاجئ حيث ان الراحل متعددالعطاء
واالنجاز ولن نستطيع ايفاء حقه.
واض � � � ��اف ان � �ن� ��ي زام � �ل � �ت ��ه ب��ال �ع �م��ل
ال �خ �ي��ري وال� ��دع� ��وي ف ��ي اح� ��د امل ��راك ��ز
ال � �خ � �ي ��ري ��ة ف � ��ي ل � �ن � ��دن اث � � �ن � ��اء ال � �غ ��زو
ال�ص��دام��ي ال�غ��اش��م وقمنا بمظاهرات
ل� �ع ��ودة ال �ش��رع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وج�ب�ن��ا
العالم حول قضية غزو الكويت.
وب �ي��ن ان ال� ��راح� ��ل ك � ��ان اج �ت �م��اع �ي��ا
بامتياز مبدعا بالتواصل مع الكل كما
كان عاملا باختصاصه العلمي وساهم
في العديد من االمور العلمية والبيئية
واليسعنا الى الدعاء بالرحمه واملغفرة
للفقيد وان يجعل مثواه الجنة.
وق ��دم ��ت ال�ج�م�ع�ي��ة الثقافية درعا
ت��ذك��اري��ة الس ��رة الفقيد تسلمها ابنه
حسن الذي شكر لجمعية واملشاركني
في التأبني.

دشتي :إسهاماته
كبيرة في
مجال تعزيز
الوحدة الوطنية
والمحافظة على
المكتسبات
حسن :كان من
المهتمين بشؤون
البيئة وله دور
كبير في إيجاد
قانون إنشاء
هيئة البيئة
النيباري :مواقفه
عابرة للحواجز
الفئوية ومنحاز
للطبقات
المحرومة
الخيران:
في الثمانينيات
من القرن الماضي
كان احد الكوادر
الشبابية للمنبر
الديمقراطي
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الحمود :لشبابنا المهندسين دور في تنفيذ
الخطط التنموية
دع ��ا وزي� ��ر اإلع �ل��ام وزي� ��ر ال��دول��ة
ل � �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
ص� �ب ��اح ال� �س ��ال ��م ال� �ح� �م ��ود م�ج�ل��س
إدارة جمعية املهندسني إلى العمل
ب�ك��ل ج��د وإخ�ل��اص م��ن أج ��ل ت�ط��ور
وتقدم الكويت ورف��ع شأنها وبحث
ال ��وزي ��ر ورئ� �ي ��س وأع� �ض ��اء مجلس
إدارة الجمعية سبل تفعيل الشراكة
االستراتيجية ب�ين وزارت ��ي اإلع�لام
والشباب من ناحية والجمعية من
ناحية أخرى.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اس�ت�ق�ب��ال الشيخ
س� �ل� �م ��ان ال� �ح� �م ��ود رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
إدارة جمعية املهندسني الكويتية
م .س�ع��ود س�ع��د املحيلبي وأع�ض��اء
م� �ج� �ل ��س إدارة ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ح �ي��ث
هنأهم بفوزهم ونيل ثقة زمالئهم
املهندسني لعضوية املجلس.
وق��ال��ت ال ��وزارة ف��ي بيان صحفي
ام � � � ��س إن ال � � �ه� � ��دف م� � ��ن ال � �ش� ��راك� ��ة

الحمود مستقبال رئيس وأعضاء جمعية املهندسني

االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة ب� �ي��ن ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن
يتمثل في إيصال رسالة الجانبني
التنموية خدمة للمجتمع الكويتي
وتطوره وإطالعه على كل جديد في
عالم الهندسة.

إعالن نتائج القبول بالتطبيقي
في مواعيدها المحددة
اك � � � � � ��دت ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب
ان االع�ل�ان ع��ن ن�ت��ائ��ج القبول
للفصل الدراسي الثاني سيتم
ف ��ي امل ��وع ��د امل� �ح ��دد س�ل�ف��ا من
ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ق�ب��ول
بالهيئة.
وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث ال��رس �م��ي
باسم الهيئة فاطمة العازمي
في تصريح صحفي ان الهيئة
ال تألو جهدا في سبيل اإليفاء
ب�ج�م�ي��ع االل� �ت ��زام ��ات امل �ن��وط��ة
ب �ه��ا وف � ��ي امل ��واع� �ي ��د امل� �ح ��ددة
لها وفق اإلج��راءات والقوانني
املتبعة م��ؤك��دة ح��رص الهيئة
ع � �ل� ��ى م� �ص� �ل� �ح ��ة وم �س �ت �ق �ب ��ل
الطالب وجميع منتسبيها.
ونفت العازمي صحة ما تم
تداوله في وسائل االع�لام عن
وج��ود أع�ط��ال أص��اب��ت النظام
اآلل��ي بالهيئة مما ق��د يترتب

فاطمة العازمي

ع �ل �ي��ه ت��أج �ي��ل ص � ��دور ن�ت��ائ��ج
القبول مضيفة أن هذه األخبار
عارية تماما من الصحة.

وأش � ��اد ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال�ح�م��ود
خالل اللقاء بدور املهندسني الشباب
وجهودهم في تنفيذ خطط الدولة
ال �ت �ن �م ��وي ��ة وم� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا ال �ك �ب��رى
مضيفا أن فروع علم الهندسة تمثل

ق ��اط ��رة ت �ق ��دم ال� � ��دول وامل �ج �ت �م �ع��ات
ورقيها وتطورها وم��ا من حضارة
ق��ام��ت إال وك ��ان امل�ه�ن��دس��ون خلفها
بحثا وإنتاجا وتطويرا» .من جانبه
أك � ��د امل �ح �ي �ل �ب��ي ح � ��رص م �ه �ن��دس��ي

افتتاح مقر اتحاد الطلبة الكويتيين
في مصر بعد تجديده
أك� ��د وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى دور ال�ط�ل�ب��ة
الكويتيني الذين يتلقون تعليمهم في
الخارج في نقل صورة بالدهم املشرفة
ال � ��ى دول ال� �ع ��ال ��م ال � ��ى ج ��ان ��ب ت �ع��زي��ز
العالقات معها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير
العيسى لـ «كونا» على هامش افتتاحه
م�ق��ر االت �ح��اد ال��وط �ن��ي ل�ط�ل�ب��ة ال�ك��وي��ت
ف� ��رع ج �م �ه��وري��ة م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ب�ع��د
تجديده مساء أمس االول االثنني.
واشار الى ان الطلبة الكويتيني على
وعي تام بالدور املناط بهم مؤكدا انه
ل �ي��س امل �ط �ل��وب م�ن�ه��م ال�ت�ع�ل��م ف �ق��ط بل
اي�ض��ا عكس ال �ص��ورة امل�ش��رف��ة لبلدهم
وت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات م��ع ال� ��دول االخ ��رى
ال �ت��ي ي�ت�ل�ق��ون ال�ت�ع�ل�ي��م ف�ي�ه��ا الس�ي�م��ا
م �ص��ر .م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ع �ض��و مجلس
االم� ��ة ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
مماثل لـ «كونا» أن االتحاد الذي انشئ

aldostoor

العيسى مفتتحا مقر اتحاد الطلبة في مصر

قبل  64عاما يعتبر أح��د ص��روح دولة
الكويت على ارض الكنانة معربا عن
ال �ش �ك��ر مل �ص��ر ع �ل��ى اح �ت �ض��ان �ه��ا ه��ذا
الصرح وعلى ما تقدمه البنائنا الطلبة
من علم ودعم.
بدوره أوضح رئيس املكتب الثقافي
ب ��ال �ق ��اه ��رة د .ف ��ري ��ح ال �ع �ن ��زي أن م�ق��ر
ات� �ح ��اد ال �ط �ل �ب��ة ب �ع��د ت �ج��دي��ده اص�ب��ح
م�لائ�م��ا اك �ث��ر ل�ي�ش�م��ل ج�م�ي��ع االن�ش�ط��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال� �ك ��وي ��ت وإص � ��راره� � ��م ع �ل ��ى خ��دم��ة
ك��وي�ت�ن��ا ال �غ��ال �ي��ة ورف� ��ع راي �ت �ه��ا في
املجاالت الهندسية وإيجاد الحلول
ال �ه �ن��دس �ي��ة امل �س �ت �ن ��دة إل � ��ى أح� ��دث
االب�ت�ك��ارات والتطبيقات الهندسية
في العالم لكل املشكالت التي تواجه
ت� �ط ��ور ال� �ح� �ي ��اة ب �م��ا ي ��رس ��خ ال � ��دور
الحضاري واإلنساني لدولة الكويت
داخليا وخارجيا.
وح � � �ض � ��ر ال� � �ل� � �ق � ��اء م � � ��ن ج �م �ع �ي��ة
امل �ه �ن��دس�ي�ن ن � ��واف رم �ي ��ح امل �ط �ي��ري
وح �س��ن ن��اص��ر ب ��ن ط �ف �ل��ة وه �ن��ادي
خ� ��ال� ��د ال � �ح � ��اي وأس� � �م � ��اء ع �ب��دال �ل��ه
ال� �خ ��ال ��دي وح � �م� ��ود ف ��ال ��ح ال��زع �ب��ي
وف �ي �ص��ل ض��وي��ح ال �ع �ج �م��ي وم��دي��ر
إدارة م�ك�ت��ب وزي� ��ر اإلع �ل��ام س�ع��ود
حمد الخالدي.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال�ط�لاب�ي��ة ف��ي م�ص��ر واش ��ار ال��ى زي��ادة
القاعات املخصصة ف��ي املقر للدروس
ال��ى جانب وج��ود ديوانيتني احداهما
للطلبة واالخ ��رى للطالبات بما يمكن
الطلبة من االجتماع وااللتقاء وكشف
ان امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي س�ي�ق�ي��م ف ��ي شهر
مارس املقبل احتفاال باليوبيل املاسي
ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور  70ع��ام��ا ع�ل��ى ان�ش��اء
املكتب.
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