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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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الخميس والجسار أديا اليمين الدستورية
أدى النائب علي الخميس اليمني الدستورية عضوا جديدا كما تمت
تزكيته عضوا في لجان التشريعية واملرافق العامة والشباب والرياضة
وأدى م .أحمد الجسار اليمني الدستورية أمس أمام مجلس األمة وزيرا
للكهرباء وامل��اء وق��د هنأه رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم للوزير
بتبرئة ساحته ونقاء صحيفته أمام القضاء الشامخ.

الغانم :أطراف تحاول ضرب البرلمان وتشويه صورته وال يهمها عالقتنا بالمملكة

مجلس األمة :السعودية الحصن
الحصين للكويت وعمقها االستراتيجي
صباح الخالد :الحكومة جادة وحازمة في اتخاذ اإلجراءات القانونية بكل من يسيء إلى المملكة

اك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م ��رزوق
ال� � �غ � ��ان � ��م أن ع� �ل��اق� � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت م��ع
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ع�لاق��ة
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة وث �ي �ق��ة م� �ش ��ددا ع�ل��ى
رف�ض��ه اي م�م��ارس��ات ت�ه��دد ام��ن دول
مجلس التعاون الخليجي.
وأشار الغانم إلى أن هناك من هم
غير حريصني على العالقة مع اململكة
ب ��ل م ��ا ي �ه �م �ه��م ه ��و ض � ��رب ال �ب��رمل��ان
ومحاولة اإلساءة ملجلس االمة.
وش ��دد ال �غ��ان��م ف��ي ك�ل�م��ة ل��ه خ�لال
مناقشة الطلب النيابي بشأن اساءات
عبدالحميد دشتي خالل جلسة أمس
على أن موقف البرملان الكويتي تجاه
السعودية مشرف وإن كنا مقصرين.
وأوضح ان  26تصريحا من رئيس
املجلس صدرت تأييدا للمملكة وانما
تصريحات دشتي ال تمثلنا ونتمسك
بالشقيقة السعودية كل اشقائنا في
دول ملجس التعاون.
من جهته أكد النائب األول لرئيس
م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة

ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ان ال �ت��اري��خ
يشهد بفشل جميع محاوالت االفراد
وال � ��دول وال �ج �م��اع��ات ل�ت�ع�ك�ي��ر صفو
العالقة بني الكويت والسعودية.
وق��ال الخالد ان اإلس ��اءة للمملكة
ه��ي اس � ��اءة ل�ل�ك��وي��ت ول ��ن ن�ق�ب��ل بها
مبينا ان الحكومة جادة وحازمة في
اتخاذ االجراءات القانونية تجاه من
يسيء الى العالقة بني أشقائنا.
وب � � � � � ��دوره أص � � � ��در م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
ب�ي��ان��ا أدان ف�ي��ه ب �ش��دة ال�ت�ص��ري�ح��ات
وامل� �م ��ارس ��ات ال �ت��ي ق ��ام ب �ه��ا ال�ن��ائ��ب
دش� �ت ��ي وال � �ت ��ي ت� �س ��يء ال � ��ى امل �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وت �ه��دد س �ي��ادة
واس � �ت � �ق� ��رار دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي.
وأكد املجلس رفضه للتصريحات
التي اطلقها دشتي والتي تتقاطع مع
مصلحة الكويت العليا وتوجهاتها
الرسمية والشعبية فاململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ه� ��ي ال �ش �ق �ي �ق��ة ال �ك �ب��رى
ل �ل �ك ��وي ��ت وع �م �ق �ن ��ا االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي

والحصن الحصني للكويت م��ن بعد
ال� �ل ��ه ض� ��د االخ � �ط � ��ار ال� �ت ��ي ت �ت��رب��ص
بالكويت من اعدائها.
وش� � ��دد امل �ج �ل��س ف ��ي ب �ي��ان��ه ع�ل��ى
ض� � � ��رورة ص � ��ون ال � ��وح � ��دة ال��وط �ن �ي��ة
كصمام امان لوطننا الكويت في ظل
املتغيرات والتحوالت الجارية وحفظ
النسيج االجتماعي ورص الصفوف
هو استحقاق مقدس وواج��ب وطني
وان العبث ب��االم��ن ال��وط�ن��ي ه��و خط
اح �م��ر ل��ن ي�س�م��ح الي ك ��ان ب�ت�ج��اوزه
وتخطيه.
واستذكر البيان وباعتزاز ما قام
ب ��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م ��ن م��وق��ف
تلقائي ومبدئي شجاع منسجم مع
ال �ت��وج��ه ال��رس �م��ي وال�ش�ع�ب��ي ل�ل��دول��ة
واع� �ت ��راض ��ه ع �ل��ى م ��ا ج� ��اء ف ��ي ك�ل�م��ة
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ش� ��ورى االي ��ران ��ي
فيما يتعلق بالسعودية اثناء مؤتمر
منظمة التعاون االسالمي في بغداد.
وطالب املجلس الحكومة باتخاذ
ك��اف��ة االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة العاجلة

إرجاء المسنين للجلسة المقبلة والعالج بالخارج والبدون اليوم

إقرار «التحقيقات» وإلغاء الرقابة
المسبقة على مشاريع اإلسكان
واف � ��ق م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال �ع��ادي��ة أم ��س ع �ل��ى م �ش ��روع ق��ان��ون
ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج ��دي ��دة ال� ��ى امل � ��ادة 5
م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
ش��أن الرعاية السكنية وال��ذي يهدف
ال��ى اع �ف��اء امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية م��ن الرقابة املسبقة لديوان
املحاسبة وقانون املناقصات العامة
ملدة خمس سنوات وذلك في مداولته
الثانية واحالته الى الحكومة.
وف � �ي � �م � ��ا ق � � � ��رر امل � �ج � �ل � ��س ت ��أج� �ي ��ل
ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل�س�ن�ين إل ��ى الجلسة

امل� �ق� �ب� �ل ��ة وإرج � � � � � ��اء ط� �ل� �ب ��ي م �ن��اق �ش��ة
ب�ش��أن تخفيض مخصصات ال�ع�لاج
ب��ال�خ��ارج وأوض ��اع فئة غير محددي
الجنسية إل��ى جلسة ال�ي��وم االرب�ع��اء
واف��ق على االق �ت��راح ب�ق��ان��ون لتعديل
ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  53لسنة
 2001بشأن االدارة العامة للتحقيقات
وال� �خ ��اص ب �م �س��اواة أع �ض��اء االدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب �ن �ظ��رائ �ه��م في
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ب �م��داول �ت �ي��ه االول� ��ى
والثانية واحالته الى الحكومة.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى واف � � ��ق امل �ج �ل��س

ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على
تعديل اتفاقية الحماية املادية للمواد
ال� �ن ��ووي ��ة ب �ع��د ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ف��ي
املداولتني االولى والثانية.
وعلى صعيد متصل وافق املجلس
على احالة كتاب وزي��ر التربية وزير
التعليم ال�ع��ال��ي ب�ش��أن ط�ل��ب تشكيل
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ح � ��ول ت � �ك ��رار ح ��االت
وف� �ي ��ات ال �ع �م��ال ف ��ي م� �ش ��روع م��دي�ن��ة
صباح السالم الجامعية (الشدادية)
ال ��ى ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ث�ق��اف��ة
واالرشاد البرملانية للنظر فيه.

ت �ج ��اه م �ث��ل ه� ��ذه االس� � � ��اءات ووض ��ع
ح ��د ن �ه��ائ��ي ل �ض �م��ان ع� ��دم ت �ك��راره��ا
مستقبال م��ع م��واف��اة امل�ج�ل��س بكافة
الخطوات واالجراءات والتطورات في
ه��ذا ال�ش��أن وال�ت��ي م��ن شأنها تعزيز
العالقات الوثيقة بني دول املنظومة
ال� �خ �ل� �ي �ج� �ي ��ة ك � �م ��ا س� �ت� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى
ه ��ذا ال �ك �ي��ان ال�خ�ل�ي�ج��ي وت�ع�م��ل على
ص�ي��ان��ة اه��داف��ه امل��رج��وة ن�ح��و مزيد
من الحماية واالمن واالستقرار ملزيد
من النماء واالزده��ار ل��دول املنظومة
ورخ � ��اء ش �ع��وب �ه��ا وذل � ��ك ت��أك �ي��دا من
املجلس على تأصيل امل��واث�ي��ق التي
تربط الكويت بدول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ال�ش�ق�ي�ق��ة وه ��و م��ا ح��رص
وأك ��د ع�ل�ي��ه س�م��و االم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ف��ي اكثر م��ن مناسبة ومحفل مؤكدا
أن الكويت جزء ال يتجزأ من الجسد
الخليجي.
تفاصيل (ص)15 - 03

أبل :قادرون على
تحريك المشاريع
اإلسكانية
أع� � � � � � ��رب وزي� � � � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة
ل �ش��ؤون االس �ك��ان ي��اس��ر اب��ل
ف ��ي م��داخ �ل��ة خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة
ع��ن ش �ك��ره ال �ج��زي��ل الع�ض��اء
م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة وال� �ل� �ج� �ن ��ة
االس �ك��ان �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة على
ال��دع��م االس�ت�ث�ن��ائ��ي م��ن أج��ل
معالجة القضية االسكانية
مشيرا ال��ى ان ه��ذا التشريع
سيحمل الحكومة مسؤولية
أك � �ب ��ر ون � �ح ��ن ان ش� � ��اء ال �ل��ه
ق � � � � � � � ��ادرون ع� � �ل � ��ى ت �ح �م �ل �ه��ا
وس �ن �ق��دم ال �ح �ل��ول ال�ع�م�ل�ي��ة
ل �ت �س��ري��ع االن� �ج ��از وت�ح��ري��ك
عجلة املشاريع االسكانية.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا خالل الجلسة

الجراح :صواريخنا في جيزان
اآلن للدفاع عن السعودية
واف � � ��ق م �ج �ل��س االم � � ��ة أم� � ��س ع�ل��ى
مشروع قانون بشأن اإلذن للحكومة
ف� ��ي س �ح ��ب  150م �ل �ي ��ون دي � �ن� ��ار م��ن
االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال � �ع� ��ام وف � �ت ��ح اع �ت �م��اد
إضافي بميزانية ال��وزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية 2016/2015
الى جانب توصيات لجنة امليزانيات
وال�ح�س��اب الختامي بشأنه واحالته
الى الحكومة.
واك��د نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزير الدفاع الشيخ الجراح خضوع
جميع ال�ع�ق��ود ال�ت��ي تبرمها ال ��وزارة
لرقابة ديوان املحاسبة وادارة الفتوى
والتشريع واملراقبني املاليني.
واوض��ح الجراح في مداخلة خالل
الجلسة أمس ان مبلغ الثالثة مليارات

دينار التي واف��ق مجلس االم��ة أخيرا
ع �ل ��ى ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا ل � � � ��وزارة ال ��دف ��اع
س � ��وف ي �ت��م ص��رف �ه��ا ع �ل��ى ف� �ت ��رة 10
سنوات مالية فيما سيخصص مبلغ
ال �ـ  150م�ل�ي��ون��ا ل �س��داد دف �ع��ة مقدمة
لعقد ش��راء طائرات ي��ورو فايتر على
ان ي�م��ول ب��اق��ي امل�ب�ل��غ م��ن امل�ي��زان�ي��ات
السنوية ل�ل��وزارة باالتفاق م��ع وزارة
املالية.
وأضاف الجراح أن مجمل األسلحة
التي تم شراؤها سابقا تعمل بشكل
جيدمستطردا :وخير دليل على ذلك
ص ��واري ��خ س�ي �س�ك��وا ال�ص�ي�ن�ي��ة ال�ت��ي
تعمل اآلن ف��ي منطقة ج �ي��زان دف��اع��ا
عن اململكة العربية السعودية.
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األمير استقبل ناصر المحمد
ويعزي حاكم عجمان

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد حفظه الله ورعاه بقصر
ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س سمو الشيخ
ناصر املحمد واستقبل الشيخة
ان �ت �ص��ار س��ال��م ال �ع �ل��ي اوف��ري��ق
العمل حيث أه��دت سموه فيلما
ح �م��ل ع� �ن ��وان (ح �ب �ي��ب األرض)

ومستقبال الشيخة انتصار سالم العلي

ي� � � � ��روي ق � �ص� ��ة ال� �ش� �ه� �ي ��د ف ��ائ ��ق
العبدالجليل.
كما استقبل الشيخة د .عذاري
ال � �س� ��ال� ��م ح� �ي ��ث أه� � � ��دت س �م��وه
رس��ال��ة ال��دك�ت��وراه وال�ت��ي حملت
ع �ن��وان (امل� ��وازن� ��ات ال��دس �ت��وري��ة
ملمارسة الوظيفة التشريعية بني
البرملان والسلطة التشريعية).

واس� �ت� �ق� �ب ��ل ال� �ع� �م� �ي ��د رك� � ��ن د.
خ� ��ال� ��د ال � �ك � �ن� ��دري ح� �ي ��ث أه � ��دى
س�م��وه رس��ال��ة ال��دك �ت��وراه والتي
حملت عنوان (الفلسفة في إدارة
االعمال).
كما استقبل د .ماجد العنزي
ح � �ي� ��ث أه� � � � ��دى س� � �م � ��وه رس� ��ال� ��ة
ال ��دك �ت ��وراه ال �ت��ي ح�م�ل��ت ع �ن��وان

(السياسة الشرعية عند اإلم��ام
ابن حزم دراسة فقهية مع فقهاء
عصره).
واس � � �ت � � �ق � � �ب � ��ل د .دالل ب � ��در
ال �ب �ع �ي �ج��ان ح �ي��ث أه� ��دت س�م��وه
رس��ال��ة ال��دك�ت��وراه وال�ت��ي حملت
عنوان (البيولوجيا الجزئية).
وبعث حضرة صاحب السمو

أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
االحمد ببرقية تعزية ال��ى اخيه
صاحب السمو الشيخ حميد بن
راش ��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع�ض��و املجلس
االعلى حاكم ام��ارة عجمان عبر
فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بوفاة املغفور
له باذن الله تعالى الشيخ محمد

ب ��ن ن ��اص ��ر ب ��ن راش � ��د ال�ن�ع�ي�م��ي
ن � �ج � ��ل ن� � ��ائ� � ��ب ح� � ��اك� � ��م ع� �ج� �م ��ان
سائال املولى تعالى ان يتغمده
ب��واس��ع رحمته ويسكنه فسيح
جناته وان يلهم سموه واالسرة
ال�ك��ري�م��ة ج�م�ي��ل ال�ص�ب��ر وحسن
العزاء.

ولي العهد استقبل المحمد والخالد

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد الخالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد حفظه الله بقصر بيان
ص �ب ��اح ام� ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
امل�ح�م��د ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد.

ومستقبال م .دعيج العتيبي

واستقبل رئيس االتحاد العربي
واالتحاد الكويتي للرماية م .دعيج
العتيبي وأعضاء االتحاد.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س امل��راس��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب� ��دي� ��وات س �م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك الصباح.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الشيخة انتصار سالم
ال �ع �ل��ي وف��ري��ق ال �ع �م��ل ح �ي��ث أه��دت
س �م��وه ف�ي�ل�م��ا ح�م��ل ع �ن��وان (حبيب
األرض) وال��ذي ي��روي قصة الشهيد
فائق عبدالجليل.

كما استقبل العميد الركن د .خالد
الكندري حيث أه��دى سموه نسخة
م��ن رس��ال��ة ال��دك �ت��وراه ب�ع�ن��وان (أث��ر
الثقافة الثنائية على استراتيجيات
اإلنتاج للتطبيق على صناعة النفط
في دول مجلس التعاون الخليجي).

وب �ع��ث س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن ��واف االح �م ��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال��ى
اخيه صاحب السمو الشيخ حميد
ب��ن راش� ��د ال�ن�ع�ي�م��ي ع �ض��و امل�ج�ل��س
االع� �ل ��ى ح ��اك ��م ام � � ��ارة ع �ج �م��ان ع�ب��ر
ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ ��ال ��ص ت �ع��ازي��ه

وص��ادق مواساته بوفاة املغفور له
ب ��اذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ال�ش�ي��خ محمد بن
ناصر بن راشد النعيمي نجل نائب
حاكم عجمان سائال املولى تعالى
ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه
فسيح جناته.
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مضبطة
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إرجاء طلبا مناقشة العالج بالخارج وأوضاع فئة غير محددي الجنسية إلى جلسة اليوم

إقرار قانون التحقيقات وإلغاء الرقابة
المسبقة على المشاريع اإلسكانية
فيما قرر مجلس االمة
في جلسته أمس تأجيل
قانون حماية المسنين
إلى الجلسة المقبلة
وإرجاء طلبا مناقشة
تخفيض مخصصات العالج
بالخارج وأوضاع فئة غير
محددي الجنسية إلى
جلسة اليوم االربعاء
وافق على االقتراح
بقانون لتعديل بعض
احكام القانون رقم
 53لسنة  2001بشأن
االدارة العامة للتحقيقات
والخاص مساواة أعضاء
االدارة العامة للتحقيقات
بنظرائهم في النيابة
العامة بمداولتيه االولى
والثانية واحالته الى
الحكومة.
كما وافق مجلس
االمة على مشروع
قانون بإضافة فقرة
جديدة الى المادة  5من
القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية
السكنية والذي يهدف
الى اعفاء المؤسسة
العامة للرعاية السكنية
من الرقابة المسبقة
لديوان المحاسبة وقانون
المناقصات العامة لمدة
خمس سنوات وذلك في
مداولته الثانية واحالته
الى الحكومة.
وإلى تفاصيل المضبطة:

الغانم للجسار:
نبارك لك براءتك
ونقاء صحيفتك
من قبل القضاء
الشامخ
 3رسائل شكر من
األمير وولي العهد
وآل شيخ إلى رئيس
وأعضاء المجلس

رئيس مجلس األمة مترئسا جلسة أمس

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة العلنية
ال� �ع ��ادي ��ة أم� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء ال �س��اع��ة
ال� �ت ��اس� �ع ��ة ص� �ب ��اح ��ا وت �ل��ا األم �ي�ن
العام أسماء األعضاء الحاضرين
وامل �ع �ت��ذري��ن وال �غ��ائ �ب�ين م��ن دون
اذن أو إخ � �ط ��ار ك �م��ا ت �ل�ا أس �م��اء
األعضاء الغائبني عن اجتماعات
اللجان منذ الجلسة السابقة.
بند اليمين الدستورية
تال األمني العام تعيني م .أحمد
ال �ج �س��ار وزي � ��را ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وق��د أدى ال��وزي��ر ال�ج�س��ار اليمني
الدستورية أمام مجلس األمة.
 م� � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م :ن � �ب� ��ارك ل��كب��راء ت��ك ون�ق��اء صحيفتك م��ن قبل
القضاء الشامخ.
ونظرا العالن خلو مكان الراحل
نبيل الفضل اج��ري��ت االنتخابات
التكميلية وف��از بها العضو علي
ال� �خ� �م� �ي ��س وق� � ��د أدى ال �خ �م �ي��س
اليمني الدستورية.
بند التصديق على المضابط
ان� � �ت� � �ق � ��ل امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � ��ى ب� �ن ��د
ال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى امل� �ض ��اب ��ط رق ��م
 1346أ و ب بتاريخ  9و  10فبراير
.2016
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :قبلأي� � ��ام ت �ل �ق��ى أه � ��ل ال� �ك ��وي ��ت ب �ب��ال��غ
ال �ح��زن واألس ��ى ن�ب��أ وف ��اة النائب
السابق اب��راه�ي��م امليلم ال��ذي مثل

ال �ش �ع��ب ف ��ي ف �ص �ل�ين ت�ش��ري�ع�ي�ين
وغ �ل��ب م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت ال�ع�ل�ي��ا
ع�ل��ى ك��ل امل�ص��ال��ح وك ��ان نموذجا
ب��رمل��ان �ي��ا ي �ح �ت��ذى .ب��ال �ن �ي��اب��ة عن
ن �ف �س��ي وزم �ل��ائ � ��ي أت � �ق� ��دم ب �ب��ال��غ
الغزاء ألسرة الفقيد ونسأل الله أن
يسكنه فسيح جناته.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ال �ح �ك��وم��ةبدورها تشاطر املجلس في تأبني
الفقيد ال��ذي مثل األم��ة في فصلي
 71و  76ون �س��أل ال �ل��ه ل��ه ال��رح�م��ة

ولذويه الصبر والسلوان.
انتخابات أعضاء جدد
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى ان �ت �خ��اب
أع� � �ض � ��اء ج� � ��دد ل� �ل� �ج ��ان ال� �ش� �ب ��اب
والرياضة واملرافق والتشريعية.
وت �ل ��ا األم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام اق� �ت ��راح ��ا
نيابيا بأن تكون عضوية اللجان
ب �ت��زك �ي��ة ال �ن ��ائ ��ب ع �ل��ي ال�خ�م�ي��س
م� �ح ��ل ال � �ن� ��ائ� ��ب ال � ��راح � ��ل ال �ف �ض��ل
ف��ي ه ��ذه ال �ل �ج��ان وواف� ��ق املجلس

باإلجماع على تزكية النائب علي
الخميس.
 علي الخميس :نشكر األعضاءول �ك��ن أع� �ت ��ذر ع ��ن ع �ض��وي��ة لجنة
ال � �ش � �ب� ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة وأك� �ت� �ف ��ي
باملرافق والتشريعية.
 الرئيس الغانم :هي بالتزكيةأخ علي.
 ع �ل��ي ال �خ �م �ي��س :ن �ع��م ف��أق�ب��لوم �ش �ك��وري��ن س ��أك ��ون ع �ض��وا في
الشباب ايضا.
وواف � � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت��زك�ي��ة
ال� �خ� �م� �ي ��س ع � �ض� ��وا ف � ��ي ال� �ل� �ج ��ان
الثالث.
بند الرسائل الواردة
انتقل املجلس الى بند الرسائل
ال � � � ��واردة .ت �ض �م��ن ك �ش��ف األوراق
وال� � ��رس� � ��ائ� � ��ل  4رس � ��ائ � ��ل ج � ��اءت
كالتالي:
 رس ��ال ��ة م ��ن ح� �ض ��رة ص��اح��بال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�ش�ك��ر فيها
رئ� �ي ��س وأع� � �ض � ��اء م �ج �ل��س األم� ��ة
ع�ل��ى تهنئتهم بمناسبة ال��ذك��رى
ال � �خ ��ام � �س ��ة وال � �خ � �م � �س �ي�ن ل �ل �ع �ي��د
ال� ��وط � �ن� ��ي وال � � ��ذك � � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة
والعشرين للتحرير.
 رس��ال��ة م��ن س�م��و ول ��ي العهدردا ع�ل��ى ت�ه�ن�ئ��ة رئ �ي��س وأع �ض��اء
م�ج�ل��س األم� ��ة ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى

د .يوسف الزلزلة

التتمة ص04

الزلزلة :ندعو
لصاحب السمو
وولي العهد
بموفور الصحة
والعافية ونبارك
لهما األعياد
الوطنية
التميمي :على
وزير الداخلية
ضرب أوكار الخاليا
التي تريد زعزعة
االستقرار
الطريجي :نحن مع
السعودية في
قارب واحد وغير
راضين عن اإلساءة
إليها
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الجسار والخميس يؤديان اليمين الدستورية
أمام مجلس األمة
تتمة المنشور ص03
ال � �خ ��ام � �س ��ة وال � �خ � �م � �س �ي�ن ل �ل �ع �ي��د
ال� ��وط � �ن� ��ي وال � � ��ذك � � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة
والعشرين للتحرير.
 رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ � �ي ��س م�ج�ل��سال� �ش ��ورى ال �س �ع��ودي ي�ش�ك��ر فيها
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة وامل �ج �ل��س
امل� � ��وق� � ��ر ع � �ل� ��ى امل� � ��وق� � ��ف امل � �ش� ��رف
ل ��رئ� �ي ��س امل� �ج� �ل ��س خ �ل��ال م��ؤت �م��ر
ات �ح ��اد م �ج��ال��س ال � ��دول األع �ض��اء
ف ��ي م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون اإلس�ل�ام ��ي
اعتراضا على الكلمة التي ألقاها
رئ�ي��س مجلس ال �ش��ورى االي��ران��ي
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية.
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةاألول��وي��ات يطلب تكليف اللجان
ب� �س ��رع ��ة ان� � �ج � ��از ت � �ق ��اري ��ره ��ا ع��ن
االقتراحات ومشروعات القوانني
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �خ �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
للمجلس ل ��دور االن�ع�ق��اد الحالي
وذلك حسب الكشف املرفق.
(موافقة عامة)
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :بالنسبةل� �ل ��رس ��ال� �ت�ي�ن األول� � � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة
ف �ن �ح��ن ن� �ك ��رر دع � ��اء ن � ��ا ل �ص��اح��ب
السمو االم�ي��ر ولسمو ول��ي عهده
ان ي� �ك ��ون ��ا ف� ��ي م� ��وف� ��ور ال �ص �ح��ة
وال �ع��اف �ي��ة ون� �ب ��ارك ل�ه�م��ا األع �ي��اد
الوطنية .الكويت كانت وما زالت
وس �ت �س �ت �م��ر ب �ل��د األم � ��ن واألم� � ��ان.
بالنسبة للرسالة الرابعة الخاصة
�أذك� � ��ر األع � �ض� ��اء
ب � ��األول � ��وي � ��ات ف� � � ّ
ب �م��ا ج� ��اء ف ��ي ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة
ب ��اخ� �ت� �ص ��اص ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات
ف �ه��ي ت �خ �ت��ص ب ��وض ��ع أول ��وي ��ات
دور االن � �ع � �ق ��اد وم� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ج��ان
املجلس بخصوص انجاز اللجان
املشروعات واالقتراحات بقوانني
ليكفل سير العمل التشريعي .وقد
ات�ف�ق�ن��ا م��ع ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى بعض
األولويات وأخذنا موافقة املجلس
ل�ك��ن ب�ع��ض ال�ل�ج��ان ال تجتمع إال
ال �ق �ل �ي��ل وأول��وي��ات �ه��ا ق ��د تختلف
عن أول��وي��ات املجلس فتتأخر عن
انجاز تقاريرها وقدرت االولويات
أن ت ��زود امل�ج�ل��س ب�م�ج�م��وع��ة من
التقارير التي يفترض ان تنجزها
ال� � �ل� � �ج � ��ان ألن� � �ه � ��ا ض � �م� ��ن ال� �خ� �ط ��ة
التشريعية للمجلس لكن لالسف
ل��م ت�ن�ج��زه��ا .وم ��ن االس �ب��اب التي
ت��ؤخ��ر ال �ت �ش��ري �ع��ات ان ال�ح�ك��وم��ة
ت �ح �ض��ر وت� �ق ��ول ه� ��ذه اول��وي��ات �ه��ا
وب � �ع� ��د ذل � � ��ك االول � � ��وي � � ��ات ت �خ �ط��ر
ال� �ل� �ج ��ان ب ��ذل ��ك وم � ��ن ث� ��م ال �ل �ج��ان
ت �ب �ل �غ �ن��ا ان ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت��رس��ل
اولوياتها لهذه اللجان ونطالب
بقرار من املجلس بإلزام الحكومة
االن � � �ت � � �ه� � ��اء م � � ��ن ه � � � ��ذه ال � �ق� ��وان�ي��ن

دشتي :أتمنى على
أي زميل يتحدث
أن يحدد المخالفة
التي قلتها
الصالح :أرجو شطب
أسماء العائالت
التي ذكرت في
الجلسة
الوزير أحمد الجسار يؤدي اليمني الدستورية

ح �ت��ى ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن�ك�م��ل الخطة
التشريعية لهذا العام.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ن� �ب ��اركل� �ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ول� �س� �م ��و ول � � ��ي ع � �ه� ��ده وال� �ش� �ع ��ب
الكويتي بذكرى األعياد الوطنية
وتولى سموه مقاليد الحكم فهذه
ذكرى عزيزة تجدد الوفاء والوالء
لهذا الوطن املعطاء وتؤصل روح
ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ب�ي�ن م �ك��ون��ات
املجتمع الذي جبل على االستقرار
والتعايش السلمي .لكن ما جرى
قبل احتفاالت العيد الوطني من
ج��ري�م��ة ن �ك��راء أودت باستشهاد
ال�ش��رط��ي ت��رك��ي ال�ع�ن��زي وإص��اب��ة
م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة م� � � ��ن رج � � � � � ��ال االم� � � ��ن
ال �س��اه��ري��ن ع �ل��ى ح �م��اي��ة ال��وط��ن
قام بها احد املنتمني للتنظيمات
االره ��اب� �ي ��ة وده � ��س رج � ��ال األم ��ن
ال � � ��ذي ُي � �ن � ��اط ب� �ه ��م ح� �ف ��ظ األم� � ��ن.
ون� �ت� �ق ��دم ب ��أح ��ر ال� �ت� �ع ��ازي ألس ��رة
ال� �ف� �ق� �ي ��د ال� �ش� �ه� �ي ��د ال� � � ��ذي ض �ح��ى

علي الخميس

بحياته م��ن اج��ل ال�ك��وي��ت ونسأل
ال �ل��ه ان ي�ت�غ�م��ده ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
وان يسكنه فسيح جناته وأن يمن
ع�ل��ى امل �ص��اب�ين ب��ال�ش�ف��اء ال�ع��اج��ل
ونتقدم لوزير الداخلية بالتعازي
لفقيد الواجب تركي العنزي .هذه
الحادثة يجب أالتمر مرور الكرام
وي�ج��ب ان ي�ك��ون ل�ن��ا م��وق��ف نحن
ال �ن��واب .االع �م��ال االره��اب �ي��ة ب��دأت
تطول مكونات البلد مثل مسجد
االم��ام الصادق واستشهاد رجال
ال�ش��رط��ة م��ن االره��اب �ي�ين ال��ذي��ن ال
يتورعون .ونقول لوزير الداخلية
ال ب � ��د م � ��ن ال� �ق� �ب� �ض ��ة ال� �ح ��دي ��دي ��ة
وف � � � � � ��رض االس � � � �ت � � � �ق� � � ��رار وض� � � ��رب
اوك ��ار ال�خ�لاي��ا ال�ت��ي ت��ري��د زعزعة
االس �ت �ق��رار ون�ش�ي��ر ال��ى ان البيان
االول ل�ل��داخ�ل�ي��ة ك ��ان غ �ي��ر م��وف��ق
حينما ق��ال��وا ان ال�ج��ان��ي مريض
عقليا ومختل عقليا فعلى وزي��ر
الصحة غربلة ملف الطب النفسي
ألن ه �ن��اك ام � ��ورا م��زي �ف��ة ف��ي ه��ذه

«التعليمية» تناقش قوانين
الجامعات والمعاهد والتعليم
الخاص اليوم
ت�ع�ق��د ل�ج�ن��ة ش ��ؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واالرش� � � ��اد اج�ت�م��اع��ا
ال �ي��وم مل�ن��اق�ش��ة م �ش��روع ق��ان��ون
ف � � � ��ي ش � � � � � ��أن ح � � � �ق� � � ��وق امل� � ��ؤل� � ��ف
وال �ح �ق��وق امل� �ج ��اورة واالق �ت ��راح
بقانون ف��ي ش��أن حقوق امللكية
الفكرية املجاورة وادارة الحقوق

ال� �ج� �م ��اع� �ي ��ة وك � ��ذل � ��ك االق� � �ت � ��راح
ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� � � ��أن ال �ت �ع �ل �ي��م
الخاص واالق�ت��راح�ين بقانونني
ف� ��ي ش� � ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال �ج ��ام �ع ��ات
وال�ك�ل�ي��ات املجتمعية واملعاهد
الحكومية.

امل �ل �ف��ات وأط ��ال ��ب ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ل� �ل ��وق ��وف ع� �ل ��ى م �ل �ف��ات
ال � �ط� ��ب ال� �ن� �ف� �س ��ي ف � ��رج � ��ال االم � ��ن
وابناء الكويت ليسوا لعبة في يد
االرهابيني.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ن�ق��دمال�ت�ق��دي��ر ل�ص��اح��ب ال�س�م��و وسمو
ول � � ��ي ع � �ه� ��ده ع� �ل ��ى رس��ال �ت �ي �ه �م��ا
وبالنسبة لرسالة رئيس مجلس
الشورى السعودي ونشكر موقف
رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ع�ل��ى م��وق�ف��ه ال �ش �ج��اع .وبالنسبة
ل �ل �ت �ص��ري �ح��ات امل� �ت� �ك ��ررة ل�ل�ن��ائ��ب
عبدالحميد دشتي فهي مرفوضة
وت� � � �م � � ��ادى ك � �ث � �ي� ��را ف� � ��ي اإلس � � � ��اءة
ل�ل�س�ع��ودي��ة وخ �ص��وص��ا ف��ي ه��ذه
الظروف واذا قدرنا ان يكون معنا
دشتي فهذا اختيار األمة وفي كل
اسرة فيها ابن غير سوي وأذكره
ع�ن��دم��ا ت��داف��ع ع��ن اي ��ران وس��وري��ة
ف��أذك��رك ب�م��وق��ف اح ��د الكويتيني
وه��و ال�س�ي��د امل �ه��ري ع�ن��دم��ا اس��اء
لبعض الدول والكويت وتم سحب
جنسيته وإبعاده عن الكويت الى
ان ت��م تحرير ال�ك��وي��ت وع��اد بناء
ع�ل��ى ط�ل�ب��ه ألن م�س�ت��وى املعيشة
ه �ن��اك غ �ي��ر .ف�ل�ي�ك��ن امل �ه��ري ع�ب��رة
ل��دش�ت��ي وغ �ي��ره وي �ج��ب ان ي�ك��ون
هناك بيان من املجلس بأننا نقف
م ��ع ال �س �ع��ودي��ة ق� �ي ��ادة وح �ك��وم��ة
وش �ع �ب��ا ون��دع �م �ه��ا ون �ح��ن معها
ف��ي ق ��ارب واح� ��د .ص��اح��ب السمو
ي��داف��ع ع��ن امل�م�ل�ك��ة وي��أت��ي عضو
م�ث��ل دش �ت��ي وي �س��يء ال ��ى اململكة
ح � �ت ��ى ن� ��وص� ��ل رس � ��ال � ��ة ل �ل �ش �ع��ب
ال�س�ع��ودي بأننا غير راض�ي�ن عن
ه ��ذا ال� �ك�ل�ام .وت �ف��اج��أت ب�ت�غ��ري��دة
م ��ن اح � ��د امل� �س ��ؤول�ي�ن ف ��ي ال ��دول ��ة
ي�ل�ع��ن ال �خ �ل �ف��اء ال��راش��دي��ن فكيف
تمادى؟ ألننا لم نحاسب اآلخرين.

وأخاطب رئيس الحكومة بموقف
ح ��ازم وص ��ارم ت �ج��اه ه��ذا الوكيل
امل�س��اع��د وإال س�ي�ك��ون ل�ن��ا موقف
مع الوزير املشرف عليه.
 د .عبدالحميد دشتي :أتمنىع�ل��ى أي زم �ي��ل ي�ت�ح��دث أن يحدد
ال��واق�ع��ة أو امل�خ��ال�ف��ة ال�ت��ي قلتها.
لكن هذا القول املرسل ال نستفيد
م�ن��ه وال أح �ج��ر ع�ل��ى أي ن��ائ��ب أن
ي �ق��ول رأي ��ه ت�ح��ت ه ��ذه ال�ق�ب��ة لكن
عندما ي�ك��ون ه�ن��اك سند حتى ال
يثير الطائفية النتنة.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :م ��ن حقأي نائب أن يتكلم كما يشاء لكن
ه�ن��اك بعض األس��ر الكريمة التي
ال يوجد شخص هنا يدافع عنها
فأرجو شطب االسم.
 خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح :ال �ل��ه ح�ب��ان��ابأمير حفر اسمه قياديا بالعالم
ه � � ��ذا االم � � � ��ر ي� ��ذك� ��رن� ��ا ب� ��امل� ��واق� ��ف
ال �س��ام �ي��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و ال ��ذي
ج�ع��ل ب�ه��ا ال�ك��وي��ت دول ��ة مرموقة
ع��امل �ي��ة ح �ت��ى اس �ت �ح��ق ان ي�ل�ق��ب
بقائد العمل اإلن�س��ان��ي مل��ا ل��ه من
اياد بيضاء في العمل الخيري في
ش�ت��ى ب�ق��اع االرض .وك��ذل��ك نذكر
ب��ال�خ�ي��ر س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د عضد
سمو االمير فهنيئا لنا بالقيادة
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة .وأرج� � ��و
شطب اسماء العائالت التي ذكرت
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة .وش� �ه ��دت ال �ك��وي��ت
قضية من نوع جديد وهو الدهس
ووزارة ال��داخ �ل �ي��ة ع�ل�ي�ه��ا ال �ح��زم
ورحم الله شهداء الكويت ومنهم
الشهيد ت��رك��ي ال�ع�ن��زي والجميع
ي� �ج ��ب ان ي �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي �ت��ه.
وأت� �م� �ن ��ى اع � � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ق ��رار

التتمة ص05

الخرافي :هناك
حاكم ومحكوم
لكننا شعب واحد
وهنيئا لنا بآل
صباح
تمديد مدة بند
الرسائل نصف
ساعة إضافية
الخميس :ال نقبل
التعدي على أي
دولة شقيقة
في الخليج
طنا :على الطب
النفسي وضع
آلية كاملة للبحث
والتحري عن أي
شخص يرتكب
جريمة
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مضبطة

تزكية الخميس عضوا في لجان المرافق
والتشريعية والشباب والرياضة
تتمة المنشور ص04
وزي� � ��رة ال � �ش� ��ؤون ب �ش ��أن ال �س �م��اح
لجمعية اإلص�لاح إص��دار مجلس
وكتب وإنشاء جامعة ومدارس.
 ع��ادل الجارالله :نحن نفتخربوطنية الكويت ونحن مقصرون
ف ��ي ح ��ق ه ��ذا ال �ب �ل��د ف�ل�ن�ع�م��ل ليل
ن� �ه ��ار ل� �ن ��رد ج �م �ي��ل ال� �ك ��وي ��ت ب�ل��د
األم ��ن واألم� ��ان .أم�ي��ر ال �ب�لاد ينزل
ف ��ي االس � � ��واق ال �ش �ع �ب �ي��ة م ��ن دون
ح��راس��ة وي �ن��زل ل�ل�ن��اس ويسولف
معهم ويتصور معهم في االسواق
العامة .وهذا يدل على أنه من اهل
ال� �ك ��وي ��ت .ه �ن��اك ح��اك ��م وم �ح �ك��وم
لكننا شعب واحد وهنيئا لنا بآل
صباح.
وأق� ��ول ل�ل��رئ�ي��س رأي ��ك يمثلني
وم � � ��وق � � � �ف � � ��ك م � � � �ش� � � ��رف وم� � ��وق� � ��ف
ال�س�ع��ودي��ة م �ش��رف وال ي�ن�ك��ره إال
ال� �ج ��اح ��د ف �ه��ي وه �ب �ت �ن��ا أرض �ه��ا
ون� �ش� �ك ��ره ��ا ح ��اك� �م ��ا وم �ح �ك��وم��ا
ونوجه رسالة للشعب السعودي
ون �ق��ول ل��ه ن�ح��ن م�ع�ك��م ع�ل��ى ط��ول
ال�خ��ط وأي الئ�ح��ة تمثل ألي رأي
داخ ��ل ال�ب��رمل��ان ف��أن��ا معها وال بد

الوزير د.بدر العيسى و د.أحمد مطيع وراكان نصف

م� ��ن م �ح ��اس �ب ��ة أي رأي ي �خ��ال��ف
ونحن مع اململكة والتضامن ومع
أم� ��ن ال �خ �ل �ي��ج ون �ح��ن أم� ��ة أح � ��رار.
وأتوجه بكل الشكر ألعضاء لجنة
األولويات على جهدها فرسالتها
ه � ��ي رس � ��ال � ��ة ال� �ش� �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي
ف��ان�ت�ب�ه��وا م��ن ع ��دم االن �ج ��از وك��ل

رؤس ��اء اللجان عليهم أن ي��رك��زوا
عليه ونحن موجودون ألجل هذا
البلد.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش� �ت ��ي :بندال��رس��ائ��ل ال� ��واردة وف�ق��ا للدستور
ف��أت �م �ن��ى أال ي �ش��ط ال �ب �ع��ض وأال
ن�ض�ي��ع وق ��ت امل �ج �ل��س .ف �ب��دال من

أن ن �ت �ك �ل��م ع � ��ن ال� ��داع � �ش� ��ي ال � ��ذي
ده��س ولدنا وأص��اب رج��ال األمن
تضيعون وقت املجلس؟ نتكلم عن
صاحب السمو وسمو ولي العهد.
عبدالحميد دشتي جاء بإرادة هذا
الشعب على هذا الكرسي وعلينا
احترام إرادة الشعب .ونؤكد عدم

االستشهاد بجراح .نحن أول من
ي�م�ت�ث��ل ل�ت��وج�ي�ه��ات س �م��و األم �ي��ر
وح��ري �ص��ون ع�ل��ى ع��دم ق��ول كلمة
ت �خ ��رق ال �س �ف �ي �ن��ة ال �ت ��ي ن��وخ��ذه��ا
ص ��اح ��ب ال �س �م ��و وك � ��ل م� ��ن ي��ري��د
تقديم االنتقاد لدشتي فليتفضل
ول�ك��ن لدينا قضايا األم��ة العالج
بالخارج وال�ب��دون ولكن من لديه
سند ف��ي ارت�ك��اب��ي مخالفة تشكل
ج��ري �م��ة وف �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون ال�ك��وي�ت��ي
ف�ل�ي�ت�ك�ل��م .أم� ��ا ال� �ق ��ول امل ��رس ��ل فال
ي �ف �ي��د .روح � ��ي ف � ��داء س �م��و االم �ي��ر
ال ي � �ج� ��وز ت �ع �ط �ي��ل أي ح� �ك ��م م��ن
احكام الدستور منها حرية الرأي
وحقوق اإلنسان .فلتحددوا ألننا
لسنا في احكام عرفية .هذه القاعة
أس �س �ه ��ا االوائ � � � ��ل ح �ت ��ى ن �م ��ارس
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ل� �ك ��ن ن �ف �ع��ل م�ث��ل
املغردين فهذا غير مقبول.
 ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م :ه �ن��اك طلبم�ق��دم لتمديد وق��ت بند الرسائل
مل� ��دة ن �ص��ف س��اع��ة اض��اف �ي��ة فهل
هناك موافقة؟
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النصف :هل تنطبق الشروط بتأسيس جامعة خاصة
على جمعية اإلصالح االجتماعي؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف س��ؤاال
إلى وزير التربية والتعليم العالي بدر
العيسى قال فيه:
نشر في الجريدة الرسمية «الكويت
اليوم» بتاريخ  28فبراير  2016النظام
األس��اس��ي ال�ج��دي��د لجمعية اإلص�ل�اح
االج�ت�م��اع��ي متضمنا إن�ش��اء امل��دارس
وامل � �ع� ��اه� ��د وال � �ج ��ام � �ع ��ات ل � ��ذا ي��رج��ى
تزويدي باآلتي:
 ه� ��ل ت� �ق ��دم ��ت ج �م �ع �ي��ة اإلص� �ل��احاالج�ت�م��اع��ي بطلب ل�ت��أس�ي��س م��درس��ة
خاصة؟ في حالة الرد باإليجاب يرجى
ت ��زوي ��دي ب �ج �م �ي��ع ال �ط �ل �ب��ات ال� � ��واردة
للوزارة والرد عليها.
 ه � � ��ل ت � �س � �م� ��ح وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ةل �ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف ��ع ال � �ع� ��ام ب �ت��أس �ي��س
م � � ��دارس خ ��اص ��ة؟ ف ��ي ح� ��ال اإلي �ج ��اب
يرجى بيان االج ��راءات واالش�ت��راط��ات
الالزمة لذلك.
 ه ��ل ت �م �ل��ك أي ج �م �ع �ي��ة ن �ف��ع ع��امم ��درس ��ة خ ��اص ��ة؟ ف ��ي ح� ��ال اإلي �ج ��اب
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ق��ائ �م��ة ك ��ل جمعية
وامل � � ��درس � � ��ة ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل � �ه� ��ا وت � ��اري � ��خ
تأسيسها.

 ه� ��ل ي �س �م��ح ق� ��ان� ��ون ال �ج��ام �ع��اتال � �خ ��اص ��ة ل �ج �م �ع �ي ��ات ال� �ن� �ف ��ع ال� �ع ��ام
بتأسيس الجامعات؟ في حال اإليجاب
يرجى تزويدي بالنص.
 ه��ل تنطبق ال�ش��روط واملتطلباتبتأسيس جامعة خاصة على جمعية
اإلصالح االجتماعي؟
 ه � ��ل خ ��اط� �ب ��ت وزارة ال � �ش� ��ؤوناالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وزارة التعليم
العالي لطلب ال��رأي للسماح لجمعية
اإلصالح االجتماعي بإنشاء وتأسيس
ج��ام �ع��ات؟ ف ��ي ح ��ال اإلي� �ج ��اب ي��رج��ى
ت��زوي��دي ب��امل�خ��اط�ب��ات ال�ت��ي ت�م��ت بني
الطرفني في هذا الشأن.
وع�ل��ى صعيد متصل ق��دم النصف
سؤاال الى وزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل وزي� � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح أوضح فيه أنه
نشر ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية «الكويت
ال � �ي� ��وم» ب �ت ��اري ��خ  28ف �ب ��راي ��ر ال �ن �ظ��ام
األس��اس��ي ال�ج��دي��د لجمعية اإلص�ل�اح
االج�ت�م��اع��ي متضمنا إن�ش��اء امل��دارس
وامل � �ع� ��اه� ��د وال � �ج ��ام � �ع ��ات ل � ��ذا ي��رج��ى
تزويدي باآلتي:

 هل يسمح قانون جمعيات النفعال �ع��ام بتملك أو ت��أس�ي��س الجمعيات
ل�ش��رك��ات ت �ج��اري��ة؟ ف��ي ح��ال اإلي �ج��اب
يرجى تزويدي بالنص القانوني.
 ه��ل تملك أي م��ن جمعيات النفعال�ع��ام القائمة حاليا ش��رك��ات تجارية
سواء كانت ربحية أو غير ربحية؟ في
ح ��ال االي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي باسم
ال�ج�م�ع�ي��ة وال �ش��رك��ة امل�م�ل��وك��ة ل�ه��ا مع
بيان تاريخ التأسيس.
 وافقت وزارة الشؤون االجتماعيةوالعمل لجمعية اإلصالح االجتماعي
ب�ت��أس�ي��س ج��ام �ع��ات ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب �ن �س �خ ��ة م � ��ن ط� �ل ��ب ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة وم ��ا
أرفقته من أسباب لتأسيس جامعات
وتزويدي بمحاضر اجتماعات اللجنة
املعنية في الوزارة التي درست الطلب
وواف� � �ق � ��ت ع �ل �ي��ه وت � ��زوي � ��دي ب �خ �ط��اب
امل��واف�ق��ة امل��رس��ل ال��ى جمعية االص�لاح
االجتماعي.
 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس�م��اء أع�ض��اءال �ل �ج �ن��ة ال� �ت ��ي درس� � ��ت ط �ل��ب ج�م�ع�ي��ة
اإلصالح االجتماعي ووافقت عليه.
 -ه � ��ل خ ��اط� �ب ��ت وزارة ال � �ش� ��ؤون

االج �ت �م��اع �ي��ة وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ألخذ ال��رأي القانوني والفني للسماح
لجمعية اإلصالح بتأسيس جامعات؟
ف� ��ي ح � ��ال اإلي � �ج� ��اب ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب �ن �س �خ��ة م ��ن امل �خ ��اط �ب ��ات وف � ��ي ح��ال
النفي يرجى بيان أس�ب��اب ع��دم األخ��ذ
برأي وزارة التعليم العالي.
 ه � ��ل خ ��اط� �ب ��ت وزارة ال � �ش� ��ؤوناالج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل وزارة ال�ت�ج��ارة
ألخذ الرأي القانوني والفني بالسماح
ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ة اإلص � � �ل � � ��اح االج � �ت � �م� ��اع� ��ي
ب �ت��أس �ي��س ش� ��رك ��ات إلدارة امل� � ��دارس
أو امل�ع��اه��د أو ال�ج��ام�ع��ات أو ال��دخ��ول
بحصة شراكة في شركات قائمة تقوم
بتقديم تلك الخدمات التعليمية؟ في
حال االيجاب يرجى تزويدي بصورة
من املخاطبات بني الوزارتني.
 ه��ل ت�ق��دم��ت أي جمعية ن�ف��ع ع��امبطلب لتعديل نظامها األس��اس��ي بما
يسمح لها بتأسيس مدارس أو معاهد
أو ج��ام �ع��ات غ �ي��ر ج �م �ع �ي��ة اإلص�ل��اح
االجتماعي؟ ف��ي ح��ال اإلي�ج��اب يرجى
ت��زوي��دي ب��اس��م الجمعية وص ��ورة من
الطلب ورد الوزارة.

 ف ��ي ح ��ال ب �ي��ان ت �ع ��ارض م��واف�ق��ةوزارة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
للموافقة لجمعية اإلص�لاح بتأسيس
جامعات مع القوانني القائمة األخرى
ه ��ل ي �ت �ط �ل��ب ت �ع��دي��ل ال �ن �ظ��ام م��واف �ق��ة
الجمعية؟
وم � ��ن ج� �ه ��ة اخ � � ��رى وج � ��ه ال �ن �ص��ف
س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
د .يوسف العلي ب�ّي�نّ فيه ان��ه نشر في
ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة «ال �ك��وي��ت ال �ي��وم»
ب�ت��اري��خ  28ف�ب��راي��ر ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي
الجديد لجمعية اإلص�لاح االجتماعي
م�ت�ض�م�ن��ا إن� �ش ��اء امل � � ��دارس وامل �ع��اه��د
والجامعات لذا يرجى تزويدي باآلتي:
 ه� ��ل ت� �ق ��دم ��ت ج �م �ع �ي��ة اإلص� �ل��احاالج �ت �م��اع��ي ب �ط �ل��ب ل �ت��أس �ي��س ش��رك��ة
أو مؤسسة؟ ف��ي ح��ال اإلي�ج��اب يرجى
ت ��زوي ��دي ب �ن �س �خ��ة م ��ن ال �ط �ل��ب واس ��م
ال �ش��رك��ة /امل��ؤس �س��ة م ��ع ب �ي��ان أس �م��اء
املؤسسني وحصصهم.
 هل يجوز قانونا لجمعيات النفعال� �ع ��ام ت��أس �ي��س ش��رك��ات/م��ؤس �س��ات
ربحية أو غير ربحية أو شراء حصص
من شركات قائمة؟

05

عاشور :واضح أن
الحكومة وعلى
رأسها وزارة
اإلعالم في واد
والناس في واد آخر
الحويلة :موقف
الرئيس الغانم
شجاع ويعبر عن
وجهة نظر أهل
الكويت تجاه
األشقاء
حماد :نشكر
األمير على اللفتة
الكريمة بمعاملة
أبناء الشهيد
العنزي معاملة
الكويتيين
أبل :كفوا عن
تخوين هذا
المجتمع وتفتيته
فمؤسسات الدولة
تمارس التمزيق
المعيوف :على
رئيس لجنة
األولويات تسمية
اللجان التي تأخرت
في إنجاز تقاريرها

06

مضبطة

aldostoor

األربعاء  23جمادى األولى  02 . 1437مارس 2016

تكليف اللجان سرعة إنجاز تقارير
مشروعات قوانين الخطة التشريعية
تتمة المنشور ص05
(موافقة عامة)
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :اذا نوافقعلى التمديد فلنؤجل بند االسئلة
الى الغد.
(عدم موافقة)
 ع �ل��ي ال �خ �م �ي��س :ن �ش �ك��رك االخال ��رئ� �ي ��س ع �ل��ى م��وق �ف��ك ف ��ي ب �غ��داد
ع� �ل ��ى ع � ��دم ق �ب��ول �ك��م م� ��ا ورد ع�ل��ى
ل � �س� ��ان رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � �ش� ��ورى
االي ��ران ��ي ف��ي ال �ت �ع��دي ع�ل��ى اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وه� ��و م��وق��ف
م�ش��رف للشعب الكويتي الشريف.
ال �س �ع��ودي��ة وق �ف��ت م�ع�ن��ا وق �ف��ة ك��أن
الكويت دولتهم .ولم يقبلوا التعدي
على الكويت من ال�ع��راق لذلك نحن
ف ��ي امل �ق��اب��ل ال ن �ق �ب��ل ال �ت �ع��دي على
أي دول��ة شقيقة في الخليج من أي
ش�خ��ص .ال�ن��ائ��ب دش�ت��ي ت�ج��اوز كل
الحدود بالتعدي وطلب نقل الحرب
الى السعودية وهذا امر ال نقبل به
وس �ن �ت �ص��دى ل��ه وال ن�ق�ب��ل ال�ت�ع��دي
ع� �ل ��ى دول ال �خ �ل �ي��ج أو ح �ك��ام �ه��ا.
ف�ه��ي م�ن�ظ��وم��ة واح ��دة وأت�م�ن��ى من
ال �ح �ك��وم��ة أن ت� �ص ��در ب �ي��ان��ا ت��دي��ن
ه��ذه التصريحات السيئة ال ��واردة
ع �ل��ى ل� �س ��ان دش� �ت ��ي وه� � ��ذا امل �ن �ه��ج
يمثل منهج دول م�ع��ادي��ة للكويت
وص � ��درت اح �ك ��ام ت��دي��ن م �م��ارس��ات
هذه الدول وايران تعدت على جزرنا
ودول الخليج ولم نر منها إال الشر.
ولكن السعودية وقفت معنا موقف
رج��ل واح ��د وداف �ع��ت ع�ن��ا وال نقبل
ال ال�ت�ص��ري��ح او ال�ت�ل�م�ي��ح واذا كنا
ننادي بالوحدة الوطنية فهذه هي
الوحدة الوطنية الحقيقية.
 م �ح �م��د ط �ن ��ا :ن� �ب ��ارك ل�ص��اح��بالسمو وولي عهده على هذه االعياد
ال��وط�ن�ي��ة ون�ش�ك��ره ع�ل��ى توجيهات
س� �م ��وه ال� �ت ��ي ل �ي �س��ت ب �غ��ري �ب��ة ع��ن
س � �م ��وه ب �م �ع��ام �ل��ة اب � �ن� ��اء ال �ش �ه �ي��د
العنزي معاملة الكويتيني .البعض
ح� ��اول ان ي�ب�ين ال ��داه ��س االره��اب��ي
أنه مريض نفسي وأغلب املجرمني
خاصة ف��ي االره ��اب وهتك العرض
ف�ق�ب��ل االق� ��دام ع�ل��ى ج��ري�م�ت��ه يذهب
ال� ��ى ال �ط��ب ال �ن �ف �س��ي وي ��أخ ��ذ ك ��ارت
أع �ص��اب ب��أن��ه م��ري��ض ن�ف�س�ي��ا ف��أي
شخص ي�ح��اول فعل ذل��ك ال ب��د من
الكشف عنه جيدا والبحث الجيد.
فالخاليا النائمة تفعل ه��ذا الفعل
وك��ذل��ك ال��دواع��ش .وال�ب�ع��ض ح��اول
ان ي�ن�ف��ي ال�ج��ري�م��ة ع��ن ه ��ذا امل�ج��رم
االره � ��اب � ��ي وع� �ل ��ى ال� �ط ��ب ال �ن �ف �س��ي
وض��ع آلية كاملة للبحث والتحري
عن اي شخص يفعل فعله.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :نهنئ الشعبالكويتي كافة وعلى رأس��ه صاحب
السمو وسمو ولي العهد باألعياد

عسكر :نشكر
األمير على
اهتمامه بشهيد
الوطن وأبنائه

د .محمد الحويلة

ال��وط �ن �ي��ة وأت� �م� �ن ��ى ان ت� �ع ��اد ع�ل��ى
ال �ك��وي��ت وه ��ي اك �ث��ر ام �ن��ا وت�ك��ات�ف��ا
واس� �ت� �ق ��رارا وان ن �ك��ون ي ��دا واح ��دة
تجاه قضايا استقرار البلد .الناس
ت ��ري ��د ف� ��ي االع � �ي� ��اد ال� �ف ��رح ��ة ول �ك��ن
واض ��ح ان ال�ح�ك��وم��ة وع �ل��ى رأس�ه��ا
وزارة االع � �ل� ��ام ف� ��ي واد وال � �ن ��اس
ف ��ي واد اخ� ��ر .ال ت��وج��د ت��وع �ي��ة بل
ع �ش��وائ �ي��ة ال ت� ��ؤدي ال ��ى ال�ت�م��اس��ك
والوحدة الوطنية .هناك مسؤولية
على اإلع�لام في تنظيم االحتفاالت
وي��ؤس�ف�ن��ا م��ا ح��دث للشهيد تركي
ال�ع�ن��زي وت�ع��رض��ه للدهس م��ن قبل
ان�س��ان وذل��ك نتيجة تغاضينا عن
االف �ك��ار امل�ت�ط��رف��ة .ه�ن��اك مسؤولية
توجيه التعليم ال��ى ه��ذه القضايا
وال بد من توجيه الشباب الى كيفية
التمسك في الوحدة الوطنية فهناك
ق�ص��ور م��ن وزارة االع�ل�ام والتربية

مراقب مجلس األمة عبدالله التميمي مترئسا جزءا من الجلسة

في هذا الشأن.
م��وق��ف ال��رئ �ي��س ف ��ي ب� �غ ��داد هو
م� ��وق� ��ف ال � �ك� ��وي� ��ت وم� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ون �ش �ك��ره ع �ل��ى ه� ��ذا امل ��وق ��ف ول �ك��ن
اخ �ت�لاف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر م��ع ال��دول
ال ي� �ن� �ب� �غ ��ي اخ � ��ذه � ��ا ب �ح �س ��اس �ي ��ة.
معظم دول الخليج ؟؟؟ وه��ذا ليس
معناه ان عالقتنا سيئة مع ال��دول.
ه� ��ذه م �ص��ال��ح دول اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة.
االختالف في قضية معينة ال يعني
ان� �ن ��ا ض ��د دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون.
ه�ن��اك خ�لاف ب�ين ال�س�ع��ودي��ة وقطر
وال �ب �ح��ري��ن واالم � � ��ارات وه� ��ذا ش��يء
ط �ب �ي �ع��ي واخ� � �ت �ل��اف ف � ��ي وج� �ه ��ات
النظر.
 د .م �ح �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة :ن �ت �ق��دمال ��ى م �ق��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
االم� �ي ��ر امل� �ف ��دى وس �م��و ول� ��ي ع�ه��ده
ب ��ال �ت �ب ��ري �ك ��ات ب �م �ن��اس �ب��ة االع� �ي ��اد

وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير العدل واألوقاف يعقوب الصانع

ال��وط�ن�ي��ة .وم��وق��ف ال��رئ�ي��س الغانم
هو موقف اهل الكويت وهو موقف
ش�ج��اع ويعبر ع��ن وج�ه��ة نظر اهل
الكويت تجاه االشقاء وهذا املوقف
ال نستغربه من رئيس املجلس وما
يمس اململكة يمس الكويت وما يضر
أي دول��ة من مجلس التعاون يضر
ال �ك��وي��ت ون �س �ت �غ��رب ال�ت�ص��ري�ح��ات
املسيئة ل��دول املنظومة الخليجية
وخ��اص��ة م��ن اح��د ن ��واب االم ��ة وه��و
ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي وه��ذه
التصريحات نستنكرها وندينها
واكثر من م��رة نقدم له النصح بأن
ي�ك��ف ع��ن ه ��ذا االس �ت �ف��زاز ون�ط��ال��ب
الحكومة بسرعة اتخاذ االج��راءات
القانونية املناسبة تجاه من يضر
املصلحة العليا للكويت .واجراءات
ع��اج �ل��ة ت� �ج ��اه ه � ��ذه ال �ت �ص��ري �ح��ات
املتكررة التي يصدرها في مؤتمرات
دول �ي��ة وت �س��يء ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا
فكل ما يسيء للخليج يسيء لنا في
ال�ك��وي��ت وال نسمح الي م��ن ك��ان ان
يتعدى على السعودية.
ال �س �ي��اس��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة
متزنة وتحظى باحترام الجميع.
السعودية عمقنا االستراتيجي
وح� �ص� �ن ��ا ال� �ح� �ص�ي�ن الن ال �ك ��وي ��ت
وم��وق �ف �ه��ا م �ش��رف اب� ��ان ال �غ ��زو وال
نسمح الي شخص ان يصرح ضد
االشقاء.
وع�ل�ي�ن��ا م �س��ؤول �ي��ات دس �ت��وري��ة
وقانونية وعلى الحكومة اج��راءات
ينبغي ات �خ��اذه��ا س��ري�ع��ا ون�ط��ال��ب
ب �ت �ف �ع �ي��ل ال�ل�ائ �ح ��ة ح �ت��ى ي �ك��ف ع��ن
ت�ص��رف��ات��ه ال �ت��ي ت�م��س ع�لاق�ت�ن��ا مع
االشقاء.
 س� �ع ��دون ح� �م ��اد :ن �ش �ك��ر س�م��واألم �ي��ر وس�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ون�ب��ارك
لهما بمناسبة االعياد الوطنية.
ال��رس��ال��ة ال�ث��ال�ث��ة نشكر الرئيس
على ه��ذا املوقف ويؤسفنا ما قاله

دشتي عن جارتنا السعودية التي
كان لها موقف مشرف اثناء العدوان
العراقي وامللك فهد قال« :اما ترجع
الكويت او تروح السعودية معها».
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ف� �ت� �ح ��ت اراض� �ي� �ه ��ا
وجيشت الجيوش من اج��ل تحرير
الكويت .ون��ؤك��د للشعب السعودي
ان كلمة الغانم تمثل نواب املجلس
واي ت�ص��ري�ح��ات ت �ص��در م��ن ن��ائ��ب
تمثله هو ال تمثلنا ورئيس املجلس
فقط ه��و م��ن يمثلنا ف��ي امل��ؤت�م��رات
الخارجية الشارع الكويتي مستاء
من هذه التصريحات ونشكر رجال
االم��ن وعلى رأسهم وزي��ر الداخلية
ع �ل��ى م�ت��اب�ع�ت�ه��م االم � ��ن ف ��ي جميع
امل�س�ي��رات وم��ا ح��دث م��ن اع�ت��داء من
اح ��د اف � ��راد ت�ن�ظ�ي��م وراح ضحيته
ال� �ش� �ه� �ي ��د ت� ��رك� ��ي م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ن ��زي
ونعزي اسرة الشهيد ونشكر اللفتة
ال �ك��ري �م��ة ل �س �م��و االم� �ي ��ر ب�م�ع��ام�ل��ة
اب �ن��ائ��ه م �ع��ام �ل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ل�ح�ين
ب �ل��وغ �ه��م س ��ن ال ��رش ��د ل�ت�ج�ن�ي�س�ه��م.
يجب ان نستفيد م��ن اخ�ط��اء الغير
بالنسبة لتنظيم داع��ش ويجب ان
تشارك األس��رة في متابعة اوالده��م
وتصرفاتهم.
 د .خليل اب��ل :اق��دم اسمى آي��اتال �ت �ه �ن �ئ��ة وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ال � ��ى م �ق��ام
ص��اح��ب السمو االم�ي��ر وس�م��و ولي
ع�ه��ده والشعب الكويتي بمناسبة
ذك� ��رى ال �ت �ح��ري��ر وال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي.
ونحن لسنا في مقام استذكار دور
ص��اح��ب ال�س�م��و وس�م��و ول��ي عهده
في بناء الكويت.
ه �ن��اك م�س��ؤول�ي��ة مجتمعية من
دون تمييز في الحفاظ على الكويت
ن� ��رف� ��ع ش � �ع� ��ار ال� � ��وح� � ��دة ال��وط �ن �ي��ة
ون �ت��زي��ن ب ��أل ��وان ع �ل��م ال �ك��وي��ت لكن

التتمة ص07

حمدان العازمي:
نحن مع الوحدة
الوطنية ولكن
المشكلة
تكرار اإلساءة
إلى البحرين
والسعودية
الحريص :الكل
يعلم اإلساءات
الصادرة من
دشتي وال نقبل
اإلساءة لدول
الخليج وخصوصا
السعودية
الحمدان :السكوت
هو الذي يشعل
الفتيل ويؤثر
في االصطفاف
الطائفي
الهاجري :الطلب
مستحق وهذه
اإلساءة تكررت
كثيرا
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إحالة طلب لجنة تحقيق وفيات العمال
في الشدادية للجنة التعليمية
تتمة المنشور ص06
عندما تأتي املمارسة فبكل وقاحة
هناك من يفرق هذا املجتمع وينسى
اننا امام مسؤولية امام رب العاملني
ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ه� ��ذا ال �ب �ل��د واال
فكفوا عن هذا الشعار.
ك �ف��وا ع��ن ت �خ��وي��ن ه ��ذا امل�ج�ت�م��ع
وتفتيته .مؤسسات الدولة تمارس
التفريق والتمزيق.
س� �ي ��اس� �ت� �ن ��ا م � �ت� ��زن� ��ة م� � ��ع ال� �ك ��ل
وعالقاتنا طبية مع الكل على الرغم
م��ن خ ��روج ك�ل�م��ة م��ن ه�ن��ا او ه�ن��اك
نعم نستنكرها.
ه��ذا ال��دس�ت��ور م��ن ح��ق ك��ل واح��د
منا حرية ال��رأي مكفولة لكن ضمن
اطار القانون يحاسب وفق القانون
ن �ح �ت��رم ج �م �ي��ع اش �ق��ائ �ن��ا ف ��ي دول
مجلس التعاون الخليجي.
وي � � �ج� � ��ب ان ن� � �ح� � �ت � ��رم ال� �ك� �ل� �م ��ة
ون �ت �ص��دى ل �ه��ذه امل �م ��ارس ��ات وف�ق��ا
ل � �ل ��دس � �ت ��ور وع�ل��اق� ��ات � �ن� ��ا م � ��ع دول
الخليج اكبر م��ن ان يتم تجريحها
برأي.
 ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ي ��وف :ارج � ��و م��نرئ�ي��س لجنة األول ��وي ��ات ان يسمى
ال� �ل� �ج ��ان ال� �ت ��ي ت ��أخ ��رت ف ��ي ان �ج��از
تقاريرها.
ون� �ش� �ك ��ر رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
موقفه تجاه رئيس مجلس الشورى
االي� ��ران� ��ي وه � ��ذا امل ��وق ��ف ه ��و يمثل
الشعب قبل النواب.
ن� �ق ��ول ل��دش �ت��ي «ن �ب �ي��ك ت �ن �ب��ش»
ون� ��ري� ��د ان ن� �ك ��ون واض � �ح �ي�ن م�ع��ك
الن ع �ل �ي �ن��ا م �س��ؤول �ي��ة ول� ��م ن ��ر م��ن
ال �ح �ك��وم��ة اي ردة ف �ع��ل ت �ج��اه ه��ذه
االساءات االساءات بدأت من املبطل
األول ف��ي  2012ون�ق��ول ل��ه «ان�ب��ش»
نعرف من الخنني ومن الخايس».
ن��رف��ض ان ي�س�ت�م��ر ه ��ذا ال��وض��ع
واذا استمر الوضع فهمنا مسؤولية
مجلس االمة ولم تحرك ساكنا.
 عسكر العنزي :نستنكر الحادثاألل �ي��م ال ��ذي راح ضحيته الشهيد
ت� ��رك� ��ي ال � �ع � �ن� ��زي .ون� �ش� �ك ��ر س �ي��دي
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ع� �ل ��ى اه �ت �م ��ام ��ه
بشهيد الوطن وابنائه.
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات دش� � �ت � ��ي وت� � �ك � ��رار
اس� � ��اءات� � ��ه امل ��زع� �ج ��ة ون �س �ت �ن �ك��ره��ا
ونرفضها.
 حمدان العازمي :اس��اءة دشتيل �ك��ل م ��واط� ��ن ك��وي �ت��ي وم� �ن ��ذ ف �ت��رة
ول ��م ن �س�م��ع اي ت �ص��ري��ح م ��ن وزي ��ر
ول ��م ن��ر ب�ي��ان��ا م��ن ال�ح�ك��وم��ة وه��ذه
اس��اءة للشعب الكويتي كله حاكما
ومحكوما فإلى متى نسكت؟
وه ��و ي�ت�ح��دث ال ��ى ق �ن��اة س��وري��ة
معادية فما الهدف من ذل��ك؟ وهذه
اساءة وال نقبلها.
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام طلبا بتقديم
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الكندري :دشتي
أساء في أكثر من
قناة إعالمية إلى
الكويت

كامل العوضي مترئسا جزءا من الجلسة

طلب املناقشة بشأن ق��رار الحكومة
وق� ��ف ص� ��رف م �خ �ص �ص��ات ال �ع�ل�اج
ب��ال �خ��ارج وذل� ��ك ب �ع��د االن �ت �ه��اء من
قانون التحقيقات.
(موافقة عامة)
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام طلبا بتقديم
ط� �ل ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ش��أن
اوض� � � � ��اع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� � �ص � ��ورة غ �ي��ر
قانونية.
الرئيس الغانم :يعني التحقيقات
ثم العالج بالخارج ثم البدون.
(موافقة)
وت �ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ط �ل �ب��ا ب�ش��أن
استمرار تصريحات د .عبدالحميد
دش � �ت� ��ي امل� � �ع � ��ادي � ��ة ل � � � ��دول م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وت�خ�ص�ي��ص
س��اع�ت�ين م��ن جلسة ال �ي��وم ملناقشة
ال�ت�ص��ري�ح��ات امل�س�ت�ف��زة م��ن دشتي
ت� �ج ��اه ال �س �ع ��ودي ��ة واع� �ل ��ان م��وق��ف

جانب من جلسة أمس

عبدالصمد :التزوير
وصل إلى المحاكم
واألحكام وهناك
مشكلة في صدور
حكم باطل

عسكر العنزي

رسمي من املجلس.
 د .ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش� � �ت � ��ي:أق � ��ررن � ��ا ط �ل �ب�ي�ن ول ��دي� �ن ��ا امل� ��داول� ��ة
ال � �ث� ��ان � �ي� ��ةل � �ل� ��رق� ��اب� ��ة امل � �س � �ب � �ق� ��ة ث��م
ال �ت �ح �ق �ي �ق ��ات وال � � �ب� � ��دون وال � �ع �ل�اج
بالخارج وال مانع من مناقشة طلب
االخوان.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :م ��ع ت �ق��دي��ريواح�ت��رام��ي ملقدمي الطلب والطلب
م�س�ت�ح��ق ول �ك��ن ف ��ي ب �ن��د ال��رس��ائ��ل
ت�ك�ل�م�ن��ا م ��ا ف �ي��ه ال �ك �ف��اي��ة وال �ط �ل��ب
حساس وله انعكاسات على الشارع.
فلنكلف رئ �ي��س امل�ج�ل��س للجلوس
م��ع دش�ت��ي وال�ت�ف��اه��م ف��ي م�ث��ل ه��ذه
ال�ق�ض��اي��ا اف �ض��ل م��ن ال��دخ��ول فيها
وضياع ساعتني للحديث عنها او
ل�ن�ك�ل��ف م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س ب �ع �ي��دا عن
الجو البرملاني لنبتعد عن املزايدات
ف�ل�ن�ح��اف��ظ ع �ل��ى ل�ح�م�ت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة

ونثق فيك األخ الرئيس للقيام بهذا
الدور.
 ح �م��دان ال �ع��ازم��ي :ه ��ذه ليستاول اس� � � � ��اءة وت � �غ� ��اض� ��ى امل �ج �ل��س
ع��ن اس � ��اءات م �ت �ك��ررة ال م��وق��ف وال
ت�ص��ري��ح وال ب�ي��ان ح�ك��وم�ي��ا يوقفه
عند حده نحن مع الوحدة الوطنية
ولكن املشكلة انه يكرر االساءة على
ال �ب �ح��ري��ن وال �س �ع��ودي��ة ح �ت��ى على
بلده.
 م � � �ب� � ��ارك ال� � �ح � ��ري � ��ص :ال� �ط� �ل ��بم �س �ت �ح��ق ف� ��ي م �ث ��ل ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
وال�ش��ارع يطالبنا باتخاذ ق��رار في
ه��ذه القضية ال�ك��ل يعلم االس ��اءات
البالغة من دشتي ال نقبل االس��اءة
لدول الخليج وخاصة السعودية.
 د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :لنتحملم �س��ؤول �ي��ات �ن��ا وامل �ج �ل ��س ع �ل �ي��ه ان
ي �ق��وم ب ��إج ��راءات ��ه وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة

االفصاح عن موقفها.
 ح � �م� ��دان ال � �ح � �م� ��دان :ال �س �ك��وته��و ال��ذي يشعل الفتيل وي��ؤث��ر في
موضوع االصطفاف الطائفي الننت
وال �ط �ل ��ب م �س �ت �ح��ق ل �ب �ي��ان امل��وق��ف
الحقيقي للشعب الكويتي ولبيان
عثرات هذا النائب املشبوه.
 م� ��اض� ��ي ال � �ه � ��اج � ��ري :ه� � ��ذا ه��وامل��وق��ف الرسمي للكويت وسياسة
ص��اح��ب ال�س�م��و وال �ط �ل��ب مستحق
وهذه االساءات تكررت كثيرا.
 ف � �ي � �ص� ��ل ال � � �ك � � �ن � � ��دري :ال� �ط� �ل ��بمستحق النائب اس��اء ف��ي اكثر من
قناة اعالمية على الكويت وصاحب
ال�س�م��و ي�ق��ول ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة
وال� �خ� �ل� �ي ��ج ج� �س ��د واح � � � ��د «اف � �ه� ��م»
ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ي �ع��ة م� �س� �ت ��اؤون م��ن
تصريحاته.
 د .اح �م��د م �ط �ي��ع :ع�ب��دال�ح�م�ي��ددش� �ت ��ي ه ��و ف �ت �ن��ة وش� ��ر والب � ��د م��ن
وجود موقف للمجلس كله.
(موافقة عامة)
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :معنىذلك ان نبدأ في الطلب ثم التحقيقات
ثم العالج بالخارج.
واآلن االسئلة ثم الرقابة املسبقة
 صالح عاشور :لدينا  3طلباتمناقشة وكل طلب ساعتان فأقترح
تأجيل طلبات املناقشة الى يوم غد
ونبدأ بالجدول الن كلها ال ترتبط
بقانون وال توجد تقارير.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :رأييحترم وفقا لتصويتاتكم االسئلة
ث��م ال��رق��اب��ة املسبقة ث��م تصريحات
دشتي ثم التحقيقات ثم العالج ثم
البدون هل توافقون؟
 د .يوسف الزلزلة :اقترح انهاءال � �ج ��دول ال� �ي ��وم وارج � � ��اء ال �ط �ل �ب��ات

التتمة ص08

الصانع :القضية
أحيلت إلى محكمة
الجنايات وما زالت
منظورة أمام
القضاء
الزلزلة :تم إنقاذ
آالف األسر من
خالل صندوق دعم
األسرة ولكن
إجراءات البنوك
اختلفت
عاشور :بعد مرور
 10سنوات لم ينته
مشروع القرية
التراثية في الشرق
وحتى اآلن لم
يتم التحقيق في
تأخيره
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تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة
أسواق المال يحال إلى اللجنة المالية
إعفاء الرعاية السكنية من الرقابة المسبقة لمدة  5سنوات «مداولة ثانية»

تتمة المنشور ص07
ال��ى ي��وم غ��د وال �ي��وم ن�ب��دأ بالرقابة
املسبقة ثم قانون حماية املسنني.
 ال ��رئ �ي ��س م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ف��يالنهاية التصويت للمجلس.
 ع� �ل ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س :ن� �ح ��ن ف��ري��قواح� ��د ف�ن�ح��ن ن�ت�ك�ل��م ع��ن م �ل��ف ام��ن
يهم دول الخليج وامل��وض��وع ليس
ط��ائ �ف �ي��ا ول �ك��ن اق�ل�ي�م�ي��ا وه� ��ذا ام��ن
دول ��ة ف��دش�ت��ي ي�ط��ال��ب ب �ض��رب عقر
دار دول � � ��ة ش �ق �ي �ق��ة ف� �ه ��ذه م� ��ن اه ��م
األولويات.
 حمدان العازمي :نحن صوتناعلى القرار وانتهينا.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت ��ي :سبقال� �ت� �ص ��وي ��ت ع� �ل ��ى ط� �ل� �ب ��ي ال� �ع�ل�اج
بالخارج والبدون وبعد طلبي.
االسئلة
اسئلة النائب عدنان عبدالصمد
ل��وزي��ر ال �ع��دل الف��ادت��ه ح ��ول ت��زوي��ر
حكم قضائي.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال� �س ��ؤالي�ف�ق��د م �ع �ن��اه اذا م��ر ع�ل�ي��ه س �ن��ة او
اك �ث��ر وه� ��ذا ال� �س ��ؤال م��ر ع�ل�ي��ه اك�ث��ر
من سنة ،والتزوير وص��ل للمحاكم
واالح �ك ��ام وه �ن��اك مشكلة حقيقية
بصدور حكم باطل ولكن له تبعات
واسأل وزير العدل ماذا حصل بهذا
املوضوع.
 ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص � ��ان � ��ع :ال �ق �ض �ي��ةاحيلت ملحكمة الجنايات وما زالت
منظورة امام املحكمة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ال�ق�ض�ي��ةتخصكم وما زالت باملحكمة.
 يعقوب الصانع :القضية انتهتمن التحقيقات واحيلت للجنايات.
 س ��ؤال ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ةل��وزي��ر امل��ال �ي��ة ح ��ول ص �ن��دوق دع��م
االسرة.
 يوسف الزلزلة :الصندوق كانل ��دع ��م االس � � ��رة واالج � � � � ��راءات ك��ان��ت
م �ن �ص �ف��ة وت� � ��م ان � �ق� ��اذ االف االس� ��ر
وتسهلت ام��وره��م ،ول�ك��ن اج ��راءات
ال�ب�ن��وك اصبحت تختلف وس��ؤال��ي
ح��ول م�خ��ال�ف��ات ق��ام��ت ب�ه��ا البنوك
وال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ك ��ان ي��أخ��ذ بعض
الحاالت بشكل عشوائي لدراستها
واالج� � ��اب� � ��ة ل� ��م ت �ت �ك �ل��م ع� ��ن ن��وع �ي��ة
املخالفات.
 س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب س�ع��د ال�خ�ن�ف��ورلوزير املالية حول خفض الدعم.
سعد الخنفور :قدمت سؤالي ولم
يصلني جواب.
 س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ورلوزير الدولة بشأن القرية التراثية
بمنطقة الشرق.
 ص � ��ال � ��ح ع� � ��اش� � ��ور :ال� �ح� �ك ��وم ��ةي �ب �ي �ن ��ون ان ال � �ح� ��ل ف� ��ي امل �ي ��زان �ي ��ة

صالح عاشور

وال�ع�ج��ز ج��زء م�ن��ه ال��ذه��اب للقطاع
ال � �خ� ��اص وه � � ��ذه خ ��دع ��ة وال� �ق� �ط ��اع
ال �خ��اص ال ي�س�ت�ط�ي��ع ح��ل مشاكله
وم ��ن ي �ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ال �ح �ك��وم��ة عبر
اجهزتها ولوال تدخل الحكومة لدى
ب �ع��ض ال �ب �ن��وك الف �ل �س��ت ال�ح�ك��وم��ة
وخ��دي �ع��ة ال �ت �ج��ار ان �ه ��م ال �ح ��ل ه��و
غ� �ي ��ر م� �ق� �ب ��ول وت� � ��م اع � �ط � ��اء اف �ض��ل
موقع لعمل قرية تراثية واملفترض
ينتهي املشروع في عام  2006وبعد
م� ��رور  10اع � ��وام ل��م ي�ن�ت��ه امل �ش��روع
وال�ق�ط��اع ال �خ��اص ه��و خ ��راب البلد
ول �ي��س ه��و ال �ح��ل وال ��وزي ��ر ي��رف��ض
اعطائي االجوبة بحجة انه مخالف
للدستور.
وحتى االعذار غير مقبولة وال؟؟
ف��ي امل�ش��روع ك��ان��ت ع�ب��ارة ع��ن بركة
ماء وتبريرات الحكومة غير مقبولة
وال ��دول� ��ة ت �ق��در ت �ط �ل��ع اي � � ��رادات من
ناحية االيجارات ولم يتم اجراء أي
تحقيق ألسباب تأخير املشروع.
 أن��س الصالح :بالنسبة لسؤالاالخ سعد الخنفور يتم االجابة عنه
وموجود في املجلس.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ن��ري��د م��وق��فال�ح�ك��وم��ة ح ��ول امل �ش��روع ال ب��د من
وج��ود ج��واب على امل��وض��وع وم��اذا
ت �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة اذا م ��ا ي �ك��ون في
جواب حول املشروع.
 أنس الصالح :االخ موجه سؤاالل� ��وزي� ��ر ال� ��دول� ��ة وال � ��وزي � ��ر م��وج��ود
بالقاعة.
 صالح عاشور :االخ وزير املاليةلو مو راد كان افضل.
 أنس الصالح :السؤال موجه لييتحدث عن جمهورية بورما.
س ��ؤال ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل أب ��ل ل��وزي��ر
التربية حول تكلفة الطالب بمراحل
الدراسات العليا.
 -خ �ل �ي��ل أب � ��ل :ال �ظ ��اه ��ر ف ��ي خ�ل��ل

بفهم السؤال وانا سألت عن الطلبة
امل �م �ي��زي��ن وأؤك � � ��د امل �ك �ت��ب ال �س��اب��ق
ل �ل ��وزي ��ر االس� �ب ��ق واالخ � � � ��وان ي �ب��دو
ل ��م ي �ع��رف��وا ال �ك �ل �ف��ة ف ��ي ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وط��ال��ب ك�ل�ي��ة ال �ح �ق��وق ي�ك�ل��ف ف��وق
 5000دي �ن��ار وال �ط��ب  30000دي�ن��ار
وال �ه �ن��دس��ة  8500دي� �ن ��ار وال �ع �ل��وم
االداري ��ة  3500دينار وكلية البنات
الجامعية تكلف  1700دينار وأليس
من األج��در مشاهدة االرق��ام قبل ان
ن �خ �ط��ط وم� ��ن ي �ح ��دد ح ��اج ��ة س��وق
العمل.
 بدر العيسى :أؤكد لالخ النائباذا ف��ي ن��واق��ص ل�ل��رد ع�ل��ى االسئلة
ن �ح��ن ع �ل��ى اس �ت �ع��داد ل�ت��وض�ي�ح�ه��ا
ووضع االرقام الدقيقة.
س � � ��ؤال ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ه��دي��ة
لوزير التربية حول لجان التحقيق
في التطبيقي.
 محمد ال�ه��دي��ة :ات��وج��ه بالشكرالجزيل للوزير على حل املخالفات.
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب ع � ��ودة ال��روي �ع��ي
ل��وزي��ر ال ��دول ��ة ب �ش��أن ان � ��واع ال��دع��م
الحكومي.
 ع� ��ودة ال ��روي �ع ��ي :ه ��ذا ال �س��ؤالس� �ي� �ك ��ون ح ��دي� �ث ��ا ل �ل��أي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة
وبالتالي نحن نعاني من الحكومة
ال ت �ع �ط �ي �ن��ا ارق � ��ام � ��ا دق� �ي� �ق ��ة ن �ح��ن
ن �ت �ح��دث ع��ن خ �ط��ة ال ��دول ��ة لتنويع
م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ول�ل�أس ��ف ل ��م ت��رد
االج��اب��ة ال��واف �ي��ة ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص.
ومتوسط دخل النفط هناك فائض
وس ��ؤال ��ي ح ��ول ال �ل �ق��اءات ال�س��اب�ق��ة
وس �ي �ت��م ت��رش �ي��د االس� �ت� �ه�ل�اك وه��ل
الفائض ينتج عن الدعوم ام خفض
االستهالك وهناك كثير من مواطن
الهدر وهل الدعوم من اماكن الهدر؟

التتمة ص09

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

✓

5

أنس الصالح

37

6

بدر العيسى

38

علي الخميس

7

جابر املبارك

39

عودة الرويعي

8

جمال العمر

40

عيسى الكندري

9

حمدان العازمي

41

فارس العتيبي

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الدويسان

11

حمود الحمدان

43

فيصل الشايع

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

13

خلف دميثير

✓

45

كامل العوضي

14

خليل الصالح

✓

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

27

عادل الخرافي

59

هند الصبيح

✓

28

عبدالحميد دشتي

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

36

✓

✓

✓
✓

✓

✓
✓

ممتنع

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

34

عدنان عبدالصمد

35

عسكر العنزي

36

علي العبيدي
علي العمير

غير
موافق
موافق

ممتنع

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
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الموافقة على إلغاء الرقابة المسبقة على
المشاريع اإلسكانية في المداولة الثانية

تعديل قانون بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات «مداولة ثانية»

التصويت على تعديل قانون بشأن اإلدارة العامة للتحقيقات

تتمة المنشور ص08
 ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران :ن�ح��نش��اه��دن��ا ه��ذا ال�ت�ط��رف وال�ع�ن��ف في
السنوات االخيرة لذلك سؤالي هذا
مستحق استفسار عن عدد الجرائم
ل��وض��ع اي��دي�ن��ا ع�ل��ى م�ك��ام��ن الخطأ
وه� � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه الرت � �ك� ��اب ال �ج��رائ��م
وال � �ت � �ط� ��رف ن� �ش ��أ م� �ن ��ذ ال �س �ت �ي �ن��ات
وه � �ن� ��اك اك � �ث ��ر م� ��ن ح �ل �ق��ة ات �ص �ل��ت
م��ع ب�ع�ض�ه��ا وف ��ق م�ن�ظ��وم��ة عاملية
فعلينا تحصني الشباب من يصدق
ب� ��أن ج �م �ه��وري��ة ال� �س ��وء االن ف�ي�ه��ا
ح ��زب ال �ي �م�ين امل �ت �ط��رف وه ��ي اك�ث��ر
دول العالم انفتاحا على العالم ومن
يقول بسبب الوهابية عليه تقديم
كتاب واحد يؤكد هنا التوجه حتى
نأخذ حذرنا من ذلك.
 وزي � � ��ر اإلع � �ل� ��ام :ف� ��ي م�ن�ت�ص��ف 2013اطلقنا خطة حكومية توعية
خاصة بموضوع التطرف الشبابي
ون�ت�ي�ج��ة ل��ذل��ك ن�س�ب��ة ال �ج��رائ��م في
الكويت  ٪ 9وما زلنا نحتاج املزيد
م��ن الجهود للوقوف علي معالجة
العنف الشبابي والتطرف وغيرها
م � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا م � ��ع ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع �ل��ى
العملية التربوية.
 ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف :االج��اب��ة عنس� ��ؤال� ��ي ن ��اق �ص ��ة ب� �ع ��دم ت�ض�م�ن�ه��ا
ع �ل��ى اع �ض��اء ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
وم � ��ن امل �س �ت �غ��رب اع � �ط� ��اء االح� � ��زاب
السياسية مدارس وجامعات وعلى
ال�ح�ك��وم��ة ت��أك�ي��د او ن�ف��ي ذل ��ك ام��ام
النواب بعدم اعطاء احزاب سياسية
جامعات ومدارس.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :االخ ال �ن��ائ��بيوجه اسئلة ويريد االجابة الفورية
ع �ن �ه��ا م ��ع ان ه� �ن ��اك الئ� �ح ��ة ت �ح��دد
طريقة االسئلة.
 ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ي ��وف :ان� ��ا اش �ك��رال ��وزي ��ر ع �ل��ى ال �ت �ه��رب م ��ن االج��اب��ة
وت� ��رف� ��ع ال �ج �ل �س��ة مل � ��دة رب � ��ع س��اع��ة
للصالة.

اس� �ت ��ؤن� �ف ��ت ال� �ج� �ل� �س ��ة ب ��رئ ��اس ��ة
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
في الساعة الواحدة ظهرا.
وواف� � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت �م��دي��د
ال�ج�ل�س��ة ح�ت��ى االن �ت �ه��اء م��ن ق��ان��ون
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات وم �ن ��اق �ش ��ة م ��وض ��وع
النائب دشتي.
 وت�ل�ا ال��رئ �ي��س اق �ت��راح��ا ب�ش��أنترتيب أول��وي��ات الجلسة كالتالي:
ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع �ل ��ى امل �ش ��اري ��ع
وال� �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات وق� � ��ان� � ��ون ح �م��اي��ة
امل� �س� �ن�ي�ن وال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � � �ـ 23ل�ل�ج�ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وت �ص��ري �ح��ات ال �ن��ائ��ب
دش �ت��ي وج �ل �س��ة ال �غ��د ي �ك��ون فيها
طلب العالج بالخارج والبدون.
ت�ق��ري��ر اللجنة االس�ك��ان�ي��ة بشأن
الغاء الرقابة املسبقة:
 ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م�ن��اق�ش��ةت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة االس �ك ��ان �ي ��ة ب �ش��أن
الغاء الرقابة املسبقة على املشاريع
االسكانية ملدة  5سنوات.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري (ع ��ن امل �ق��رر):ه � �ن ��اك ت� �ع ��دي ��ل م � �ق ��دم م� ��ن ال �ن��ائ��ب
د.يوسف الزلزلة على املادة األولى.
 وواف ��ق املجلس عليها موافقةعامة.
 ف �ي �ص��ل ال � �ش� ��اي� ��ع :ه � �ن ��اك ف ��رقب�ين ال��رق��اب��ة املسبقة وب�ي�ن التدخل
ف � ��ي االم � � � ��ور ال �ف �ن �ي ��ة ف� � ��االج� � ��راءات
االداري� � ��ة ي �ج��ب ان ت �ك��ون م��وج��ودة
الرقابة املسبقة ض��روري��ة بالنسبة
ل�لاج��راءات مثل الفتوى والتشريع
ولجنة املناقصات لحصولها على
اراضي الدولة ويفترض ان يعطيهم
الديوان موافقات خالل اسبوع.
 ي��اس��ر اب ��ل :ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل يفرغاملوضوع من محتواه فنحن نبحث
على م��ا ي�س��رع العملية االسكانية
وه��ذا التعديل يعرقل امل��دة ويفرغ
املوضوع من محتواه.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري (ع ��ن امل �ق��رر):تقديم الحالة املالية تفصيليا عن

كل مشاريع املؤسسة ونكتفي بهذا
التعديل.
 10م� ��ن  40ع� � ��دم م ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
االقتراح.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
على امل��داول��ة الثانية لقانون الغاء
ال ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ع �ل ��ى امل �ش ��اري ��ع
االسكانية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة  36عدم موافقة  13امتناع
 1الحضور .50
موافقة ويحال للحكومة.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م � � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:ي �س �ع��دن��ي ب ��اس �م ��ي وب ��اس �م �ك ��م ان
ارح��ب اج�م��ل ترحيب ب��وزي��ر العدل
امل � �ص� ��ري امل� �س� �ت� �ش ��ار اح� �م ��د ال ��زن ��د
متمنيا ل��ه طيب االق��ام��ة وان تثمر
ال � ��زي � ��ارة ب ��ال �ن �ج ��اح امل� ��رج� ��و م�ن�ه��ا
فنزلتم اهال وحللتم سهال.
 د .عبدالحميد دشتي :املجلسم��ن أه��م اخ�ت�ص��اص��ات��ه ال��رق��اب��ة فال
ن �ش �ك��ك ف ��ي ذم ��ة ال �ح �ك��وم��ة ب��ال��رغ��م
م��ن مآخذنا عليها ولدينا االدوات
ال��رق��اب �ي��ة وال ت �ع �ط �ل��وا ال �ش �ك��ل في
ديوان املحاسبة.
 ياسر أبل :نشكرك االخ الرئيسوالنواب واعضاء اللجنة االسكانية
وه � � � ��ذا ال � �ق � ��ان � ��ون س � � ��وف ي �ح �م �ل �ن��ا
مسؤولية اك�ب��ر وان ش��اء ال�ل��ه نحن
قدها وسوف نقدم الحلول العملية
لتسريع عجلة االنجاز.
 فيصل الشايع :جمعيات النفعالعام لها صالحيات بفتح جمعيات
ومدارس وغيرها نود ان نسمع من
ال��وزي��رة ه��ل ه��ذه الئ�ح��ة ج��دي��دة أم
ماذا؟
إدارة التحقيقات
 ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م�ن��اق�ش��ةت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب�ش��أن
ت � �ع ��دي ��ل ق � ��ان � ��ون االدارة ال� �ع ��ام ��ة

التتمة ص10

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

5

أنس الصالح

✓

6

بدر العيسى

✓

7

جابر املبارك

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

✓

10

حمد الهرشاني

11

حمود الحمدان

12

خالد الجراح

13

خلف دميثير

✓

14

خليل الصالح

✓

46

15

خليل أبل

✓

47

ماضي الهاجري

16

راكان النصف

48

مبارك الخرينج

17

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

✓

22

سلمان الحمود

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

✓

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

✓

60

ياسر أبل

✓

29

عبدالرحمن الجيران

61

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

32

عبدالله العدواني

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد

✓

35

عسكر العنزي

✓

36

علي العبيدي

37

علي العمير

38

علي الخميس

✓

39

عودة الرويعي

✓

40

عيسى الكندري

41

فارس العتيبي

42

فيصل الدويسان

43

فيصل الشايع

44

فيصل الكندري

✓

45

كامل العوضي

✓

ماجد موسى

✓
✓

النتيجة

✓

✓
✓

✓

✓
✓

✓
✓
40
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ممتنع
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الموافقة على سحب  150مليون دينار
من االحتياطي لشراء طائرات اليوروفايتر
تتمة المنشور ص09
للتحقيقات.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :نحتاج مرونةم � ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة واع� � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن��ة
ف��االق �ت��راح ب��ال�ت�ع��دي��ل اي االن�ص��اف
 156ش �خ��ا م ��ن ادارة ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات
واع �ت �ق��د ان اح��ال�ت�ه��م ل�ل�ت�ق��اع��د غير
منصفة وغير قانونية.
و،م � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال� � �ق � ��ان � ��ون ب �س �ح��ب
ال � �ت � �ع ��دي� ��ل ف ��ان � �ن� ��ا ب � ��ذل � ��ك ب �خ �س �ن��ا
حقوقهم.
 ال� � ��رئ � � �ي� � ��س م � � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م:االق �ت��راح��ات ال�ت��ي ق��دم��ت ت��م سحبها
وال � � �ن� � ��واب ش � ��رح � ��وا م � �ب� ��رر ال �س �ح��ب
فاقترح التصويت في املداولة االولى.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ه�ن��اك 156ش �خ �ص��ا ف��وج �ئ��وا ب� ��أن ال �ح �ك��وم��ة
اح� ��ال � �ت � �ه� ��م ل � �ل � �ت � �ق ��اع ��د ف �ل �ن �ج �ع��ل
الحكومة تقوم وتقول انها سوف
ت�ع�ي��د ال�ن�ظ��ر ف��ي ه��ذا ال �ق��رار حتى
نعطيهم مخرجا جيدا.
 د .علي العمير :نشارك املجلساالح �ت��رام لجهد اخ��وان�ن��ا ف��ي ادارة
ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات وت � ��م ت��أج �ي �ل��ه ل �ع��دم
وج��ود وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة التعديالت
ق��دم��ت وت� ��م ق �ب��ول �ه��ا وال �ت �ص��وي��ت
ع �ل �ي �ه��ا وق� �ب� �ل� �ن ��اه ��ا ل� �ت ��ذه ��ب ال ��ى
اللجنة وم��ن ثم ت��درس في اللجنة
ولم ندع كحكومة لدراستها ولذلك
نحن نعتقد انه م��ازال في الجلسة
وتلتزم ونشدد على التقرير االولي
للجنة ب��ان ال�ح�ك��وم��ة ت��رف��ض ه��ذا
التعديل وحتى ال يرفض القانون
فلنرجئ التصويت على القانون
بالتعديالت وندرسها مع املجلس
دراسة مستفيضة.
 الرئيس م��رزوق الغانم :ارجاءالتصويت سيعود باملضرة عليهم
الن قرار احالتهم قريبا التعديالت
لم يتم مناقشتها في اللجنة.
ال �ت �ق��ري��ر ال� ��ذي ام��ام��ي ي �ق��ول ان
اللجنة لم تناقش التعديالت.
 روض � � � � � ��ان ال� � � � ��روض� � � � ��ان :ق �ب��لاسبوعني الحكومة استغلت املادة
 76ل �ت��أج �ي��ل االم � � ��ر ه � ��ذا دس� �ت ��ور
الكويت واملادة  167منها واضحة.
 الرئيس م��رزوق الغانم :تبونن �ف �ت��ح ب� ��اب ال �ن �ق��اش ق ��دم ��وا طلبا
ووقعوا عليه وانا جاهز.
 د .ع� �ل ��ي ال� �ع� �م� �ي ��ر :ال ن�ت�م�ن��ىتأجيل او عدم حسم املوضوع لكن
اما ان نذهب الى التقرير االساسي
ورأينا فيه واض��ح وس��وف نتشدد
ف� �ي ��ه او ت� �ع� �ي ��ده ل �ل �ج �ن��ة ون� � ��درس
ال � � �ت � � �ع � ��دي �ل��ات ون� � �ت� � �ف � ��ق ال � � �ن� � ��واب
والحكومة.
 فيصل الكندري :نعيد التقريرال� � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ل� �ك ��ن ب � �ش ��رط ت�ع�ه��د
الحكومة ب�ع��دم فصل امل��وظ�ف�ين الـ

عاشور :التعديل
جاء إلنصاف
 156شخصا من
إدارة التحقيقات
وإحالتهم للتقاعد
غير منصفة

عبدالله املعيوف

.156
 خلف دميثير :ارى ان يتشجعرئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ب �س �ح��ب ال �ت �ق��ري��ر
ون �ن �ت �ظ��ر وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ي �ش��رح
املوضوع وهذا افضل.
 م�ب��ارك ال�ح��ري��ص (ع��ن امل�ق��رر):ال��وزي��ر ك��ان غير م��وج��ود الجلسة
املاضية ولم يكن هناك نصاب.
ك��ذل��ك ع��دم وج��ود ن�ص��اب داخ��ل
اللجنة ول��م نتقاعس ف��ي مناقشة
التعديالت.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :اق � ��در م �ق��ررال �ل �ج �ن��ة ل �ك��ن ك �ن��ا ن��ذك��ر م �ج��ري��ات
ال �ج �ل �س ��ة وت ��رج� �ي� �ن ��اه ��م ل �ت��أج �ي��ل
امل � ��وض � ��وع ل � �ع ��دم وج � � ��ود ال ��وزي ��ر
لكنهم رفضوا وطالبوا بالتصويت
ع �ل �ي��ه رغ� � ��م ع� � ��دم وج � � ��ود ال� ��وزي� ��ر
والحكومة لم تدع الى اي اجتماع
للجنة التشريعية ف��ام��ا ان تلتزم
بالتقرير االس��اس��ي ورأي�ن��ا رافض
لهذا التعديل او تضاف التعديالت
ويعود للجنة لدراسته.

حديث نيابي خالل جلسة أمس

د .عبدالله الطريجي

 يعقوب ال�ص��ان��ع وزي��ر ال�ع��دل:زم�ل�اؤن ��ا ف ��ي ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات يهمهم
اع� �ل��اء االط� � ��ر ال ��دس� �ت ��وري ��ة .ه �ن��اك
ت� �ع ��دي�ل�ات وارس � �ل� ��ت ال � ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة ل� ��م ت�ت��م
دعوتها ومن املهم اب��داء رأيها في
هذا األمر.
وم� ��ن غ �ي��ر امل �ع �ق ��ول ع� ��دم اب� ��داء
الرأي في التعديالت املقدمة.
ف��اذا كانت هذه املقترحات التي
سطرتها التشريعية ف��ي التقرير
االول فرأي الحكومة واضح وهو ال
يمكن ان تتوافق املراكز القانونية
في ادارة التحقيقات ووزارة العدل.
ومل � � ��اذا ت ��م االق� � �ت � ��راح ب �م �س��اواة
االدارة العامة للتحقيقات بالنيابة
ال �ع��ام��ة؟! ان ه��ذا االق �ت��راح يحتاج
م�ن��ا االج �ت �م��اع ف��ي ال �غ��رف املغلقة
داخل اللجنة التشريعية.
 الرئيس مرزوق الغانم :امامكمخياران اما التصويت على التقرير
االصلي او اعادته الى اللجنة.

 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :اق �ت��رح اع ��ادةالتقرير الى الجنة.
 الرئيس م��رزوق الغانم :هناكاقتراحان التصويت على التقرير
االس ��اس ��ي او اع � ��ادة ال �ت �ق��ري��ر ال��ى
اللجنة.
 م�ب��ارك ال�ح��ري��ص (ع��ن امل�ق��رر):نصوت على التقرير االساسي في
املداولة االولى.
 يوسف ال��زل��زل��ة (م��ؤي��د الع��ادةالتقرير ال��ى اللجنة) :نحن نتكلم
ع� ��ن  156ش �خ �ص��ا ظ �ل �م ��وا ب �ق ��رار
ن �ع �ت �ق��د ان � ��ه ي �ج ��ب ت �غ �ي �ي��ره ف �ل��زم
ال �ل �ج �ن��ة ال� �ج� �ل ��وس م ��ع ال �ح �ك��وم��ة
ل� � � �ت � � ��دارس االم� � � � ��ر وت� � ��رف� � ��ض ب �ع��د
اس � � �ب� � ��وع� �ي��ن وس � � �ن � � �ص� � ��وت ع �ل �ي��ه
باملوافقة.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :م �ع��ارض الع ��ادةالتقرير ال��ى اللجنة :ن�ص��وت على
التقرير االساسي.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:سنصوت على اع��ادة التقرير الى

اللجنة والزامها ان ترفع تقريرها
ب �ع��د اس �ب��وع�ي�ن ل�ل�م�ج�ل��س ش��ام�لا
واذا س� �ق ��ط ه � � ��ذا االق� � � �ت � � ��راح اذن
سنصوت على التقرير االساسي.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
وكانت النتيجة كاآلتي:
م ��واف� �ق ��ة  23ع � ��دم م ��واف� �ق ��ة 29
امتناع  1الحضور 53
س� � �ق � ��ط االق � � � � �ت � � � ��راح وس� � ��أذه� � ��ب
للتصويت على التقرير األساسي.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع� �ل ��ى االق � � �ت� � ��راح ب �ت �ع ��دي ��ل ق ��ان ��ون
رق � � ��م  53ل� �س� �ن ��ة  2001ف � ��ي ش ��أن
االدارة العامة للتحقيقات ب��وزارة
الداخلية وكانت النتيجة كالتالي:
م ��واف� �ق ��ة  39ع � ��دم م ��واف� �ق ��ة 13
الحضور 52
موافقة على املداولة.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
ع �ل��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ل �ق��ان��ون
وكانت النتيجة كالتالي:
م ��واف� �ق ��ة  40ع � ��دم م ��واف� �ق ��ة 13
الحضور 53
موافقة ويحال للحكومة.
 م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ال �ق ��ان ��ونيعيد الحقوق ملوظفي التحقيقات
على اعتبار ان االمر بني التحقيق
والنيابة في البحث والتحري.
 حمدان العازمي :اتمنى أال تردالحكومة هذا القانون.
 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ن� �ب ��اركملوظفي االدارة العامة للتحقيقات
ع � � ��ودة ال� �ح� �ق ��وق ل � �ه ��م .وه� � ��م ن ��اس
خدمت الوطن وتحملوا الظلم على
مدى  30عاما.
 عبدالله املعيوف :الحكومة البدان تقف بجانب هؤالء املوظفني وأال
ترد القانون.

التتمة ص11

الزلزلة :على
الحكومة إعادة
النظر في إحالة
 156شخصا
بالتحقيقات
للتقاعد
العمير :نطالب
بتأجيل التصويت
على القانون
بالتعديالت
لدراسته باستفاضة
مع المجلس
الروضان :قبل
أسبوعين
الحكومة استغلت
المادة  76للتأجيل
والمادة  176من
الدستور واضحة
الكندري :نعيد
التقرير إلى اللجنة
لكن بشرط تعهد
الحكومة بعدم
فصل الموظفين
الـ 156
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األربعاء  23جمادى األولى  02 . 1437مارس 2016

مضبطة

اعتماد إنشاء وتشغيل المنشآت النووية
لألغراض السلمية
تتمة المنشور ص10
 جمال العمر :نشكر التشريعيةورئيسها وال �ن��واب واق ��رار القانون
وال�ت�ص��وي��ت بغالبية ال �ن��واب وم��ن
باب التعاون لتلتزم الحكومة بهذا
القانون ولن نتخلى عن  156موظفا.
 م � ��اض � ��ي ال � � �ه� � ��اج� � ��ري :ن � �ب� ��اركالخ� ��وان � �ن� ��ا امل �ح �ق �ق�ي�ن وامل �ح �ق �ق ��ات
ون �ش �ك��ر اع� �ض ��اء ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف�ك��ل
الشكر لكم.
 ع� ��دن� ��ان ع �ب ��دال �ص �م ��د :آم � ��ل انيخفض املجلس الفترة التي يصدر
ب �ه��ا ال �ق��ان��ون م��ن ش �ه��ر ال ��ى  7اي��ام
وف��ق امل��ادة  65من الدستور وارج��و
ت�ص��وي��ت امل�ج�ل��س ع�ل��ى اس�ت�ص��دار
القانون في  7ايام بدال من شهر.
م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ه � � ��ذه امل � � ��ادةاس�ت�خ��دم�ن��اه��ا ف��ي ق��ان��ون مكافحة
الفساد فهل يوافق املجلس؟!
 21من  26عدم موافقة.
 كتاب وزير التربية بشأن طلبتشكيل ل�ج�ن��ة تحقيق ح��ول ت�ك��رار
ح ��االت وف �ي��ات ال�ع�م��ال ف��ي م�ش��روع
م��دي �ن��ة ص �ب��اح ال �س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة
الشدادية.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :اق�ت��رح احالتهالى اللجنة التعليمية.
موافقة عامة
 كتاب وزير النفط ووزير الدولةل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم� � ��ة امل ��رف ��ق ب��ه
تقرير عقد محطة ال��زور الشمالية
املرحلة االولى.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :اق�ت��رح احالتهالى لجنة املرافق.
 د .عبدالحميد دشتي :السكوتع � ��ن ه � � ��ذا امل� � ��وض� � ��وع ال ي� �م� �ك ��ن ان
ي�س�ت�ق�ي��م ول �ك ��ن ن �ح �ي �ل��ه ال� ��ى ل�ج�ن��ة
م�خ�ت�ص��ة وه ��ي ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل��ال
العام.
موافقة عامة
 كتاب وزير النفط ووزير الدولةب �ش��أن ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ت �ج��اوزات هيئة اس��واق امل��ال رقمي
1و.2
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ارج � ��و انيحال الى اللجنة املالية.
(موافقة عامة)
 د .يوسف الزلزلة :قانون حمايةاملسنني مهم لكن نظرا لعدم وجود
الوزيرة ويؤجل الى الجلسة املقبلة.
(موافقة عامة)
تقرير الميزانيات
 ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م�ن��اق�ش��ةت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات رق � ��م 23
ب�ش��أن االذن للحكومة ب��أخ��ذ مبلغ
من االحتياطي العام للسنة املالية
.2016/2015
 -ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :م �ش��روع

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد متحدثا

ق� ��ان� ��ون ب � � � ��االذن ل �ل �ح �ك��وم��ة ب��أخ��ذ
االحتياطي وفتح ميزانية للوزارات
بمبلغ  150مليون دنيار.
 صالح عاشور :نريد معرفة 150مليون دينار ملاذا؟
 وزير املالية :الطلب تعزيز علىم �ي��زان �ي��ة وزارة ال ��دف ��اع للتسليح
وه� � ��ذا ال �ط �ل��ب ن ��وق ��ش ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
الرباعية.
 عبدالحميد دش�ت��ي :ه��ذا املبلغل �ت �ع��زي��ز م �ي��زان �ي��ة ال � � ��وزارة ن�ح�ت��اج
ال��ى ت��وض�ي��ح الن اللجنة الرباعية
اجتمعت على ذلك.
 ع��دن��ان عبدالصمد 3 :ملياراتت � �ص ��در ب� �ق ��ان ��ون م �س �ت �ق �ب��ل و200
م� �ل� �ي ��ون ض� �م ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ع��ام��ة

للدولة تأتي بها الحكومة ولكنها
طلبت  150مليونا ل�ش��راء ط��ائ��رات
ب��روف��اي �ت��ر ت �ق��در ال�ت�ك�ل�ف��ة م�ل�ي��اري��ن
و 600م �ل �ي��ون وه� ��ذه ت�ع�ت�ب��ر دف�ع��ة
اولى.
 الغانم :هل يوافق املجلس علىال�ط�ل��ب ال�ح�ك��وم��ي ب��زي��ادة امليزانية
لوزارة الدفاع  150مليونا.
(موافقة)
 ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :واي �ض��اه �ن��اك ب ��زي ��ادة م �ل �ي��ار و 200وب�ع��د
االض ��اف ��ة ي�ع�ت�ب��ر امل �ي��زان �ي��ة م �ل �ي��ارا
و 350مليون ل ��وزارة ال��دف��اع ولعدة
سنوات قادمة ونأمل باملوافقة على
التوصيات املدرجة مع التقرير.
 -ال � �غ� ��ان� ��م :ال� �ت� �ص ��وي ��ت ب ��االس ��م

الحضور  47موافقة  40عدم موافقة
 6امتناع .1
موافقة على ه��ذا االعتماد تتلى
التوصيات منه.
 عدنان عبدالصمد :التوصيات:• توفر رقابة مالية على التنفيذ
ل�ل�ح�ي�ل��ول��ة ف ��ي ال ��وق ��وع ب��االخ �ط��اء
ب� ��ال � �ص � �ف � �ق� ��ات ال � �س� ��اب � �ق� ��ة امل �ع �ي �ن ��ة
بالتسليح.
• قيام وزارة الدفاع بالتنسيق
بني االدارات املعنية في الوزارة.
• اخضاع العقود املبرمة ملراقبة
اجهزة الدولة.
• استيفاء الحقوق.
• االل � �ت� ��زام ب� �ش ��أن ال �ك �ش��ف ع��ن
العموالت.

المجلس يرفع  12تقريرا من جدول أعماله
اللجنة

التقارير

العدد

حماية االموال
العامة

 االقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم ( )1لسنة  1993بشأنحماية االموال العامة

1

االسكانية

 االقتراح بقانون في شأن انشاء مدينة صباح االحمد املتطورة -االقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية في املناطق الحضرية

2

املرافق العامة

 انشاء مطار دولي خارج حدود املناطق السكنية االقتراح بقانون بشأن منع التعامل التجاري وقت صالة الجمعة انشاء وادارة وتشغيل املنشآت النووية لالغراض السلمية -انشاء الهيئة العامة الدارة االزمات والكوارث.

4

التشريعية
والقانونية

 املرسوم بالقانون رقم ( )12لسنة  2008بتعديل بعض احكام قانون الجزاءالصادر بالقانون رقم ( )16لسنة 1960
 االقتراح بقانون بشأن انشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هالل شهر رمضانوهالل شهر شوال
 -تجريم ممارسة اعمال السحر والشعوذة

3

الخارجية

 االقتراح بقانون بشأن حظر التعامل مع الكيان الصهيوني االقتراح بقانون في شأن التزام الشخصيات االعتبارية الوطنية والعربيةواالجنبية في دولة الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق االنسان.

2

• ض� � � � � ��رورة ال � �ف � �ح� ��ص ال� �ف� �ن ��ي
ل �ل �م �ع��دات وم � ��دى م �ط��اب �ق �ت �ه��ا ق�ب��ل
تسلمها تسلم نهائيا.
• ض � ��رورة ت�ه�ي�ئ��ة امل �ك ��ان ال ��ذي
تخزن به هذه االسلحة.
• تضمن عقود التسلح شروطا
جزائية.
• التأكيد على ج�ه��از املراقبني
املاليني للتحقق من صحة الصرف.
• ارف ��اق ب�ي��ان م��ال��ي توضيحي
ض�م��ن امل��ذك��رة االي �ض��اح �ي��ة ل ��وزارة
الدفاع بدأ من .2017/2016
 وزير الدفاع 50 :مليونا ستكوندف �ع��ة اول ��ى وب��اق��ي امل�ب�ل��غ سيكون
ع �ل��ى دف �ع ��ات س �ن��وي��ة ي �ت��م االت �ف��اق
عليها وك��ل م�ش��اري��ع وزارة ال��دف��اع
خ��اض �ع��ة ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة وم�ج�م��ل
االس�ل�ح��ة ال �ت��ي ت��م ش��راؤه��ا سابقا
ت �ع �م ��ل ب �ش �ك ��ل ج� �ي ��د وخ � �ي� ��ر دل �ي��ل
ال �ص��واري��خ س�ي�س�ك��را ال�ف�ن�ي��ة ال�ت��ي
تعمل اآلن في منطقة جيزان دفاعا
عن اململكة العربية السعودية.
 ع� � ��دن� � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ه� ��ذهال�ت��وص�ي��ات تنظم ع��دم ال��وق��وع في
االخ � �ط� ��اء ال �س��اب �ق��ة وع� �ل ��ى ال ��وزي ��ر
العودة للمجالس السابقة.
 ال� �غ ��ان ��م :واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع�ل��ىال �ت��وص �ي��ات وي� �ح ��ال ال �ق ��ان ��ون ال��ى
الحكومة وانتقل املجلس الى تقرير
اللجنة ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ش��أن ان�ش��اء
وادارة وتشغيل امل�ن�ش��آت ال�ن��ووي��ة
لالغراض السلمية وصوت املجلس
نداء باالسم على املداولة االولى.
الحضور  41موافقة .41
وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى االس�ت�ث�ن��اء
من املادة  104من الالئحة الداخلية
واجراء التصويت نداء باالسم على
املداولة واالستثناء في آن واحد.
الحضور  46موافقة .46
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال �ق��ان��ون في
مداولتني وتم تحويله الى الحكومة.
 وزي� � � � ��ر ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة :اود انات �ق��دم بالشكر للمجلس ع�ل��ى ه��ذه
االت �ف��اق �ي��ة الب � ��راز دور ال �ك��وي��ت في
مؤتمر القمة للطاقة املقبلة.
 كامل العوضي :الشكر موصولللجميع على انجاز هذا االمر.
طلب مناقشة إساءات دشتي
وان�ت�ق��ل املجلس ملناقشة الطلب
املقدم بمناقشة ما صدر عن النائب
ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ت �ج��اه اململكة
العربية السعودي من اساءات .
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال �غ��ان��م :ترفعالجلسة ملدة  10دقائق للصالة.
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الحريص :القانون
يعيد الحقوق
لموظفي
التحقيقات على
اعتبار ان ال فرق
بين التحقيقات
والنيابة في البحث
والتحري
حمدان العازمي:
أتمنى أال ترد
الحكومة هذا
القانون
دشتي :موظفو
التحقيقات خدموا
الوطن وتحملوا
الظلم على مدى 30
سنة
المعيوف :على
الحكومة أن تقف
بجانب موظفي
التحقيقات وأال ترد
القانون
العمر :نشكر
النواب واللجنة
التشريعية على
إقرار القانون ولن
نتخلى عن 156
موظفا
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صباح الخالد :الحكومة تتخذ اإلجراءات
القانونية بحق من يسيء إلى السعودية
تتمة المنشور ص11
اس� �ت ��ؤن� �ف ��ت ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة
الرابعة والنصف
 الرئيس مرزوق الغانم :هناكط �ل��ب م �ق��دم ل�ل�اق �ت��راح ب �ب �ي��ان من
مجموعة من االعضاء.
 د .خليل عبدالله :نحن في هذااملجلس نسعى الى ايصال رسالة
ل�ل�ج�م�ي��ع ب �م��وق��ف دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وموقف املجلس واعتقد ان البيان
امل�ق��دم بعرض وجهة نظر الدولة
واملجلس والبيان واضح وكلماته
واض� �ح ��ة وي ��وص ��ل ال ��رس ��ال ��ة ال��ى
اش �ق ��ائ �ن ��ا ف� ��ي م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي.
 8من 43
عدم موافقة
 ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د وزي��رال� �خ ��ارج� �ي ��ة :االخ ال��رئ �ي��س م�ن��ذ
 4اي � � ��ام ف� �ق ��ط ال� �ك ��وي ��ت اح �ت �ف �ل��ت
ب��ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي وي ��وم ال�ت�ح��ري��ر
وف � � ��ي غ � �م� ��رة ه � � ��ذه االح � �ت � �ف� ��االت
والنشوة الوطنية التي اجتاحت
الكويت يأتي النائب عبدالحميد
دش �ت��ي ليعكر ص�ف��و االح�ت�ف��االت
ب��االس��اءة ال��ى ال�س�ع��ودي��ة وأؤك��د
ان التاريخ يشهد بأن هناك افرادا
ودوال وج� �م ��اع ��ات ح ��اول ��ت ل�ك��ن
كانت حصيلة محاوالتهم خيبة
ال��رج��اء .اي اح��د ي �ح��اول االس��اءة
املتميزة بني الكويت والسعودية
ف�ع�ل�ي��ه ان ي�ف�ك��ر وي �ق��در ث��م ينظر
ال� � � ��ى ع � �م� ��ق ال� � �ع �ل��اق � ��ة .ال � �ت� ��اري� ��خ
ي �ش �ه��د ب� ��أن ف ��ي ال� �ش ��دة وال ��رخ ��اء
وال� �ع� �س ��ر وال� �ي� �س ��ر ك� �ن ��ا ش�ع�ب�ين
ن �س��ان��د ب�ع�ض�ن��ا ال �ب �ع��ض .وخ�ي��ر
دل �ي��ل ان �ط�ل�اق��ة امل �ل��ك ع�ب��دال�ع��زي��ز
الس �ت �ع��ادة ح �ك��م اب��ائ��ه وم �ن��ذ 52
سنة سخرت السعودية اراضيها
وإم�ك��ان��ات�ه��ا الس �ت �ع��ادة ال�ك��وي��ت.
ن� � ��واج� � ��ه ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ب �ت �م��اس��ك
املجتمع ال�ك��وي�ت��ي وت�ض��ام�ن��ا مع
اخواننا دول مجلس التعاون.
االس��اءة الى اململكة هي اساءة
ل � �ل � �ك ��وي ��ت ول� � � ��ن ن � ��رض � ��ى ب� ��ذل� ��ك.
الحكومة جادة وحازمة في اتخاذ
االجراءات القانونية تجاه كل من
ي�س��يء ال��ى ال�ع�لاق��ة ب�ين اشقائنا
وجيراننا.
وك��ل م��ا ن�ق��وم ب��ه ه��و دف ��اع عن
ال�ك��وي��ت قبل ال��دف��اع ع��ن أي دول��ة
في دول مجلس التعاون.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت ��ي :م��اأشبه ال�ي��وم بالبارحة ات��ذك��ر اني
وق �ف��ت ن�ف��س امل��وق��ف ف��ي املجلس
املبطل االول ولكن مع فارق الحدث
وكنت اعتقد انكم متوهمون انما
طاملا قال النائب االول اني أسأت

دشتي :أنا مؤمن
بوحدة الهدف
والمصير بين دول
الخليج وال يمكن
أن اسيء الشقائي
في أي دولة

د .عبدالحميد دشتي

ل�ل�س�ع��ودي��ة وذك ��ر ان ال �ك�لام إب��ان
العيد الوطني وهذا لم يحدث.
أن� � � ��ا م � ��ؤم � ��ن ب� � ��وح� � ��دة ال � �ه� ��دف
واملصير بني شعوب دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ف �ل��ا ي �م �ك ��ن ان أس � ��يء
الشقائي في اي دولة.
هناك حوادث معينة فلتحددوا
القول او الفعل الذي شكل مخالفة
او ج ��ري� �م ��ة .ان� �م ��ا ه� ��ي م �ح �ط��ات
فضائية تكرر االشرطة التي تمت
ف��ي امل�ح��اف��ل ال��دول�ي��ة ف��ي الصيف
امل��اض��ي وي�ت�ف��اع��ل م�ع�ه��ا الشعب
حتى اني ما عندي رؤي��ة ملالحقة
 5167تهديدا للكويت ولالعضاء
ول �ن��ا .ال�ح�ك��وم��ة رف �ع��ت  5قضايا
ام��ن دول ��ة ان��ا ل��م اس ��ىء ألي دول��ة
ه �ن��اك أش��رط��ة ت �ك��رر ملصلحة من
يريد ان يؤجج الوضع في الكويت
وس �م��و األم �ي��ر أوص��ان��ا اك �ث��ر من
م ��رة ون �ح��ن اول م��ن ن�ط�ي��ع سمو
األمير .ولكن انتم البد ان تحددوا
القول والفعل وطبقوا الالئحة.
ن � �ح� ��ن ف� � ��ي دول� � � � ��ة م ��ؤس� �س ��ات
واقصى ما تستطيع الحكومة ان
تتقدم بشكوى .واذا تبون هاتوا
س�ي�ف��ا واض ��رب ��وا ع �ن��ق م��ن ي�ق��ول
كالما ال يعجبكم .وترفعون عني
الحصانة واحكام القضاء له وقفة
الشارع يقوده عقالؤه.
 وزي � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ص� �ب ��احالخالد:
ن � �ح� ��ن ال ن� �ل� �ق ��ي ال � � �ك� �ل��ام ع �ل��ى
ع ��واه� �ن ��ه ف ��ي  2/24ل �ي �ل��ة ال �ع �ي��د
ال � ��وط� � �ن � ��ي اذاع� � � � � � ��ت االخ� � �ب � ��اري � ��ة
ال�س��وري��ة ل�ق��اء م��ع دش�ت��ي واع�ن��ي
ما قلته جيدا.
وتلقينا مذكرة رسمية للسفارة
السعودية في الكويت فيها تفريغ
للقاء واالساءات لدولة السعودية
وال ن� �ق� �ب ��ل امل � � �س� � ��اس ب ��امل �م �ل �ك ��ة

أبل :الكويت فوق
الكل واذا كنا
حريصين عليها
فلنحاسب الكل

الشيخ صباح الخالد

السعودية ابدا.
 د .خليل اب��ل :تكلمنا عن دورال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة واش �ق��ائ �ن��ا
ف��ي مجلس ال �ت �ع��اون اب ��ان ال�غ��زو
اس �ت �ق �ب �ل��ون��ا وف� �ت� �ح ��وا ب �ي��وت �ه��م
ل�ن��ا ووض �ع��وا ام�ك��ان�ي��ات�ه��م تحت
تصرف الشعب الكويت وال ينكر
ذلك اال جاحد االساءة هي اساءة
للكويت ولغيرها.
ن � � �ح� � ��ن ف � � � ��ي دول ال � � �ت � � �ع� � ��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي م� �ث ��ل ب� �ي ��وت ال �ف��ري��ج
ولنضع الشريط ونسمع ماذا قال
واذا أخطأ فلنحاسبه ولكن هناك
م��ن يسيء للكويت وال نقبل ذلك
ايضا.
ال� �ك ��وي ��ت ف � ��وق ال� �ك ��ل واذا ك�ن��ا
حريصني عليها فنحاسب الكل.
ه �ن��اك دس� �ت ��ور وق ��ان ��ون والئ �ح��ة
تقرر املحاسبة.
داخ � ��ل ال �ك��وي��ت ي �خ��رج زن��دي��ق
ي�ك�ف��ر ط��ائ�ف��ة ب��أك�م�ل�ه��ا ال الب ��د ان
ي �ك��ون ل�ن��ا م��وق��ف ل�ك��ل م��ن يسيء
للكويت س��واء الكويت او غيرها.
فلنسكرها هذه االف��واه ولنتجرد
كلنا اذا اردن��ا حماية الكويت وال
ن�س�م��ح ب��ال�ت�خ��وي��ن واذا م��ارس�ن��ا
ه � ��ذا ال �ت �م �ي �ي��ز ح �ت��ى ف ��ي ح �م��اي��ة
ال �ك��وي��ت ف �س��وف ن�ض�ي��ع ال�ك��وي��ت
الن � �ن� ��ا م � �س� ��ؤول� ��ون ول� �ن� �ق ��ف ي ��دا
واحدة نحمي الكويت.
 م � ��اض � ��ي ال� � � �ه � � ��اج � � ��ري :ن �ع��مات� �ش ��رف ان اك � ��ون اول امل��داف �ع�ين
عن اململكة .الزميل دشتي تمادى
واخذ راحته معصي عليك اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال ان� ��ت وال
إي ��ران وال ح��زب ال �ل��ه .اململكة لها
رب يحميها.
ج ��رت ال� �ع ��ادة ع �ن��ده ان يتكلم
ع��ن ال�س�ي��اس��ة ال�خ��ارج�ي��ة ل�ل��دول��ة
وي �ق ��ول ح �س��ن ال� �ج ��وار وه ��و اول

من يسيء ال��ى دول الجوار ومل��اذا
ال تطبق هذه التوصيات السامية
لألمير ال��ذي يشدد دائما على ان
الكويت ودول الخليج والسعودية
مصيرهم واح��د ويجب ان يتخذ
اجراء ضد عبدالحميد دشتي.
وامل � �ل� ��ك ف� �ه ��د ق � ��ال ي� ��ا ال �ك��وي��ت
وال �س �ع��ودي��ة ي �ب �ق��ون ي ��ا ال �ك��وي��ت
وال �س �ع��ودي��ة ي ��روح ��ون ف �ه��ل ه��ذا
جزاء االحسان؟!
 م��اج��د م��وس��ى :ات�م�ن��ى ع��رضالتسجيل املرئي وبعدها سأتكلم
وت� ��م ع� ��رض م��رئ��ي ل�ك�ل�م��ة للملك
ف �ه��د ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ي �ق��ول فيها
ي ��ا ن �ع �ي��ش س � ��وا ي ��ا ن� �م ��وت س��وا
ي��ا تبقى ال�ك��وي��ت وال�س�ع��ودي��ة يا
تروح الكويت والسعودية.
ث � ��م ت � ��م ع � � ��رض م� ��رئ� ��ي ل �ك �ل �م��ة
األم�ي��ر ق��ال فيها :إن أم��ن الكويت
ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن أم ��ن منظومة
دول مجلس التعاون واي تهديد
الي دول��ة منها نرفضه ونتداعى
ل��دح��ره وتجسد ذل��ك ف��ي ال�ع��دوان
ال �غ��اش��م وع �ن��دم��ا الح� ��ت م��ؤخ��را
ن��ذر الخطر الم��ن اململكة العربية
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة ال� � ��ذي ه��و
امننا جميعا.
وت� � � � ��م ع� � � � ��رض م� � ��رئ� � ��ي ل �ك �ل �م ��ة
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س م� � ��رزوق ال �غ��ان��م
م� �س� �ج�ل�ا ف� �ي� �ه ��ا اع � �ت� ��راض� ��ه ع �ل��ى
كلمة الريجاني تجاه السعودية
واع� � �ت� � �ب � ��اره ت� ��دخ�ل��ا ف � ��ي ش � ��ؤون
اململكة.
واع� � � �ت � � ��ذر ان� � � ��ي م� � ��ا س �ج �ل �ت �ه��ا
ب� � � ��ال � � � �ف� � � ��ارس� � � ��ي ع� � � � �ش � � � ��ان ي� �ف� �ه ��م
ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش� � �ت � ��ي .ل � ��و ب �ق��ي
دش�ت��ي م��اذا ق��ال امل�ل��ك فهد تنازل
عن الدولة.
الشعب السعودي فتح ابوابهم
ومدارسهم وعطلوا مدارسهم من

اجل الشعب الكويتي.
م� ��ا ع�ل�اق� �ت ��ك ب � ��إي � ��ران ص��اح �ب��ة
خ �ل �ي��ة ال �ع �ب��دل��ي ك�ل�ام ��ك ال ي�م�ث��ل
س�ن�ي��ا وال شيعيا وال اح��د يقبل
هذا الكالم.
س � �م� ��و األم� � � �ي � � ��ر ق � � � ��ال إن أم� ��ن
ال�ك��وي��ت م��ن أم��ن السعودية وهو
اب ��و ال �س �ل �ط��ات ج �م �ي �ع��ا .ال�خ�ل�ي��ج
منظومة واحدة جزء ال يتجزأ من
امن الخليج.
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س وق � ��ف م��وق �ف��ا
م � �ش � ��رف � ��ا ف � � ��ي ال � � � �ع� � � ��راق م� �ش ��رف ��ا
ل �ل �م �س �ل �م�ين وال � �ع � ��رب ك �ل �ه��م ول ��م
ي �ق �ت �ن��ع دش � �ت ��ي ب � �ك �ل�ام ال��رئ �ي��س
ال� � �غ � ��ان � ��م ب � � � ��أن ش � �ع � ��ب ال � �ك� ��وي� ��ت
وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة واح� � � ��د وال ن �ق �ب��ل
املساس بأمن السعودية.
نتمنى منه اآلن الننا نقع على
اق �ل �ي��م س ��اخ ��ن واذا ت �ك �ل��م س �ن��رد
ع �ل �ي��ه واذا م ��د ي� ��ده س �ن �م��د ي��دن��ا
ولكن عيب ان نعتب على مواطن
ك��وي�ت��ي اس ��اء ال��ى دول ��ة خليجية
شقيقة.
ح �م��دان ال�ع��ازم��ي :ال�غ��ري��ب فياالم��ر ان الحكومة مثلما تجرأت
ال� � �ي � ��وم وواف� � �ق � ��ت ع� �ل ��ى م �ن��اق �ش��ة
الطلب ان تتخذ اجراء.
عبدالحميد دشتي تمادى في
االساءة واملجلس اجبر الحكومة
على مناقشة الطلب .ويفترض ان
يكون هناك بيان واضح والشعب
الكويتي لم يقبل االس��اءة ولم نر
اي وزي � ��ر ي �خ��رج م �ع �ت��رض��ا على
ك�لام��ه وه ��ذه اس ��اءة ل�ك��ل الشعب
ال�ك��وي�ت��ي وال أل��وم��ه الن��ه ل��م يجد
من يحاسبه.
وم��ن اك�ث��ر م��ن دش�ت��ي داس في

التتمة ص13

الهاجري :أتشرف
أن أكون أول
المدافعين عن
المملكة العربية
السعودية
موسى :الرئيس
الغانم وقف
موقفا مشرفا
للمسلمين والعرب
كلهم في العراق
حمدان العازمي:
دشتي تمادى في
االساءة والمجلس
أجبر الحكومة على
مناقشة الطلب
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الوحدة الوطنية؟! قدم استجوابا
ل ��وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ب �س �ب��ب ح��رب
اليمن فأي وحدة وطنية.
نحن نتكلم ع��ن شخص زميل
وليس طائفة اس��اء ل��دول الخليج
ن� �ح ��ن ن� �ع ��رف ان � ��ه ي �ت �ك �س��ب ع�ل��ى
ح� �س ��اب زم �ل�ائ ��ه ض � ��رب ال ��وح ��دة
الوطنية لكي يتكسب انتخابيا.
وزير الخارجية الشيخ صباحال �خ��ال��د :ال �ح �ك��وم��ة ت ��رى وت�س�م��ع
وت� �ع� �ل ��م .وك� �ل� �ن ��ا م � �س� ��ؤول� ��ون ع��ن
ح�م��اي��ة ال�ك��وي��ت ل�ك��ن ال نبخسها
ول� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ول � ��وزي � ��ر ال ��دول ��ة
تصريح وال ننتظر توجيها من
احد للدفاع عن اشقائنا.
وال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال � �ت � ��ي رف� �ع� �ن ��اه ��ا
وح��رك�ن��اه��ا دل�ي��ل على ذل��ك .وردا
على خليل ابل فالكويت من اكثر
ال��دول التي قدمت شكاوى ونحن
كلنا ال نقبل املساس بالكويت.
 محمد الجبري :حديثنا ليسح��دي�ث��ا ع��ن س�ن��ة وش�ي�ع��ة دش�ت��ي
ي �م �ش��ي ض� ��د م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت
ب��دءا م��ن البحرين ث��م السعودية
والكويت ل��م تسلم منه .ال��ى متى
يستفز ابناء الكويت سنة وشيعة
ن� �ح ��ن وال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وال �ب �ح ��ري ��ن
ودول ال �خ �ل �ي��ج ش� ��يء واح � ��د وال
ن�ق�ب��ل ال أن ��ت وال م ��ن ي �ح��رك��ك أن
يشقوا صفنا.
اه ��ل امل�م�ل�ك��ة ي �ع��رف��ون م��ا يكنه
شعب الكويت للشعب السعودي
م � ��ن م� �ح� �ب ��ة وت � �ق� ��دي� ��ر ه � ��و ي �ن �ف��ذ
اج �ن��دات معينة تطلب م�ن��ه فإلى
متى؟
وطالبت ب��أن يكون هناك بيان
ادان� ��ة ل �ي��دل ع�ل��ى رأي الكويتيني
ك �ل �ه��م وان � � ��ا م� ��ن ق� ��اع� ��ة ع �ب��دال �ل��ه
ال �س��ال��م اق � ��ول ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
والسعودي إن دشتي ال يمثل اال
نفسه وه��و مأمور بتعكير صفو
العالقات وعلى الحكومة ان تتخذ
اج��راءات �ه��ا ل��دي�ن��ا ق��ان��ون يقتص
منك.
 د .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :امل�م�ل�ك��ةال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وال �ك��وي��ت ال
ي�م�ك��ن ال�ت�م�ي�ي��ز ب�ي�ن�ه�م��ا ت��اري�خ��ا
وش�ع�ب��ا وس�ن��واج�ه��ه ب��أي اس��اءة
واذا ث �ب �ت��ت االس � � � ��اءة ف �ل �ي �ع �ت��ذر
ام � � ��ام امل� �ج� �ل ��س ول � �ك ��ن ب ��االط �ل�اع
ع�ل��ى امل�ق��اط��ع ف��واض��ح ب��أن هناك
ت �ع �م��دا ف ��ي االس� � ��اءة وي ��داف ��ع عن
ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري امل� �ج ��رم وي��ري��د
ان يوقع ب�ين الشعبني السعودي
والكويتي.
ال��دف��اع ع��ن ال �ن �ظ��ام امل �ج��رم في
س��وري��ا ال يعني االس ��اءة الح��دى
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الجبري :على
الحكومة اتخاذ
اجراءاتها وليس
لدينا سيف بل
قانون يقتص من
دشتي

جمال العمر

دول مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي
واي اجراء يتم داخل قاعة املجلس
ال يتم اال دفعة الدستور والالئحة.
واح� �ي ��ي ج�م�ي��ع االخ � ��وة ال��ذي��ن
بينوا وطنيتهم وح��رص�ه��م على
الكويت من سنة وشيعة.
 ج� � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ال� �س� �ي ��اس ��ةالشعبية متمثلة بالبرملان داعمة
ل �س �ي��اس��ة ص ��اح ��ب ال �س �م��و واذا
ه �ن��اك م��ن ت �ج��اوز ال �ق��ان��ون يجب
محاسبته واعتقد الخاين م��ا له
م��ذه��ب ومثلما ه�ن��اك م��ن يدهس
رجال االمن هناك من يتكسب على
الوحدة الوطنية ال تعتقد تتغير
على مصلحة الكويت وعالقاتها
وم � � �ص � � �ي � ��رن � ��ا واح� � � � � � ��د وب � �ع � ��دن � ��ا
االستراتيجي والرسالة يجب ان
ت�ص��ل للجميع وات�م�ن��ى ان يكون
الخطاب متعقال ليعكس الحالة
والرسالة الحقيقية لسياستنا.
 م � �ح � �م� ��د ال � � � � �ب � � � ��راك :ان � � � ��ت ي��اعبدالحيمد اخطئت على الكويت
قبل السعودية وأنا اعلم اين كنت
ب��ال �غ��زو ورأي� ��ك ي�م�ث�ل��ك وال يمثل
الشعب الكويتي وال نقبل االساءة
وم��وق��ف رئ�ي��س امل�ج�ل��س الجميع
ش��اه��د كيف استقبله حتى امللك
سلمان شكره على موقفه.
 خلف دميثير :دشتي مستمعج� � �ي � ��د ول � � �ك� � ��ن ال ي � �ن � �ف� ��ذ ح ��دي ��ث
زم�لائ��ه ودش�ت��ي نحن نحبك لكن
ت�ص��رف��ات��ك سيئة ي��ا عبدالحميد
ال ي �ج��وز ه� ��ذا ال� �ك�ل�ام ان� ��ت ن��ائ��ب
م �س ��ؤول ه ��ذه ل�ي�س��ت ح��ري��ة رأي
ول �ك �ن �ه��ا اس � ��اءة ل �ل �ك��وي��ت وي�ج��ب
اتخاذ اجراء ضده.
 د .عبدالله الطريجي :دشتييمثل اي��ران وس��وري��ا والحوثيني
وحزب الله وفي  2014طالب ضم
اي� ��ران ال ��ى دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون

د .عودة الرويعي

وف � ��ي ي ��ون �ي ��و  2014زرت ب �ش��ار
االس � � � ��د وت � � �ص� � ��ورت م � �ع ��ه وق� �ل ��ت
سوف ينتصر الشعب البحريني
واستخدمتك ايران في حرب اليمن
ل �ت �س��يء ف ��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ،اح��رج��ت
الكويت والقيادة السياسية ولو
أن��ا مكانك الق��دم استقالتي اليوم
احتراما للشعب الكويتي.
واتمنى ان تكون هناك رسالة
للسلطة القضائية بان تعجل في
محاكمته ونتمنى ان يكون هناك
بيان وموقف حاسم.
 ف� ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي :ال�س�ع��ودي��ةع �م �ق �ن��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي ودش �ت��ي
ت� � � �ج � � ��اوز ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال� � �ح� � �م � ��راء
ودائ �م��ا م��ا ح��ذرن��اه ول�ك��ن تجاوز
الخطوط الحمراء بالتصريحات
االس � � � �ت � � � �ف� � � ��زازي� � � ��ة خ � � ��اص � � ��ة وان
ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ف � � ��ي ح� � ��ال� � ��ة ح � ��رب
وموقفنا من السعودية ال يغيره
دشتي او من وراءه.
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س االم � � ��ة ال ��وق ��وف
م ��وق� �ف ��ا ح ��اس� �م ��ا ون� �ش� �ك ��ر وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى م��وق�ف��ه ال ��ذي هو
موقف الكويت وشعبها ونحذره
وغيره من تسول له نفسه ضرب
الوحدة الخليجية.
 س� �ع ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :دش �ت��يوض� ��ع ن �ف �س��ه ف ��ي م ��وق ��ف م �ح��رج
ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش� � �ت � ��ي ي� �ص ��رح
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ط� ��ائ � �ش� ��ة أزع � �ج� ��ت
ال��داخ��ل وال� �خ ��ارج ودول مجلس
التعاون وخاصة السعودية التي
ق��دم��ت ال�غ��ال��ي والنفيس م��ن اجل
عودة الحق للكويت.
م�م�ل�ك��ة ال �خ �ي��ر وم�م�ل�ك��ة الخير
وامللك فهد قدموا الغالي للكويت
وماذا قدم دشتي؟! قدم مصلحته
ال � �ش � �خ � �ص � �ي� ��ة واج � � � � �ن � � � ��دات ع �ل��ى
مصلحة الكويت نتمنى ان تكون

ه� �ن ��اك اج � � � ��راءات واق� �ع� �ي ��ة رادع � ��ة
ل �ك �ب �ح��ه م ��ن م �م��ارس��ات��ه ال�س�ي�ئ��ة
ونطلب منه ان يتوب االن من هذه
ال �ت �ص��رف��ات وع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ان
تعمل ع�ل��ى امل�ح��اك�م��ة ح�ت��ى ترفع
الحصانة.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :م ��ا كنتات �م �ن��ى ان ت�خ�ص��ص ه ��ذا ال��وق��ت
ل �ل �ت �ط��رق ل� �ه ��ذه االم � � ��ور ب ��ل ك�ن��ت
اتمنى االك�ت�ف��اء ببيان لكن ارادة
ممثلي االم��ة ذهبوا بهذا التوجه
ونحن بصدد ان نواجه موضوع
م � ��ا ت � ��م ات � �ه� ��ام� ��ه ب� � ��االس� � ��اءة إل ��ى
املحكمة العربية السعودية.
ن � � �ح� � ��ن ن � � �ح � � �ت� � ��رم ال � �س � �ي � ��اس � ��ة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ل� �ل� �ك ��وي ��ت وال� �ب� �ع ��د
االق�ل�ي�م��ي وامل �ن �ظ��وم��ة الخليجية
وال ن �ق �ب��ل امل� �س ��اس واالس � � ��اءة له
وال �ك��وي��ت ه��ي ام �ن��ا وال �س �ع��ودي��ة
ه ��ي ال �ش �ق �ي �ق��ة ال �ك �ب��رى ل �ن��ا نحن
نسيء للكويت اكثر من الخارج.
ل� ��دي � �ن� ��ا ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت اخ � � ��وان
ي�س�ي�ئ��ون مل �ص��ر وه �ن��اك م��ن دول
مجلس التعاون من يمجد صدام
حسني.
اكثر دولة في الخليج تتعرض
لالساءة هي الكويت نحن نحافظ
ع�ل��ى ه ��ذه امل�ن�ظ��وم��ة وال يقتصر
ال �ب �ع��ض ان اذه � ��ب ألش �ت��م اي� ��ران
وي� �س ��ب ال � �ع� ��راق امل �ن �ط �ق��ة ت�ش�ه��د
حربا عاملية ثالثة .املخطط كبير
وي �ج��ب ان ن�ح��اف��ظ ع�ل��ى وحدتنا
الوطنية.
 ف �ي �ص��ل ال � �ك � �ن� ��دري :ال �ب ��رمل ��انرفع الحصانة عن دشتي  4مرات
فهو ايد التظاهرات في البحرين
وت �ك �ل��م ف ��ي ج �ن �ي��ف ع �ن �ه��ا وت�ك�ل��م
ع ��ن ال �س �ع��ودي��ة زار وال� ��د مغنية
وقبل رأس��ه ه��ذا استفزاز للشعب
الكويتي.

وزي ��ر االع�ل�ام ال �س �ع��ودي يعلن
عن تأكد تورط ايران في تفجيرات
مساجد الشيعة هناك ،كلنا تحت
ق �ي��ادة وس�ي��اس��ة ص��اح��ب السمو
وواجب شرعي ان تسمع كالمه.
 د .أحمد مطيع :تعودنا ان كلشتيمة ت�ص��در ض��د دول مجلس
ال �ت �ع��اون ت�ص��در م��ن عبدالحميد
دشتي وهو اول من يسبب حرجا
ل� �ل� �ك ��وي ��ت ي� �ج ��ب ال� � �ي � ��وم اص � � ��دار
ت�ش��ري��ع مل�ث��ل ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتي
وان ن �ش��رع ق��ان��ون��ا ط��ارئ��ا ب�ع��دم
احراج القيادة السياسية.
 م� �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :االس � ��اءةاالخ � �ي� ��رة ك ��ان ��ت ي� ��وم  24ف �ب��راي��ر
ال�ت��ي ك��ان��ت ليلة اح�ت�ف��ال الكويت
ب��اع �ي��اده��ا ال��وط �ن �ي��ة وال �ت��وق �ي��ت
ل �ب��ث ه ��ذه امل �ق��اب �ل��ة م �ن �ظ��م ل�ش��رخ
ال��وح��دة ف��ي املنظومة الخليجية
وم ��ع ذل ��ك يفتخر ال �ن��ائ��ب دشتي
ب� � ��أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة رف � �ع� ��ت ع� �ل� �ي ��ه 5
ق� �ض ��اي ��ا ام � ��ن دول � � ��ة وه � � ��ذا ل�ي��س
ف � �خ � ��را ان � �م � ��ا ع � � ��ار ع� �ل� �ي ��ك وح �ي�ن
تدعي ان املقابلة قديمة ق��ف االن
واع �ت��ذر وم ��ن امل�س�ت�غ��رب م�ق��ارن��ة
م � ��ن ي � �س� ��يء ل� �ل� �ك ��وي ��ت م � ��ن اف� � ��راد
الشعوب الخليجية وبني االساءة
للمملكة م��ن نائب يمثل البرملان
الكويتي وع�ل��ى ال�ق�ض��اة االس��راع
ف��ي محاكمة عبدالحميد دشتي
بقضايا امن الدولة التي مرفوعة
ضده.
 عبدالله معيوف :انا استغربممن يدافع عن عبدالحميد دشتي
م � ��ن ال� � �ن � ��واب واس� ��أل � �ه� ��م مل� � � ��اذا ال
يفعلون مثل عبدالحميد؟ كالمكم
في قاعة عبدالله السالم يختلف

التتمة ص14

الرويعي :سنواجه
أي إساءة
الى العالقة
بين السعودية
والكويت
العمر :من تجاوز
القانون يجب
محاسبته ومصيرنا
والسعودية واحد
البراك :رأي دشتي
ال يمثل الشعب
الكويتي وموقف
الغانم شاهد
دميثير :هذه ليست
حرية رأي ولكنها
اساءة للكويت
ويجب اتخاذ اجراء
ضده
الطريجي :لو أنا
مكان دشتي
لقدمت استقالتي
احتراما للشعب
الكويتي
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رئيس المجلس :لن يستطيع كائن من كان
أن يخاطر بعالقاتنا مع دول مجلس التعاون
تتمة المنشور ص13
عما هو خلف الكواليس ،ولو انت
ض ��ام ��ن ع� ��دم اس ��اء ت ��ك ل�ل�ب�ح��ري��ن
مل��ا اتيت م��ن ال�خ��ارج ف��ي اول يوم
لدور االنعقاد الحالي لذلك تعرف
انك ستدان في قضاياك ضد دول
مجلس التعاون وتذهب للمجرم
مغنية واالس��د ال��ذي اب��اد الشعب
ال �س��وري واس� ��اء ل�ل�ك��وي��ت بلجنة
ح �ق ��وق االن � �س ��ان ف��ال��زم �ي��ل اس ��اء
للكل حتى لزمالئه.
 ح�م��ود ال �ح �م��دان :لسنا دع��اةل �ل �س ��وء او ل �ل �ط��ائ �ف �ي��ة وم � ��ا ب ��در
م� ��ن دش� �ت ��ي ت �ت �ح �م �ل��ه ال �ح �ك��وم��ة
الن �ه��ا ت��أخ��رت ف��ي رف ��ع ال�ق�ض��اي��ا
ل��ذل��ك ت �م��ادى دش�ت��ي ف��ي االس ��اءة
للسعودية وال�ب�ح��ري��ن ول��ن نقبل
التعدي على املنظومة الخليجية
من اي شخص ،والتمادي هو ما
اوج��د لنا خلية العبدلي بالفعل
ال�ل�ع�ب��ة ك�ب�ي��رة ول �ه��ا ادوات وه��و
اح��د االدوات ال�ت��ي ي�ض��رب��ون بها
الخليج وض��رب الفتنة ولن نقبل
ب� ��االس� ��اءة م ��ن اداة م ��ا ي �ع��ارض
الدين والشرع واعتقد ان هناك ما
هو ممسوك عليه في ه��ذه ال��دول
التي تحركه لذلك على الحكومة
االسراع في اتخاذ اجراءتها.
 س� �ع ��د ال� �خ� �ن� �ف ��ور :اس �ت �غ��ربم ��ا ق � ��ال ب ��ه ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
ع �ل��ى دول� ��ة ت��رب�ط�ن��ا ب �ه��ا ع�لاق��ات
مميزة وفتحت كل ما تمتلكه من
مقومات الب�ن��اء الشعب الكويتي
لن نقبل بهذه االساءة من دشتي
او غيره لتفكك الوحدة الخليجية
وعلينا اخ��ذ كلمات سمو االمير
ن� �ب ��راس ��ا ي� �ح� �ت ��ذى ب� ��ه وم � ��ا ق��ال��ه
دش� �ت ��ي ي �م �ث��ل ن �ف �س��ه وي ��ري ��د م��ن
ذل��ك التكسب االنتخابي واطالب
بتطبيق الالئحة وعلينا جميعا
رفع الحصانة عن دشتي.
 س�ع��دون ح�م��اد :جميع ن��وابالبرملان ضد هذا التصريح فنحن
ن� �م ��ر ب� �ت� �ح ��دي ��ات ت � �ف ��رض ع�ل�ي�ن��ا
التالحم مع دول الخليج وصاحب
ال�س�م��و ي�ش�ي��د ب��امل�م�ل�ك��ة ودوره ��ا
وع�ل�ي�ن��ا ان ن�ث�ب��ت الب �ن��اء الشعب
ال�س�ع��ودي ان دشتي يمثل نفسه
وعلينا اقرار قانون بان اي نائب
ي� �ص ��رح ض ��د اي دول � ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة
يحول مباشرة الى النيابة قواتنا
ت��داف��ع ع��ن اراض��ي اململكة ونائب
ك��وي�ت��ي ي�س��يء للسعودية غريب
ه� ��ذا ال �ت �ن��اق��ض ون �ط��ال��ب رئ�ي��س
امل �ج �ل��س ب� ��إص� ��دار ب� �ي ��ان ي��رف��ض
االساءة للمملكة.
 سيف العازمي :تحية للشعبال �س �ع��ودي وامل �ل��ك س�ل�م��ان ونحن

الرئيس الغانم متحدثا

ن� �م� �ث ��ل ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وان� � � � ��ا ك �ن��ت
ح ��اض ��را وت �ش��رف��ت ب ��ال ��دف ��اع ع��ن
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي مؤتمر ب �غ��داد مع
رئيس مجلس االمة واشكر
االب � � ��ن ال � �ب� ��ار ل �ل��دي �ب �ل��وم��اس �ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة على
ت �ص��ري �ح��ه ت� �ج ��اه دش� �ت ��ي وع �ل��ى
دشتي االعتذار.
 سلطان اللغيصم :لقد صمتناك�ث�ي��را ع�ل��ى االس� ��اءت امل �ت �ك��ررة من
ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ل��دول
الخليج واليوم يجب علينا اتخاذ
اجراءات تجاه هذه املمارسات التي
يتخذها.
 طالل الجالل :ال شك ان الكويتوال�س�ع��ودي��ة يمثالن مصير شعب
واح � ��د واس� � � ��اءة ع �ب��دال �ح �م �ي��د ه��ي
اس� � � � ��اءة ل� �ل� �ك ��وي ��ت ق� �ب ��ل ان ت �ك��ون
ل�ل�س�ع��ودي��ة وع �ل��ى امل�ج�ل��س ات�خ��اذ
قرار حازم تجاه املدعو عبدالحميد.
 م �ح �م��د ال �ه ��دي ��ة :آخ� ��ر شخصت �ه �م��ه م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت وال �س �ن��ة
والشيعة عبدالحميد دشتي ودأب
ع�ل��ى اس �ت �ف��زاز اب �ن��اء ال�خ�ل�ي��ج وم��ا
هو اال اداة يؤدي دورا مطلوبا منه
وقد تكلم سابقا بأن خارطة الشرق
االوس � � ��ط ت �ت �غ �ي��ر ودول س �ت��ذه��ب
واخ� � ��رى س�ت�ن�ش��ئ وه � ��ذا ك �ل��ه دور
ط �ل��ب م �م��ن ي �ح��رك��ون��ه واس �ت �غ��رب
ان ال � �ك ��وي ��ت ت �س �ت �ض �ي��ف م��ؤت �م��ر
املانحني للشعب السوري ودشتي
ي� � ��وزع دس � �ت ��ور س ��وري ��ا ف ��ي ق��اع��ة
عبدالله السالم ،وأؤك��د بأن دشتي
ال يتصرف من كيفه اال هو موجه.
 -عسكر ال�ع�ن��زي :ال��زم�لاء كفوا

ووف� � � ��وا وف � �ع �ل�ا ال � �ض� ��رب ب��امل �ي��ت
ح ��رام وعبدالحميد دش�ت��ي اس��اء
ل�ل�ج�م�ي��ع وط�ل�ب��ت م�ن��ه ان يعتذر
ول � ��م ي �ف �ع��ل ع �ب��دال �ح �ي �م��د اص �ب��ح
مثل خيشة الفحم ليس من حقك
ان تتكلم على االش �ق��اء بالخليج
وع �ل �ي �ن��ا ت��وق �ي��ع  45ن��ائ �ب��ا ل�ط��رد
ع �ب ��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي م� ��ن ق��اع��ة
عبدالله السالم.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :ال ي�خ�ت�ل��فاث� � �ن � ��ان ب � � ��أن االع� � � �ت � � ��داء ع� �ل ��ى اي
دول� ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ه ��و اع� �ت ��داء على
الكويت ومن ينكر موقفهم تجاه
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ا ه� ��و ج ��اح ��د ون �ح��ن
دول � � � ��ة م� ��ؤس � �س� ��ات ن� �ح� �ت �ك ��م ال ��ى
ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون وم ��ن ي�خ��رج
عن ذلك يتحمل تبعاته وأال تدخل
ب �م��وض��وع م �ث��ل ه ��ذا ب �ت��ات��ا وه��و
من يتحمل تصرفاته واالختالف
وارد ف ��ي ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق �ض��اي��ا
بيننا وب�ين دول الخليج ويكون
في االط��ار الدستوري والقانوني
ضحايا ف��رض القوة هو االطفال
وال�ن�س��اء وال�ش�ع��وب ال�ت��ي هجرت
والدول الغربية تحملنا مسؤولية
ظلم بعض الحكام العرب علينا ان
نقوي الوحدة الوطنية والوقوف
بوجه من يمزقها.
 م �ح �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة :ال� ��زم �ل�اءوضحوا االم��ر الخطير ال��ذي نمر
ب ��ه وع �ل �ي �ن��ا ت �ح �م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا
ك � � � �ن � � � ��واب ل� �ل ��ام � � ��ة دش� � � �ت � � ��ي ك� � ��رر
االس� � � � � ��اءات ب� �ح ��ق ال � �ك� ��وي� ��ت ق �ب��ل
دول املنظومة الخليجية فأساء
للكويت ف��ي جنيف وت �م��ادى في

ذل� � ��ك ح� �ت ��ى وص� � ��ل ف� ��ي اس� ��اءات� ��ه
ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
وط��ال��ب ب�ض��رب�ه��ا وه ��ي ف��ي اش��د
ال�ح��اج��ة ل�ل��وق��وف معها ض��د هذا
ال��وض��ع االق�ل�ي�م��ي امل�ل�ت�ه��ب س��واء
م��ن ال�ج�م��اع��ات التكفيرية او من
ال �ج��ان��ب ال �ج �ن��وب��ي ف ��ي ع��اص�ف��ة
ال �ح ��زم وع �ل �ي �ن��ا ات �خ ��اذ اج � ��راءات
حازمة تجاهه.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت ��ي :م��اقاله النواب شيء محزن وهم من
ي�ف�ت��رض ف�ي�ه��م ح�م��اي��ة ال��دس�ت��ور
وال� �ح� �ق ��وق االن �س��ان �ي��ة ل�ل�م��واط��ن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وال � � �ن� � ��واب ق� ��ال� ��وا ان ��ي
ت�ك�ل�م��ت ف��ي امل �ح �ط��ات ال�ف�ض��ائ�ي��ة
وج �ن �ي ��ف ول� �ي ��س ه �ن ��ا ف� ��ي ق��اع��ة
عبدالله السالم.
 8ت � �ه� ��م ف� � ��ي ال � �س � �ع � ��ودي � ��ة ف��ي
القضية  3363جنايات ام��ن دولة
منها قلب ن�ظ��ام الحكم وال��دع��وة
ال� ��ى ال � �ث� ��ورة واس� � � ��اءة اس �ت �خ��دام
االتصاالت إذا القضاء له قناعته.
ف ��ي م ��وض ��وع ع��اص �ف��ة ال �ح��زم
فكان لنا رأي ساعتها الن الحرب
ال� �ه� �ج ��وم� �ي ��ة م � �ج ��رم ��ة وال � �ح� ��رب
الدفاعية تصدر بمرسوم يعرض
على مجلس االمة.
ه � �ن� ��اك ق � ��ان � ��ون ل� �ح� �م ��اي ��ة ح��ق
الحرية ف��ي التعبير نحن نلتفت
ال��ى التشريع وال��ى ما يخدم هذه
االمة لي عالقات انسانية واسعة
ف � ��ي ال � � �ع� � ��راق ول � �ب � �ن� ��ان وس� ��وري� ��ا
وال �ح��وث �ي�ي�ن ه� ��ذه ح �م �ل��ة ش �ع��واء
وك �ل�ام ف��ي االم� ��م امل �ت �ح��دة م��وج��ع
لنحتكم ال��ى ال��دس�ت��ور وال�لائ�ح��ة

والفيصل ل�لأم��ة والحكومة اكثر
م��ا نستطيع فعله ه��و الشكاوى.
أم� � � ��ارس ح� �ق ��ي وف � ��ق امل� �ع ��اه ��دات
الدولية والدستورية.
كالمك ترضية الحد معني ولو
ق�ط�ع�ت��ون��ي ارب ��ا ارب ��ا ان ات ��رك ما
آمنت به هو الدفاع عن الحريات
ول� ��ن اص� �م ��ت س �م��و االم� �ي ��ر ق��ائ��د
االنسانية ودور ال�ك��وي��ت متميز
واس ��اس املجتمع ت�لاح��م الشعب
اال ت �ت �ص��در ف �ي��ه ح �ل �ب��ة ال� �ص ��راع
الطائفي وانقض على التمييز.
وه �ن��اك م�خ�ط��ط ف��ي اس�ت�ه��داف
ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي ع� �ل ��ى م��ن
افنى عمره في انجازاته الوطنية
وسنستمر نفني عمرنا م��ن اجل
الكويت وانا اول الضحايا.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:اذا ف�ت�ح�ن��ا ن �ق��اط ال �ن �ظ��ام م��ا راح
نخلص وال �ك��ل ب�ي��رد ف�ه��ل ي��واف��ق
املجلس على فتح نقاط النظام
 12من ( 39عدم موافقة).
 ال��رئ�ي��س م� ��رزوق ال�غ��ان��م منمقاعد ال�ن��واب :في ه��ذه الجلسة
ه��دف �ه��ا ت �ب �ي��ان ح �ق��ائ��ق م�ع�ي�ن��ة
واول�ه��ا امل��وق��ف تجاه السعودية
من غالبية ابناء الشعب الكويتي.
واث�ب�ت��ت ح�ق��ائ��ق معينة للنواب
وال � �ش � �ع� ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي وي �ع �ت �ق��د
ال�ب�ع��ض ان ��ه ك ��ان ال ي�ح�ت��اج ال��ى
جلسة بل في تقديري انه يحتاج:
 موقفنا تجاه اململكة العربيةال�س�ع��ودي��ة ف��ال�ن��واب ك�ف��واووف��وا
واس �ت �ط �ي��ع ان اخ �ت �ص��ر امل��وق��ف
ل �ل��راح��ل ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ص�ق��ر في
مؤتمر جدة عندما قال :املوضوع
مع السعودية .واستذكر عندما
ك � �ن� ��ت ش � ��اب � ��ا اث � � �ن� � ��اء االح� � �ت �ل��ال
العراقي الغاشم اول علم رأيناه
ف ��ي ص �ف��وف امل� �ق ��اوم ��ة ك� ��ان علم
اململكة العربية السعودية حتى
قبل العلم الكويتي وسنورث هذا
الشعور الى ابنائنا وسعيد بأنه
اليوم لم يكن هناك طرح طائفي.
 ل��زام��ا ع�ل��ي أن ات �ح��دث بهذااالم � � � ��ر ول� �ي� �س� �م ��ح ل� � ��ي ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد بأن اقول هذا
ال� �ك�ل�ام :ك �ل �ف��ت م ��ن ق �ب��ل ص��اح��ب
السمو ق��ال ان انقل ل�ل�ن��واب 0اي
اس��اءة ل��دول الخليج هي اس��اءة
لي واي ج��رح ل��دول التعاون هو
ج ��رح ل��ي ان ��ا ش�خ�ص�ي��ا .وتعهد
وطلب مني نقل التعهد لصاحب
ال�س�م��و ب �ع��دم ال �ت �ع��رض الي من
دول الخليج.
والكثير يقولون ان عبدالحميد
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الغانم :مجلس األمة يرفض أي ممارسات
تهدد أمن المنظومة الخليجية
تتمة المنشور ص14
دشتي لديه غطاء من ف��وق وهذا
غير صحيح.
 م� ��وق� ��ف ال � �ب� ��رمل� ��ان ال �ك��وي �ت��يفهناك م��ن ه��م ليسوا بحريصني
ع � �ل ��ى ال � �ع�ل��اق� ��ة م � ��ع ال� �س� �ع ��ودي ��ة
وان �م��ا ي�ه�م�ه��م ض ��رب خصومهم
السياسيي س��واء ك��ان ب��رمل��ان��ا او
حكومة.
وت �ص��ري �ح��ات ال �ن ��ائ ��ب دش �ت��ي
ي� �ف ��رح ��ون ب �ه��ا الن� �ه ��م ي �ح��اول��ون
االس� � � ��اءة ل �ل �م �ج �ل��س وي� �ح ��اول ��ون
نقل صورة عن البرملان انه مقصر
والحكومة مقصرة .وان��ا واجبي
ال � �ت � �ح� ��دث دف � ��اع � ��ا ع � ��ن ال� �ب ��رمل ��ان
فموقف البرملان الكويتي مشرف
وان كنا مقصرين ه�ن��اك م��ن يدز
ف� ��ي وس� ��ائ� ��ل ال � �ت� ��واص� ��ل ط �ل �ب��ات
ل��وزي��ر ال�ع��دل ل��رف��ع الحصانة عن
دشتي لكن ال يدزون قرار املجلس
برفع الحصانة ع��ن دشتي مل��اذا؟
الن ه��دف �ه��م ل �ي��س ال� �ح ��رص على
العالقة مع السعودية بل هدفهم
ه� ��و ض � ��رب ال � �ب� ��رمل� ��ان .ع�ل�اق��ات �ن��ا
استراتيجية وثيقة مع السعودية

عالم الكندري ملقيا بيان املجلس

كل قضايا امن ال��دول كلها رفعت
عن دشتي.
 عندما يتحدثون عن تقصيرللبرملان الكويتي ملاذا؟! ألنه ممثل
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ش� ��اء م ��ن ش��اء
وأبى من ابى واملجلس يرفض أي

ممارسات تهدد امن دول مجلس
التعاون الخليجي.
واتحدى اكبر ش��ارب ان يحقق
م��وق �ف �ن��ا ف� ��ي ب � �غ� ��داد وب� �ع ��د ذل ��ك
نعتذر للسعودية الننا مقصرون
الوفد في بغداد لم يكن فقط سنة

ب��ل ك��ل ال�ش��رائ��ح وه��ذا ه��و موقف
ال�ك��وي�ت�ي�ين وق ��د ت �ش��رف ال�ب��رمل��ان
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي س ��اب� �ق ��ة ب��ات �ص��ال
امل �ل��ك س �ل �م��ان واالت� �ص ��ال ل��م يكن
ش�خ�ص�ي��ا ب��ل ل �ل �ب��رمل��ان ال�ك��وي�ت��ي
وتأكيد على العالقات القوية ملاذا

ت��ري��دون االس��اءة لنا في الخارج.
وال يوجد اي طلب من وزير العدل
لم يرد عليه املجلس.
واملادة  20من الالئحة الداخلية
تعتبر بمثابة اذن مباشرة ان لم
يتم البت في الحصانة البرملانية.
و 26ت � �ص ��ري � �ح ��ا م� � ��ن رئ� �ي ��س
املجلس صدرت تأييدا للسعودية
وال احد يستطيع ان يتحدث باسم
املجلس غير رئيسه واقول لدشتي
ان�ه��م اس�ع��د ال�ن��اس بتصريحاتك
واستغاللها وتكبيرها وتشويه
ص� � ��ورة ال� �ك ��وي ��ت وال� �ب ��رمل ��ان ل�ك��ن
ه�ن��اك ك�لام ال�ه��ي «وال يحق املكر
السيىء إال بأهله».
ك �ل�ام � �ه� ��م اآلن الن ح ��رص� �ه ��م
ليس على العالقة بني السعودية
ب � � ��ل ت� � �ش � ��وي � ��ه ص � � � � ��ورة امل� �ج� �ل ��س
ودل �ي��ل ق��وة امل�ج�ل��س االن�ت�خ��اب��ات
التكميلية واردت ان تثبت حقائق
ت �ص��ري �ح��ات ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
ال ت �م �ث �ل �ن��ا وت �ص��ري �ح��ات رئ �ي��س
املجلس تمثل البرملان .وال نجعل
اح � ��دا ي �ج��رن��ا ال� ��ى ف �ت �ن��ة ط��ائ�ف�ي��ة
والكل كان يعتقد ان هذه الجلسة
س �ت �ك��ون ج �ل �س��ة ن � ��زاع وط��ائ �ف �ي��ة
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ولم يتم ذلك والدستور ال يسمح
ب ��اس �ق ��اط ع �ض��وي��ة ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش � �ت� ��ي وال�ل��ائ � �ح� ��ة ت �ط �ب ��ق ع �ل��ى
االح��داث التي تتم داخ��ل الجلسة
ول�ك��ن نحن نعبر ع��ن وج�ه��ة نظر
ال �ش �ع��ب ب ��أن ت �ص��ري �ح��ات دش�ت��ي
اساءت للكويت والسعودية.
ب� � ��اذن واح� � ��د أح � ��د م �س �ت �م��رون
ولن يستطيع كائن من كان حتى
ل��و وصلت ب��ه ال��دن��اءة ان يخاطر
ب �ع�لاق��ات �ن��ا ف �ن �ح��ن ح �ص��ن م�ن�ي��ع
ون �م �ث��ل ارادة ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
واوع��ى واح��زم ونضع الله نصب
اعيننا.
ونتمسك بالشقيقة السعودية
وك � � � ��ل اش � �ق� ��ائ � �ن� ��ا دول م �ج �ل��س
التعاون.
ترفع الجلسة الى الغد (اليوم)
الساعة  11صباحا.

أصدر بيانا يدين ويرفض اإلساءة ألي من دول الخليج وخاصة السعودية

مجلس األمة :العبث باألمن الوطني خط أحمر
لن يسمح ألي كان تجاوزه
أص � � � ��در م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ب �ي��ان��ا
ب�ش��أن إس ��اءة ال�ن��ائ��ب عبدالحميد
دشتي للمملكة العربية السعودية
ومملكة البحرين الشقيقتني جاء
في نصه:
إيمانا منا بواجباتنا الوطنية
وم�س��ؤول�ي��ات�ن��ا ال��دس�ت��وري��ة نؤكد
على أن مجلس االمة يرفض ويدين
بشكل ت��ام وش��دي��د اي تصريحات
او م �م��ارس��ات او س �ي��اس��ات س��واء
ك ��ان ��ت م �ب��اش��رة او غ �ي��ر م �ب��اش��رة
ت �م��س او ت �س��يء او ت �ه��دد س �ي��ادة
واس �ت �ق��رار دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وخ��اص��ة ت�ل��ك امل��وج�ه��ة
ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
الشقيقة.

وي � � � � ��ؤك � � � � ��د امل� � � �ج� � � �ل � � ��س رف� � �ض � ��ه
ل � �ل � �ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ال � � �ت� � ��ي اط� �ل� �ق� �ه ��ا
ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ف��ي
اك �ث ��ر م ��ن م ��وق ��ف وال� �ت ��ي ت�ت�ق��اط��ع
م� � ��ع م� �ص� �ل� �ح ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت ال �ع �ل �ي��ا
وت��وج�ه��ات�ه��ا ال��رس�م�ي��ة والشعبية
ف��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة هي
الشقيقة الكبرى للكويت وعمقنا
االستراتيجي والحصن الحصني
للكويت من بعد الله ضد االخطار
التي تتربص بالكويت من اعدائها
ك�م��ا ي�ش�ت��رك ال �ب �ل��دان ب��اواص��ر من
امل ��ودة وامل�ح�ب��ة وامل�ص�ي��ر املشترك
وال� �ع�ل�اق ��ات امل �ت �ج ��ذرة م �ن��ذ ال �ق��دم
حيث نرتبط معهم باكثر من رابط
م �ت�ي�ن اخ � ��وي وق � ��وي ك �م��ا ت��رت�ب��ط

ال�ق�ي��ادي�ت��ان ب ��رواط وث�ي�ق��ة اخ��وي��ة
ل� ��ذل� ��ك ن� ��ؤك� ��د رف� �ض� �ن ��ا ل �ل �ت �ع��رض
ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال � �س � �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
وأمنها وسيادتها خاصة في ظل
التحديات الكبرى التي تواجهها
ال �س �ع��ودي��ة ف��ي ال ��داخ ��ل وال �خ��ارج
وت �ع��رض �ه��ا مل��وج��ة م ��ن ال�ه�ج�م��ات
االرهابية وجماعات الفكر الضال
امل �ت �ك ��ررة ،ح �ي��ث ان ب �ل��ده ال�ك��وي��ت
التي ينتمي لها ويفترض ان يدين
ل �ه��ا ب� ��ال� ��والء ل ��م ت �س �ل��م م �ن��ه وم��ن
اساءاته.
وي �ش��دد م�ج�ل��س االم� ��ة ف��ي ه��ذا
ال� � �س� � �ي � ��اق ع � �ل� ��ى ض� � � � � ��رورة ص� ��ون
ال ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ك �ص �م��ام ام ��ان
لوطننا الكويت في ظل املتغيرات

وال �ت �ح��والت ال �ج��اري��ة ،ك�م��ا ي�ش��دد
على ان حفظ النسيج االجتماعي
ورص ال �ص �ف ��وف ه ��و اس �ت �ح �ق��اق
مقدس وواج��ب وطني وان العبث
ب��االم��ن الوطني ه��و خ��ط احمر لن
يسمح الي كان بتجاوزه وتخطيه.
وب ��اع �ت ��زاز ن �س �ت��ذك��ر م ��ا ق ��ام به
االخ رئيس مجلس االمة من موقف
ت�ل�ق��ائ��ي وم�ب��دئ��ي ش�ج��اع منسجم
م ��ع ال �ت��وج��ه ال��رس �م��ي وال �ش �ع �ب��ي
ل �ل��دول��ة واع �ت ��راض ��ه ع �ل��ى م ��ا ج��اء
ف��ي كلمة رئ�ي��س مجلس ال�ش��ورى
االي� ��ران� ��ي ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة اث �ن��اء مؤتمر
م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون االس�ل��ام� ��ي ف��ي
ب�غ��داد موضحا ان��ه اذا ك��ان الوفد

السعودي غير موجود في املؤتمر
وان� ��ه ش�خ�ص�ي��ا وال ��وف ��د ال�ك��وي�ت��ي
يمثلون السعودية.
وع � � �ل � � �ي � � ��ه ي � � �ط � � ��ال � � ��ب امل � �ج � �ل� ��س
الحكومة باتخاذ كافة االج��راءات
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ع��اج �ل��ة ت� �ج ��اه م�ث��ل
ه��ذه االس ��اءات ووض��ع ح��د نهائي
لضمان عدم تكرارها مستقبال مع
م��واف��اة امل�ج�ل��س ب�ك��اف��ة ال�خ�ط��وات
واالج � � ��راءات وال �ت �ط��ورات ف��ي ه��ذا
ال �ش ��ان وال �ت ��ي م ��ن ش��آن �ه��ا ت�ع��زي��ز
العالقات الوثيقة بني دول املنظومة
الخليجية كما ستحافظ على هذا
ال� �ك� �ي ��ان ال �خ �ل �ي �ج��ي وت �ع �م��ل ع�ل��ى
صيانة اهدافه املرجوه نحو مزيد
م��ن ال�ح �م��اي��ة واالم � ��ن واالس �ت �ق��رار

مل��زي��د م��ن ال�ن�م��اء واالزده � ��ار ل��دول
املنظومة ورخاء شعوبها.
تأكيدا من املجلس على تأصيل
امل� ��واث � �ي� ��ق ال � �ت� ��ي ت� ��رب� ��ط ال� �ك ��وي ��ت
ب ��دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ال �ش �ق �ي �ق��ة وه � ��و م� ��ا ح � ��رص واك� ��د
عليه س�م��و االم �ي��ر حفظه ال�ل��ه في
اك �ث��ر م��ن م�ن��اس�ب��ة وم�ح�ف��ل م��ؤك��دا
ان ال � �ك ��وي ��ت ج� � ��زء ال ي� �ت� �ج ��زأ م��ن
الجسد الخليجي ،هذا وحفظ الله
ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا م��ن ك��ل م �ك��روه
ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو امير البالد وسمو
ول ��ي ع �ه��ده االم�ي��ن ح�ف�ظ�ه�م��ا ال�ل��ه
ورعاهما.
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بطولة األمير الدولية
للرماية تبدأ اليوم

المعتوق :جمعة الماجد مثال
يحتذى به في العمل اإلنساني

جانب من تدريبات بطولة الرماية

قال املستشار في الديوان االميري
ومبعوث االمني العام لالمم املتحدة
ل� �ل� �ش ��ؤون االن� �س ��ان� �ي ��ة د .ع �ب��دال �ل��ه
امل �ع �ت��وق ان رج ��ل االع� �م ��ال ورئ �ي��س
مجلس إدارة جمعية (بيت الخير)
ال �خ �ي ��ري ��ة ف� ��ي دب � ��ي ج �م �ع��ة امل ��اج ��د
م�ث��ال متميز ي�ح�ت��ذى ب��ه ف��ي العمل
اإلنساني والخيري العاملي.
واض � � � � ��اف امل � �ع � �ت� ��وق ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه
بمناسبة حفل التكريم الذي اقامته
امل�ف��وض�ي��ة ال�س��ام�ي��ة ل�لام��م امل�ت�ح��دة
ل�ش��ؤون ال�لاج�ئ�ين (ي��و ان ات��ش سي
ار) ل�ل�م��اج��د ان ه ��ذا ال �ت �ك��ري��م ي��أت��ي
ت � �ق� ��دي� ��را وت� �ت ��وي� �ج ��ا ل � �ج � �ه� ��وده ف��ي
مكافحة الفقر وايواء الالجئني حول
ال �ع��ال��م ف ��ي م �ج ��االت ال �ب��ر وال �ع �ط��اء
وهو مستحق لرجل أفنى حياته في
اعمال الخير.
وأوض ��ح ان امل��اج��د ل��دي��ه ت�ج��ارب
ك�ب�ي��رة ف��ي م �ج��ال ال�ع�م��ل االن�س��ان��ي
وال� � �خ� � �ي � ��ري وه� � � ��ي ت � � �ج� � ��ارب غ �ن �ي��ة

ت�ن�ط�ل��ق ال �ي ��وم اول� ��ى ف�ع��ال�ي��ات
بطولة سمو امير ال�ب�لاد الدولية
السنوية الخامسة للرماية بإقامة
حفل االفتتاح الرسمي في مجمع
م�ي��ادي��ن (ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د)
االوملبي.
وت� �ش� �ه ��د ال �ن �س �خ ��ة ال �خ��ام �س��ة
ل �ل �ب �ط��ول��ة م� �ش ��ارك ��ة واس � �ع� ��ة م��ن
اب �ط��ال ال�ع��ال��م وال��رم��اة االومل�ب�ي�ين
ح �ي��ث ي� �ت� �ج ��اوز ع � ��دد امل �ش��ارك�ي�ن
 350رام� �ي ��ا ورام� �ي ��ة ي �م �ث �ل��ون 31
دول ��ة وي�ت�ن��اف�س��ون ف��ي مسابقات
االط �ب��اق ال�ط��ائ��رة (سكيت وت��راب
ودبل التراب) لكال الجنسني.
وق ��ال االم�ي�ن ال �ع��ام لالتحادين
الكويتي وال�ع��رب��ي للرماية عبيد
العصيمي ان حجم ال ��دول وع��دد
ال� ��رم� ��اة امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة

ال� �ت ��ي ت �س �ت �م��ر ح �ت��ى ال� �ث ��ام ��ن م��ن
م ��ارس ال �ج��اري ي�ع�ك��س اهميتها
وح��رص املتنافسني على الوجود
ف�ي�ه��ا وال �ف ��وز ب �ج��وائ��زه��ا القيمة
قبل مشاركتهم في االستحقاقات
امل �ق �ب �ل��ة ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ب �ط ��والت
العالم او الدورة االوملبية.
واض ��اف العصيمي ان اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة ال �ت��ي
ي � �ت� ��رأس � �ه� ��ا رئ� � �ي � ��س االت � �ح� ��ادي� ��ن
ال �ك��وي �ت��ي وال� �ع ��رب ��ي ل �ل��رم��اي��ة م.
دعيج العتيبي اعتمدت مضاعفة
الجوائز واملكافئات املالية للرماة
الذين يحطمون االرق��ام القياسية
العاملية في جميع املسابقات.

دراسة إلعادة
تأهيل مرسى جزيرة فيلكا
أع�ل��ن معهد ال�ك��وي��ت لألبحاث
ال �ع �ل �م �ي��ة اج � � ��راء دراس � � ��ة إلع � ��ادة
ت ��أه� �ي ��ل م� ��رس� ��ى ج � ��زي � ��رة ف �ي �ل �ك��ا
ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة امل��واص�ل�ات
ب �ه��دف ت�ع��دي��ل امل��رس��ى ل�ل�ح��د من
م� �ع ��دل ال� �ت ��رس� �ي ��ب وت� �ع ��زي ��ز ق ��وة
كاسر األمواج الحالي للمرسى.
وق� � ��ال م ��دي ��ر ادارة ال �ع �م �ل �ي��ات
بمركز االب�ح��اث البيئية والعلوم
ال �ح �ي��ات �ي��ة ف ��ي امل �ع �ه��د م .ف�ي�ص��ل
ال�ح�ل�ي��ل ان امل�ع�ه��د اج ��رى تجربة
ع�م�ل�ي��ة مل �ع��ال �ج��ة م �ش��اك��ل م��رس��ى
ال � �ق� ��وارب ب �ج��زي��رة ف�ي�ل�ك��ا وال �ت��ي

ت � �ع� ��ان� ��ي م � � ��ن ت� ��رس � �ي� ��ب ال � ��رم � ��ال
وتراكمها داخل املرسى.
واض � � ��اف ان ه � ��ذه ال �ت��رس �ب��ات
تعيق عمل وزارة املواصالت خالل
دخول وخ��روج العبارات في بحر
الجزيرة مشيرا ال��ى بناء نموذج
م� �ش ��اب ��ه ل� �ل� �ج ��زي ��رة وت��رس �ب��ات �ه��ا
بأحجام اض��اف��ة ال��ى صنع ام��واج
وتيارات مطابقة للواقع للخروج
ب � �ت ��وص � �ي ��ات ت � �ع ��ال ��ج امل� �ش� �ك�ل�ات
ال� �ق ��ائ� �م ��ة وت� �ض� �م ��ن ح � �ل ��وال اك �ث��ر
كفاءة واقل وقتا وكلفة.

لقطة جماعية خالل التكريم

بالخبرات التي يستطيع ان يستفيد
منها ك��ل م��ن يهتم بمكافحة الفقر
ون �ش��ر ال�ع�ل��م وال �ث �ق��اف��ة ون �ح��ن ام��ام
م � ��رب ف ��اض ��ل أس � ��س وأش � � ��رف ع�ل��ى
الكثير من املشاريع الخيرية وتفخر
الكويت انها كرمته كشخصية العام
ف��ي م�ه��رج��ان ال�ق��ري��ن ال�ث�ق��اف��ي لعام
.2005

 28متسابقا في الجولة الثالثة
لبطولة الكويت للراليات
أعلن نادي باسل السالم الصباح
ل �س �ب��اق ال� �س� �ي ��ارات وال � ��دراج � ��ات أن
ال�ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ب�ط��ول��ة الكويت
ل � �ل� ��رال � �ي � ��ات مل � ��وس � ��م 2016/2015
س� �ت� �ن� �ط� �ل ��ق ي � � � ��وم ال � �س � �ب� ��ت امل� �ق� �ب ��ل
ب�م�ش��ارك��ة  28متسابقا م��ن الكويت
والسعودية وقطر واإلمارات ولبنان
واالردن وإيطاليا.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة ال� ��رال � �ي� ��ات
ف ��ي ال� �ن ��ادي ال �ش �ي��خ ع��ذب��ي ال�ن��اي��ف
ل �ك ��ون ��ا إن ال� �س� �ب ��اق ال � � ��ذي ي�ن�ط�ل��ق
م� ��ن أم� � ��ام ف� �ن ��دق وم �ن �ت �ج��ع س�ي�ش��ل
بمنطقة الجليعة سيتضمن إقامة
س��ت م��راح��ل وت�ب�ل��غ م�س��اف��ة امل��راح��ل
ال� �خ ��اص ��ة ن �ح��و  88ك �ي �ل��وم �ت��را ف��ي
منطقة بنيدر ومنطقة الجليعة على
أن ي�ت��م ت�ت��وي��ج ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي ال�ي��وم
نفسه.
وأض� � � � ��اف أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل �ن �ظ �م��ة
ل �ل �س �ب��اق س �ت �ج��ري ف �ح �ص��ا ش��ام�لا
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ل �ج �م �ي��ع ال� �س� �ي ��ارات امل� �ش ��ارك ��ة ي��وم
الجمعة املقبل م��ن أم��ام مقر الراعي
م � �ح � �ط� ��ة (ك � � � � � � � � � � ��ار.ووش) ق � �ب � ��ل ب � ��دء
ال��رال��ي ب�ي��وم واح��د بغية التأكد من
مطابقتها ألنظمة السباق املعمول
بها.
من جانب آخر أعرب منظم بطولة
الكويت للراليات مشاري السبتي في

رئيس التحرير

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• رق� �ي ��ة غ ��ري ��ب ج �م��ال،
أرم� � � �ل � � ��ة :ص � �ف� ��ر ع� �ب ��دال� �ل ��ه
عباس 87 ،عامًا( ،شيعت)،
رج � � ��ال :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ح�س�ي�ن�ي��ة
عقيلة ال�ط��ال�ب�ي�ين ،ق ،5ش��ارع
املسجد األقصى ،م ،30تلفون:
 ،99056728ن �س��اء :س �ل��وى،
ق ،4ش ،4م ،267ت� �ل� �ف ��ون:
97477765
• م �ب��ارك معطش فالح
ال � �ه � �ط�ل��ان� ��ي ال � ��رش� � �ي � ��دي،
 86ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي ��ع) ،ص �ب��اح
ال� � � �ن � � ��اص � � ��ر ،ق ،4ش،106
م ،3ت� �ل� �ف ��ون- 50699622 :
99088365
• ض �ح �ي��ة ص �ق��ر ع�ب�ي��د
ال� �ع ��دوان ��ي ،أرم � �ل ��ة :راش ��د
هادي العدواني 70 ،عامًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج � ��ال :ال�ع�م��ري��ة،
دي��وان ال�ع��داوي��ن ،مقابل ن��ادي
التضامن ،تلفون،99951511 :
ن�س��اء :أشبيلية ،ق ،4ش،427
م ،9تلفون99351080 :
• ن� � � ��اي� � � ��ف ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه
أبورمية املطيري 74 ،عامًا،
(ش�ي��ع) ،غرناطة ،ق ،1مقابل
دوار األم� ��م امل �ت �ح��دة ،ت �ل �ف��ون:
- 99866211 - 99600628
55555273
• ش� � ��ارع خ ��ال ��د ش� ��ارع
ال �ل �ه��و 45 ،ع ��ام ��ًا( ،ي�ش�ي��ع
ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح ال� �ي ��وم)،
رج� ��ال :ال �ش��ام �ي��ة ،ق ،8ش،89
م ،14ت� �ل� �ف ��ون،99718171 :
نساء :ال�ق�ي��روان ،ق ،3ش،310
م ،3تلفون99620897 :
• لطيفة ال�س�ي��د ع��وض
السيد علي ،ارملة :عبدالله
ح � �ي � ��در ع � �ل � ��ي 80 ،ع� ��ام� ��ا،
(شيعت) ،الجابرية حسينية
ال �ب �ل��وش ،ق ،11ش ،8ت�ل�ف��ون:
99663975 - 99084787

مواقيت الصالة

صورة أرشيفية الحد السباقات

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال م � ��دي � ��ر إدارة
الشرق األوس��ط وشمال افريقيا في
املفوضية السامية لشؤون الالجئني
ام�ين ع��وض ان االم��م امل�ت�ح��دة ق��ررت
ان منح لقب (بطل انساني) لجمعة
امل��اج��د يعد اع�ت��راف��ا منها بتاريخه
ف� � ��ي خ � ��دم � ��ة االع� � � �م � � ��ال االن� �س ��ان� �ي ��ة
والخيرية.

الوفيات

تصريح مماثل ل�ـ(ك��ون��ا) ع��ن الشكر
ل�ك��ل م��ن ت�ط��وع ف��ي تنظيم البطولة
من فنيني وحكام وإداري�ي�ن وك��ل من
دع��م ري��اض��ة ال �س �ي��ارات وال��دراج��ات
اآلل � �ي� ��ة ع �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د امل �ح �ل ��ي م��ن
جهات حكومية أو أهلية ما ك��ان له
أبلغ األث��ر في ممارسة الشباب هذه
الرياضة ممارسة آمنة وسليمة.

الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع
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12.01
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