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بعث رئي���س مجلس األمة جاس���م 6
محمد اخلراف���ي ببرقيات تهنئة الى كل 
من رئيس مجلس العموم بيتر ميليكن 
ورئيس مجلس الشيوخ نويل أ. كنسيال 
في كندا، ورئيس املجلس الوطني بيبي 
نتافيو هانيوما ورئيس مجلس الشيوخ 
جيرفاي���س روفيكيري ف���ي جمهورية 

بوروندي ورئيسة مجلس النواب روز 
الش���يوخ  موكانتابانا ورئيس مجلس 
فينسينت بيروتا في جمهورية رواندا، 
ورئيس البرملان االحتادي االنتقالي في 
جمهورية الصومال شريف حسن شيخ 
أدن، وذلك مبناس���بة األعي���اد الوطنية 

لبالدهم.

ش���ارك اعضاء مجلس االمة في حملة 
التبرع بالدم التي نظمتها رابطة الثالسيميا 
الكويتية في مبنى املجلس امس، بالتعاون 
مع املستشفى االميري، وكانت احلملة بعنوان 
»قلوب طيبة« كان اول املتقدمني للتبرع 
بالدم رئيس املجلس جاسم اخلرافي ثم تبعه 
النواب خالد الطاحوس ومرزوق الغامن، 

ود.روال دشتي، ود.معصومة املبارك، وناجي 
العبداله���ادي وعادل الصرعاوي، ومحمد 
هايف، وسالم النمالن، ود.حمعان احلربش، 

وعدنان املطوع، وفالح الصواغ.
كما ش���ارك في حملة التبرع عدد من 
موظفي املجل���س والصحافيني ومديري 

مكاتب النواب.

الخرافي هنأ نظراءه في كندا وبوروندي  ورواندا والصومال باألعياد الوطنية »قلوب طيبة« في مجلس األمة

الرئيس جاسم اخلرافي يلقي كلمته خالل جلسة فض دور االنعقاد عبدالرحمن العنجري ود.أسيل العوضي خالل اجللسة علي الدقباسي وشعيب املويزري ومحمد هايف ود.فاضل صفر أثناء دخولهم القاعة

د.أسيل العوضي ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار بعد رفع اجللسة

المجلس فض دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث عشر .. والعطلة البرلمانية حتى 26 أكتوبر

الخرافي: علينا قبول الديموقراطية »بحلوها ومرها« ومراجعة ما أنجزته السلطتان

حسني الرمضان ـ سامح عبداحلفيظ
أعلن رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي اليوم فض دور االنعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 

الـ 13 ملجلس االمة على ان يبدأ دور االنعقاد املقبل اعماله في الـ 26 من شهر اكتوبر املقبل.
وتال االمني العام ملجلس االمة عالم الكندري خالل اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد احلالي املرسوم 

رقم )2010/253( بفض دور االنعقاد اعتبارا من اليوم املوافق االول من شهر يوليو 2010.
وقـال اخلرافي في كلمته: اذا كان لزاما علينا ان نقبل الدميوقراطية بحلوها ومرها فمن موجباتها 
كذلك ان نتعلم منها الدروس« مؤكدا احلاجة املاسـة لنقد الذات ووقفة صادقة مع النفس »نراجع 
فيهـا بتجرد وموضوعية ما قمنا به في دور االنعقاد املنقضي«. واضاف ان »علينا ان نراجع ايضا ما كان 
يجـب علينا القيام به واغفلناه وما قمنا به ولكن دون املسـتوى املطلـوب« مبينا ان ذلك »ال يخص 
املجلس وحده بل احلكومة كذلك«. واوضح انه يتعني على احلكومة حتسـني ادائها وتنفيذ برنامج 

عملها بالفاعلية واجلدية املطلوبة وااللتزام بتطبيق القانون والتفاعل االيجابي مع املتطلبات الرقابية 
للمجلس«. واعرب عن االمل فـي ان تكون اجازة مجلس االمة »فرصـة للمراجعة والتقييم والتأهب 

النطالقة جديدة ندعو العلي القدير ان يجعلها انطالقة خير وبركة للكويت وشعبها«.
من جانبه أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مسؤولية احلكومة ومجلس االمة »معا« 

في بذل املزيد من اجلهد البناء الجناز كل ما من شأنه خدمة املصلحة العامة للوطن واملواطنني.
وقال »ننظر اليوم الى هذا الدور )دور االنعقاد املنقضي( احلافل باالجنازات والذي نأمل ان يرتقي 
الى املنشود واملراد ونتطلع ان يكون كذلك دافعا لبذل املزيد من اجلهد البناء وسبيال محققا لبلوغ 

ما نطمح اليه وهو مسؤولية املجلس واحلكومة معا«.
واشار سموه الى ما قامت به احلكومة من متابعة العمالها في تنفيذ برامجها التنموية على مختلف 

االصعدة واملشروعات بقوانني التي تقدمت بها الى املجلس القرارها. وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئي���س مجلس االمة 
جاس���م اخلرافي جلسة اختتام 
دور االنعقاد الساعة 9.30 ثم مت 
تالوة اسماء املعتذرين عن عدم 

حضور اجللسة.
اخلرافي: قبل بداية البند االول 
سيوزع عليكم البيان الذي نصت 
الالئح���ة والذي يتضمن  عليه 
تقارير اللجان خالل ال� 3 أشهر 

االخيرة.

رفع الحصانة

انتقل املجلس ملناقشة تقرير 
جلنة الشؤون التشريعية بشأن 
رفع احلصانة عن النائبني مسلم 
البراك وس���عدون حماد، االول 
بش���أن قضايا أمن دولة وحماد 

جنح صحافة.
اخلرافي: بعد االنتهاء من رفع 
احلصانة سنرفع اجللسة ملدة ربع 
الفرصة لوسائل  ساعة إلتاحة 
االعالم لنقل اجللسة اخلتامية.

د.ضيف اهلل ابورمية: أعارض 
رفع احلصان���ة ولي عتب كبير 
على الرئاسة في موضوع أمس، 
ألن هناك مساسا من الغامن ولم 
تعطني الوق���ت للرد )اخلرافي 
يقاطع���ه ول���ن أعطي���ك اليوم 
الوقت( وابورمية يطالب مبنحه 
الوقت. كل هذا على شان الطفل 
املدلل، الذي ينحاش خلف أمه. 

والصرعاوي يق���ف مدافعا عن 
الغامن ويس���ارع النواب لتهدئة 
االجواء واخلرافي يهدد اذا حتدثت 
في غير رفع احلصانة سأمنعك. 
وتابع أبورمية: هذا اجلاهل الذي 
رف���ع قضية على الب���راك، هذا 
اجلاه���ل الذي فرق اهل الكويت 
هذا اجلاهل محمد اجلويهل الذي 
شرخ الشارع الكويتي وبدعم من 
قبل احلكومة، أين احلكومة من 
هذا اجلاهل الذي نعرف اصوله 
أتى ليغ���رق اهل  الع���راق  من 
الكوي���ت، اال تعتقدون ان خلفه 
دول خارجية، وهناك نواب في 
املجلس فئويني يضربون القبائل 
ونقول القبائل هي اصل الكويت 
قبيلة مطير العزيزة الش���ريفة 

تاريخها معروف.
ويحاولون يقولون توها أتت 
الى الكويت، انظروا الى بوابات 
الكويت بوابة البريعصي وبوابة 
الرجعان وهم من مطير، انظروا 
الى هالل املطيري وعائلة الساير 
وامليلم كلهم نعتز بهم وهم من 
هذا املجتمع وانظروا الى املناطق 
التي سميت باسم قبيلة مطير، 
العارضية والعضيلية والعبدلي 
كلها س���ميت على قبيلة مطير 
حتى قبل تاري���خ الدولة واآلن 
يأتي الفئوي، ويطالب باسم عمته 
ويقول الذي ال يعرف عمتي فهو 

غير كويتي.
روض���ان الروض���ان: أرجو 
شطب ما تطرق له النائب حول 
دع���م احلكوم���ة للجويه���ل ال، 
احلكومة حريصة على دعم كل 
فئات املجتمع وال يجوز زج اسم 
اجلويهل ألنه ال يستطيع الدفاع 

عن نفسه.
علي العمي���ر: أنبه ابورمية، 

اصول االنسان ال متنع من مقاضاة 
أي أحد سواء كان من العراق أو 
من غيره وال يجوز القدح بإنسان 

غير موجود في القاعة.
ضيف اهلل ابورمية: ال نفرق 
الكويتية، ولكن ال  العوائل  بني 
الناس  بالف���رز، بعض  نرضى 
الكويت  اصولهم م���ن خ���ارج 
ويحاولون ايج���اد تاريخ وهو 

تاريخ مزور واخلرافي يقاطعه 
وأبورمية يتابع: مرزوق الغامن 
ليس لدي���ه حصانة في القاعة، 
ونحن ندافع عن كل مواطن في 
البل���د ومواطنني أخذت اموالهم 
من الغرفة وسندافع عنهم واظفر 
أصغر كويتي تس���وى شواربه 

وشوارب أهله.
خالد الس���لطان: كل كويتي 

يتش���رف باجلنسية له حقوقه 
واحترامه مهما كان أصله، وهذه 
قاع���دة للحفاظ عل���ى الوحدة 

الوطنية.
صالح املال: غالبا ما كنا نناقش 
رفع احلصانات عن النواب، ولكن 
القضي���ة التي أمامن���ا تختلف 
ألنها من نائب في املجلس ضد 

زميله.

ع���ادل الصرعاوي: أش���ير 
بالكلمة التي عبر بها الغامن عن 
احلقيقة وردا على القدح، نحن 
اليوم امام رفع احلصانة بشكل 
غريب وأس���أل أين الكيدية في 
رفع احلصانة عن البراك. الذي 
يعتقد ان محمد اجلويهل س���به 
وأرى ان كل واحد س���ب اآلخر 
فأين الكيدية بهذا الشأن ونحن 
نقول يج���ب رفع احلصانة عن 
البراك إلجالء احلقيقة، وأعتقد 
ان رفض رف���ع احلصانة يعني 
سلب حق املواطن في احلصول 
على حقه وعلينا حتصني هذه 
املؤسسة وأكرر ال أجد كيدية في 

هذه القضية
مس���لم البراك: في أي طرف 
اطلب رفع احلصانة ألني مع حق 
أي مواطن حني يتعرض للسب، 
وبغض النظر عن رأينا بالشاكي 
فإنه قدم شكوى عبارة عن شريط 
فيه كالم عن سمو رئيس احلكومة 
قبل أثناء فترة انتخابه ثم شريط 
عن كالم قيل في جتمع االندلس، 
والقضية أدخلت الى أمن دولة، 
معنى ذلك إذا وافق املجلس على 
رفع احلصانة تأتي املباحث وتلقي 
القبض علي، هل هذا يعقل، كيف 
يتم تكييف القضية بهذه الطريقة 
هذا شخص له عالقات مع أطراف 
في احلكومة، اجلويهل رفع قضية 

ضدي وهذا م���ن حقه ولكن ما 
دخ���ل ذلك في أمن دولة؟ أعرف 
ان احلصانة س���ترفع وال عجب 
في ذلك وسأذهب ولكن ال نريد 
املجلس يق���ر ويرفع احلصانة 
بقضي���ة من هذا الن���وع وأنا ال 

أمتترس خلف احلصانة.
حسني احلريتي: مؤيد لرفع 
التحدث عن  أريد  احلصانة وال 
مضم���ون القضية ب���ل أحتدث 
بصفتي رئيس اللجنة التشريعية: 
التقرير وزع على األعضاء وهذه 
القضية فيها 3 مراحل: اجلويهل 
حتدث وأحد املواطنني يرى ان ما 
حتدث ب���ه اجلويهل فيه وقائع 
أمن دولة وفيه حتقير للمواطنني 
وتهديد لوحدة الشعب وهذا له 
الدول���ة، والثانية  عقوبة بأمن 
اجلدعي بصفته وكيال عن البراك 
اته���م اجلويهل بأنه هدد البراك 
وهذه جنح مباح���ث، والثالثة 
اجلويهل بصفت���ه مجنيا عليه 
وهنا ميكن م���ن التقاضي وقال 
أنا لدي ش���كوى أيضا واستند 
الى شريط C.D ومت تفريغه في 
اإلعالم بطلب من النيابة العامة 
وتضمنت عبارات لذلك بصفتي 
في القضاء أؤكد ان كل املعلومات 

صحيحة.
ويصوت املجلس على عدم رفع 
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»الشعبي« و»التنمية واإلصالح«: سنتخذ أقصى ما يسمح به الدستور
من إجراءات في حال تمرير عقود طائرات الشحن العسكرية أو »الرافال«

الجسار لتمديد فترة التسجيل بالبعثات الدراسية

أصدرت كتلتا التنمية واإلصالح والعمل الشعبي 
بيانا مش���تركا أوضحتا فيه موقفهما بش���أن عقود 

طائرات »الرافال« وطائرات الشحن العسكرية.
وجاء نص البيان كالتالي: لقد تابعت كل من كتلة 
العمل الشعبي وكتلة التنمية واإلصالح كل ما أثير 
في شأن العديد من القضايا املتعلقة بوزارة الدفاع، 
واس���تعرضتا ما تضمنته األسئلة العديدة املتكررة 
املوجه���ة من النائب د.جمع���ان احلربش، خاصة ما 
يتعلق منها بطائرات »الرافال« وجتاهل الوزارة الرد 
على هذه األسئلة. لقد تدارست الكتلتان تقرير ديوان 
احملاسبة الذي أعده الديوان بناء على تكليف من مجلس 
األم���ة، اثر الطلب الذي تقدمت به الكتلتان وعدد من 

االخوة أعضاء املجلس بفحص 3 عقود عسكرية، هي 
 »C130J« عقد »الرافال« وطائرات الشحن العسكرية
ومصن���ع الذخيرة وبالنظر ملا تضمنه تقرير ديوان 
احملاسبة املش���ار اليه من مالحظات مهمة وخطيرة 
تتعلق بطائرات الشحن العسكري »C130J« ومصنع 
الذخيرة وما ورد في التقرير كذلك من إنكار الوزارة 
وجود أي تقارير ومراسالت في شأن طائرات »الرافال« 

وهو إنكار ال يتفق مع احلقيقة.
وبعد أن سلكت الكتلتان كل الوسائل املتاحة من 
توجيه أسئلة برملانية، الى تكليف ديوان احملاسبة 
من قبل مجلس األم���ة، وبعد أن تأكد لنا ان الوزارة 
استبعدت ضباط الفريق الفني الذي كلف من قبلها 

بفحص طائرات »الرافال« فحصا فنيا، وقام بإجراء 
جتارب مطولة على هذه الطائرات في فرنسا، وقدم 
عل���ى اثر كل ذلك تقريرا س���لبيا، فإننا نؤكد انه إذا 
جتاهلت الوزارة مالحظات ديوان احملاسبة في شأن 
عقد طائرات الش���حن العس���كرية »C130J« أو قامت 
بتوقيع عقد »الرافال« أو قامت بتنفيذ ما تردد مؤخرا 
عن توجهها الى ش���راء طائرتي شحن بوينغ � أثير 
حولها الكثير من التساؤالت � تخص إحدى الشركات 
فإن الكتلتني والتزاما منهما مبسؤوليتهما الدستورية 
وبقس���م أعضائهما ودفاعا عن امل���ال العام وحقوق 
املواطنني س���تقومان بأقصى ما يسمح به الدستور 

من إجراءات.

طالبت النائبة د.س���لوى اجلسار 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي 
متديد فترة التسجيل للبعثات الدراسية 
املعلن عنها من قبل جامعة الكويت، 
حيث أعلنت االدارة الثقافية بجامعة 
الكويت عن فتح باب استقبال طلبات 
البعثات الدراسية املعلن عنها من قبل 
اجلامعة، وذلك في الفترة من 20 يونيو 
2010 الى 22 يوليو 2010 بحيث لم يتبق 
على نهاية الفصل الدراسي الصيفي 
سوى 20 يوما من اغالق باب استقبال 

الطلبات اذ ينتهي الفصل الصيفي في 
 .2010/8/10

وأضافت اجلسار: هناك مجموعة 
من طلبة جامعة الكويت من خريجي 
الفصل الدراسي الصيفي احلالي نرى 
انه من االنص���اف لهم ان يتم متديد 
فترة التس���جيل حتى نهاية الفصل 
الصيفي ليتس���نى لهم التسجيل في 
البعثات أس���وة بزمالئهم اخلريجني 
بالفصل الدراسي االول والثاني وعدم 
انتظار السنة املقبلة. علما ان جلان 

العلمية لم تشكل  البعثات باالقسام 
بعد ولن تعقد اجتماعاتها اال في بداية 
الفصل الدراسي االول أي خالل شهر 
اكتوبر على اقرب تقدير وتعلن نتائج 
القبول بعد ذل���ك بفت����رة ال تق����ل 

ع����ن الشه���ر.
ويؤكد ذلك تقدمي الدعم واملساندة 
لرف���ع الظل���م عن خريج���ي الفصل 
الصيف���ي الذين ل���م ينصفهم إعالن 

االدارة الثقافية.
كما ان موعد القب���ول للتقدم الى 

اجلامعات قد انته���ى وفق البرنامج 
الزمني للدراس���ة في ش���هر 2010/9 
اضافة الى ان شروط القبول تتطلب 
اجتياز الطالب على بعض االختبارات 
التخصصية مث���ل »اختبار جيمات 
GRE« هذه االختب���ارات مواعيدها ال 
تتناس���ب مع موعد نهاية التقدمي ما 
يضيع الفرصة امام الطلبة املتميزين، 
لذا نطالب اجلامعة بإعادة النظر في 
اختيار توقيت زمن���ي وبحد أقصى 

شهر 12 من كل سنة.

 البد من تعلم الدروس والحاجة ماسـة لنقد الـذات ووقفة صادقة 
مـع النفس نراجـع فيها بتجرد مـا قمنا به فـي دور االنعقـاد الماضي
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سمو رئيس الوزراء يلقي كلمة احلكومة في جلسة فض دور االنعقاد الشيخ د.محمد الصباح ومصطفى الشمالي أثناء دخولهما القاعة الشيخ أحمد العبداهلل ود.فاضل صفر ود.هالل الساير وأحمد الهارون ود.بدر الشريعان

أحمد السعدون وعسكر العنزي ومخلد العازمي أثناء اجللسة

خالد الطاحوس ود.علي العمير أثناء دخولهما قاعة عبداهلل السالمالشيخ جابر اخلالد وسعد زنيفر عند مدخل القاعة حسني احلريتي وخالد السلطان وشعيب املويزري وسالم النمالن والصيفي مبارك ومبارك الوعالن وخالد الطاحوس في اجللسة

د.محمد العفاسي بني صالح املال ومرزوق الغامن وخالد الطاحوسالشيخ د.محمد الصباح متوسطا النواب والوزراء أثناء خروجهم من القاعة

المحمد: الدورة البرلمانية كانت حافلة باإلنجازات والحكومة استمعت
إلى النقدالنيابي البناء ونأمل أن ترتقي الدورة المقبلة إلى المنشود

احلصانة عن مسلم البراك.
حضور 56، موافق 29، غير 

موافق 26، ممتنع 1.
ع���دم موافق���ة عل���ى رف���ع 

احلصانة.
س���عدون حم���اد: طلب رفع 
احلصانة عني هو بناء على طلب 
من روال دش���تي ولكن يبدو ان 
األخت روال تطبق املثل ضربني 
وبكى وسبقني واشتكى، وقدمت 
الب���الغ عن عقد التأس���يس في 
مشروع الفحم املكلسن والتي هي 
عضوة مجلس ادارة الشركة وهي 
ضمن اخلمس���ة أعضاء مجلس 
االدارة الذين اتفقوا على التعهد 
بتأسيس مجلس االدارة ووكلوا 
عنهم د.روال دش���تي صادر من 
وزارة الع���دل انها هي مفوضة 
بالقيام بتس���لم األرض وقيمة 
القرض ب���� 50 مليونا واألرض 

263 ألف متر.
اخلراف���ي مقاطع���ا: هذا مو 
موضوعن���ا نح���ن موضوعنا 
كيدية من عدمها، املوضوع في 

احملاكم.
س���عدون حماد: األخت روال 
أخذت األرض وباعتها وأطمئنك 
بأن احلصانة مرفوعة مرفوعة 

صوتنا وال ما صوتنا.
روال دشتي: أحب أعدل بعض 
املعلومات املغلوطة، شركتي كان 
عندها عقد استشاري للمزايدة 
التي طرحتها شركة النفط، أكثر 
من 7 مزايدين تقدموا وشركتي 
ف���ازت باملزايدة وم���ن ضمنها 
قطع���ة األرض لبن���اء املصنع، 
التأسيس فكنت أنوب عن  عقد 
شركة أجنبية مبا انها مالك للعقد 
وكلتني أوقع عنهم ولست كمالكة 

للشركة.
اخلرافي مقاطعا: ال أس���مح 

بذلك.
روال دشتي: أنا لم أقدم بالغا 

وأحتدى.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على رف���ع احلصانة عن النائب 
س���عدون حماد العتيبي فكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
موافق���ة 36، عدم موافقة 18، 

امتناع 2، احلضور 56
اذن موافقة على رفع احلصانة 

وتبلغ احلكومة.
وترفع اجللسة ملدة ربع ساعة 
إلتاحة الفرصة لإلعالم لتجهيز 
أجهزتهم، وكانت الساعة تشير 

الى 10.30 صباحا.

فض دور االنعقاد

افتتح رئي���س مجلس االمة 
جاسم اخلرافي اجللسة اخلتامية 
لفض دور االنعق���اد الثاني من 
الفصل التشريعي الثالث عشر.
الرئي���س اخلراف���ي: تفتتح 
الغائبني  اجللسة وتتلى اسماء 
واملعتذري���ن. االمني العام يتلو 

اسماء االعضاء.
الرئيس: وزع عليكم جدول 
جلسات املجلس لدور االنعقاد 
املقبل، هل يوافق املجلس على 

اجلدول، موافقة.
لدي 25 تقريرا من اللجان، 
ه����ل يواف����ق املجل����س عل����ى 
االكتفاء بالتوزيع دون تالوتها، 

موافقة.
الرئي���س: مت توزي���ع عدد 
املؤقت���ة  اللج���ان  اجتماع���ات 
والدائمة وامتنى ان تتدارس���وا 
عدد اجتماع���ات اللجان املؤقتة 
وخاص���ة املؤقتة لذلك ارجو ان 
تكون ه���ذه الورقة محل تقييم 

في الدورة املقبلة.
التقارير  عدنان عبدالصمد: 
ال تش���مل االجتماعات الفرعية، 
نحب���ذ التطرق له���ذا االمر في 

املستقبل.
د.وليد الطبطبائي: نقدر قرار 
تثبي���ت تقارير اللجان، لذلك ال 
يج���وز مس���اواة اللج���ان مثال 
اللجنة التشريعية اجنزت نحو 
130 تقري���را خالل دور االنعقاد 
لذلك نود اتاحة الفرصة للجان 

للتعريف باجنازاتها.

كلمة رئيس مجلس األمة

ثم قام الرئيس جاسم اخلرافي 
بت���الوة كلمته .. س���مو رئيس 
مجلس الوزراء املوقر، األخوات 
واإلخوة أعض���اء مجلس األمة 
األفاضل، ضيوفنا الكرام، السالم 

عليكم ورحمة اهلل وبركاته..
باسمه تعالى نختتم في هذا 
اليوم دور االنعقاد العادي الثاني 
الثالث  التش���ريعي  الفصل  من 
عش���ر، جعله اهلل خامتة مسك 

ملهامنا وعملنا فيه.
لقد استهل هذا الدور بالنطق 
السامي حلضرة صاحب السمو 
أمير البالد، وكان كما ألفناه من 
حكمة س���موه، فتضمن سديد 
الرأي واملشورة، وحكيم النصح 
والتوجيه، لالرتقاء مبمارستنا 
الدميوقراطية، وتأكيد وحدتنا 
الوطنية، وحتصني نس���يجنا 
االجتماع���ي، وكان ذلك بحرص 
الوطن، وبروح  القائد على هذا 
املس���ؤول عن أمن واس���تقرار 
ش���عبه، ثم ألقى س���مو رئيس 

مجلس الوزراء اخلطاب األميري 
واستعرض فيه األحوال العامة 
في الب���الد وتوجهات احلكومة 
وسياساتها في معاجلة األولويات 

والقضايا الوطنية.
وكانت التوجيهات السامية 
التي تضمنها النطق الس���امي 
محل تقدير مجلس األمة، وكانت 
التي  املضام���ني والتوجه���ات 
اشتمل عليها اخلطاب األميري 
محل عنايته واهتمامه، فبحثها 
املجلس وأبدى ما رآه بش���أنها 
من مرئيات ومالحظات في رده 

على اخلطاب األميري.
انتخ���ب املجلس خالل  وقد 
األس���بوع األول من بدء أعماله 
اللجان الدائمة، كما شكل 15 جلنة 
مؤقتة، وذلك في ضوء األهمية 
اخلاصة لبع���ض القضايا التي 
رأى املجل���س ان تتوالها جلان 
مؤقتة. وقد باشرت جميع اللجان 
أعمالها طوال دور االنعقاد ولها 
ان تواصل مهامها حتى بداية دور 
االنعقاد املقبل اذا رأت ضرورة 
لذلك، وكان ذلك من املهام املوكلة 

لها من املجلس.

إط���ار االختص���اص  وف���ي 
التش���ريعي للمجلس، بلغ عدد 
املقدمة من  االقتراحات بقوانني 
األعضاء 196 اقتراحا، كما بلغ عدد 
املقدمة من  القوانني  مشروعات 
احلكومة 42 مشروعا، وقد أجنز 
املجلس 46 قانونا، من بينها عدد 
من القوانني ذات األهمية اخلاصة 
من النواحي االقتصادية واملالية 
واالجتماعية، منها قانون اخلطة 
اإلمنائية للس���نوات 2011/2010 
� 2014/2013، وقان���ون اخلط���ة 
السنوية 2011/2010، وقانون هيئة 
سوق املال وتنظيم نشاط األوراق 
املالية، وقانون العمل في القطاع 
األهلي، وقانون حقوق األشخاص 
ذوي اإلعاق���ة، وقانون تنظيم 
التخصيص،  برامج وعملي���ات 
وهي جميعا على درجة كبيرة 
من األهمي���ة، ومت إجنازها في 
إطار االتفاق على األولويات بني 

احلكومة ومجلس األمة.
الرقابية،  وفي إطار مهام���ه 
ش���هد املجلس في هذا الدور 6 
استجوابات، قدم 2 منها الى سمو 
رئيس مجلس الوزراء، والباقي 
الى السادة وزير الداخلية، وزير 
األش���غال العامة ووزير الدولة 
لش���ؤون البلدية، النائب األول 
الوزراء ووزير  لرئيس مجلس 
النف���ط ووزير  الدف���اع، وزير 
اإلعالم، في حني بلغ عدد األسئلة 
البرملانية 961 سؤاال، أجاب السادة 
الوزراء على 593 س���ؤاال منها، 
وبلغ ع���دد جلان التحقيق التي 

شكلها املجلس 3 جلان.

لعل من أمانة القول االعتراف 
بأن دور االنعقاد الذي نختتمه 
الي���وم لم يكن ف���ي كل أوقاته 
الذي نتطلع ويتطلع  املش���هد 
اليه الشعب الكويتي من التآلف 
والتعاون وروح الفريق الواحد، 
لقد شهد قدرا من التميز واإلجناز 
حني س���اد التعاون واملمارسة 
السليمة، ولكنه  الدميوقراطية 
ش���هد كذلك، ولألسف الشديد، 
قدرا من التأخير والتعطيل حني 
خرجت بعض املمارس���ات عن 
الدستور والالئحة الداخلية، فيما 
أدت أخرى الى تعثر التعاون بني 

السلطتني.
وإذا كان لزام���ا علين���ا ان 
الدميوقراطي���ة بحلوها  نقبل 
ومره���ا فم���ن موجباتها كذلك 
ان نتعل���م منها الدروس، إنني 
أيتها األخ���وات واإلخوة، ومن 
التي منحتموني  الثقة  منطلق 
إياها، وحرصا مني عليها، أؤكد 
اننا بحاجة ماس���ة لنقد الذات 
ووقفة صادقة مع النفس، نراجع 
فيها بتجرد وموضوعية ما قمنا 
به ف���ي دور االنعقاد املنقضي، 
وم���ا كان يجب علينا القيام به 
وأغفلناه، وما قمنا به ولكن دون 
املستوى املطلوب، وذلك دون 
شك، ال يخص املجلس وحده، 
بل احلكومة كذلك، والتي يتعني 
عليها حتس���ني أدائها، وتنفيذ 
برنامج عملها بالفاعلية واجلدية 
املطلوبة، وااللت���زام بتطبيق 
القان���ون، والتفاع���ل اإليجابي 
الرقابية ملجلس  املتطلبات  مع 
إذ أمتنى للجميع  األمة، وإنني 
إجازة سعيدة، فإنني أمتنى أن 
تكون فرصة للمراجعة والتقييم 
والتأهب النطالقة جديدة، ندعو 
العلي القدير ان يجعلها انطالقة 

خير وبركة للكويت وشعبها.
وفي اخلتام، أتقدم بالش���كر 
اجلزي���ل لكم جميعا، والش���كر 
العاملني في  موصول جلمي���ع 
مجلس األمة ووس���ائل إعالمنا 
الوطني، وأس���أل العلي القدير 
ان يحفظ الكويت ويصونها من 
كل مكروه في ظل قيادة حضرة 
صاحب السمو أمير البالد، حفظه 

اهلل، وسمو ولي عهده األمني.
وآخر دعوان���ا أن احلمد هلل 

رب العاملني.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
البقية ص 8

تتمة المنشور ص 6

 الحكومة تابعـت تنفيذ أعمالها التنموية وقّدمـت للمجلس العديد 
مـن مشـروعات القوانين ونشـكر السـلطة التنفيذية علـى إنجازها

 شـهد المجلس جلسـات حفلـت بالمناقشـات البنـاءة في طرح 
التصـورات والحلـول لمختلـف القضايا والمشـكالت التـي واجهتنا
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املستشار راشد احلماد وسعدون حماد ود. فاضل صفر في اجللسةمصافحة بني الشيخ أحمد العبداهلل وصالح عاشور الرئيس جاسم اخلرافي وسمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتوسطان النائب األول ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك والشيخ جابر اخلالد والنواب مبارك اخلرينـج 
وعسكر العنزي ود.علي العمير ومعهم األمني العام عالم الكندري

فالح الصواغ ود.وليد الطبطبائي ود.جمعان احلربش خالل اجللسة

طفل حضر مع والدته للتبرع بالدم فغلبه النعاسمنال السردي أثناء تبرعها بالدمعدنان املطوع ومرزوق الغامن وخالد الطاحوس أثناء تبرعهم بالدم هناء الهاجري تتبرع بدمها

صالح عاشور وشعيب املويزري ومحمد املطير وخالد العدوة وحسني مزيد في اجللسة

د. معصومة املبارك ومنال السردي والعنود احلشاش في حملة »قلوب طيبة«سمو رئيس الوزراء يحتضن أطفال حملة »قلوب طيبة« الرئيس جاسم اخلرافي أثناء تبرعه بالدم وبجانبه وزير الصحة د.هالل الساير

الرئيس: يتفضل سمو رئيس 
الوزراء بإلقاء كلمة احلكومة، 

كلمة رئيس الحكومة

ث���م ت���ال رئي���س احلكومة 
كلمته.

بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة 
والسالم على النبي األمني وعلى 
آله وصحبه أجمعني ومن اهتدى 

بهديه الى يوم الدين.
األخ رئي���س مجل���س األمة 

املوقر
األخ���وات واالخ���وة أعضاء 

املجلس احملترمني..
الس���الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
يس���عدني في هذه اجللسة 
ونحن نختتم دور االنعقاد العادي 
التش���ريعي  الفصل  الثاني من 
الثالث عشر ملجلس األمة املوقر 
إليكم باسمي وباسم  أن أتوجه 
اإلخوة واألخوات أعضاء مجلس 
الوزراء بأطيب التحيات وخالص 
التهاني على إجنازات هذا الدور 
البرملان���ي ويش���رفني في هذه 
املناس���بة أن أرفع ملقام حضرة 
صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
ورعاه عظيم الشكر واالمتنان على 
دعمه املستمر بتوجيهاته الرشيدة 
وآرائه الس���ديدة في معاجلة ما 
يعترضنا من معوقات وحتديات 
تواجه مسيرة العمل الوطني كما 
يسرني أن أتقدم من سمو ولي 
العه���د حفظه اهلل ورعاه بوافر 
الشكر وعظيم االعتزاز على كرمي 

رعايته وصواب نصحه.
األخ رئي���س مجل���س األمة 

املوقر
األخ���وات واالخ���وة أعضاء 

املجلس احملترمني...
اننا ننظر اليوم الى هذا الدور 
احلافل باإلجنازات والذي نأمل أن 

تبعاتها واستحقاقاتها األمنية 
والسياسية واالقتصادية وهو ما 
يضع احلكومة واملجلس معا أمام 
املسؤولية التاريخية في العمل 
اجلماعي باجتاه دفع عجلة البناء 
واإلصالح نح���و بلوغ الغايات 

الوطنية املستهدفة.
األخ رئي���س مجل���س األمة 

املوقر
األخ���وات واالخ���وة أعضاء 

املجلس احملترمني..
ال يس���عني في هذه اجللسة 
اخلتامية اال أن أتوجه باس���مي 
الوزراء بالشكر  وباسم االخوة 
اجلزي���ل لك���م جميع���ا رئيس 
وأعضاء املجلس وجلانه وأمانته 
ومستشاريه وجميع العاملني فيه 
على ما بذلوه م���ن جهد وعناء 
وإجناز وأيضا الى اإلعالم على 
الذين  مختلف وسائله وأدواته 
أعم���ال املجلس متمنيا  تابعوا 
لهم أرقى درجات النجاح في أداء 
رسالتهم الوطنية مبهنية صادقة 
أمينة داعي���ا اهلل العلي القدير 
أن يوفقكم جميعا بقضاء إجازة 
سعيدة وأن يجمعنا بإذنه تعالى 
على كلمة سواء مع بداية الدور 
القادم س���ائلني املولى عز وجل 
أن ميتع بلدن���ا باألمن والنعيم 
املقيم حتت راية حضرة صاحب 
السمو أمير البالد املفدى وسمو 
ولي عه���ده األمني حفظهما اهلل 

ورعاهما.
والسالم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.
الرئيس: يتلى املرسوم االميري 

بفض دور االنعقاد.
االمني العام يتلو مرسوم فض 

الدور البرملاني.
الرئيس: بتالوة الرسوم نكون 
انتهينا من اجللس���ة اخلتامية 
اش���كركم جميعا على جهودكم 
وامتنى لكم اجازة سعيدة ونأمل 
ان تك���ون ال���دورة املقبلة اكثر 
نشاطا وانتاجا، ترفع اجللسة.

يرتقي الى املنشود واملراد نتطلع 
أن يكون ذلك دافعا لبذل املزيد من 
اجلهد البناء سبيال محققا لبلوغ 
ما نطمح إليه وهي مس���ؤولية 

املجلس واحلكومة معا.
لق���د تابع���ت احلكومة على 
امتداد هذا الدور البرملاني أعمالها 
في تنفيذ برامجها التنموية على 

مختلف األصع���دة كما تقدمت 
إلى مجلسكم املوقر بالعديد من 
التي قام  القوانني  مش���روعات 
املجلس مشكورا بإقرار بعضها 
بدءا من إقرار ميزانيات الهيئات 
واملؤسسات العامة وانتهاء بإقرار 

امليزانية العامة للدولة.
الرقابية  املمارسة  وفي إطار 

على أعمال احلكومة فقد ش���هد 
مجلسكم املوقر جلسات حفلت 
باملناقش���ات البن���اءة في طرح 
التصورات واحلل���ول ملختلف 
القضايا واملشكالت التي واجهتنا 
اضافة الى توصياته بشأن العديد 

من العرائض والشكاوى.
وق���د حرصت احلكومة على 

االس���تماع بكل تقدير واهتمام 
ملالحظ���ات األخ���وات واإلخوة 
األعضاء احملترمني واضعة في 
اعتبارها تقبل ما يوجه اليها من 
نقد بناء استجابة لكل ما يخدم 
املصلحة العامة كما حرصت على 
االستجابة ملا تقدم به األخوات 
واالخ���وة أعض���اء املجلس من 

اقتراح���ات برغب���ة إميانا منها 
بضرورة التعاون اإليجابي مبا 
يعزز ثوابت العمل املشترك سبيال 
لتحقي���ق املرجو م���ن األهداف 
التنموية التي تصب ثمارها في 

خدمة الوطن واملواطنني.
واالخ���وة  األخ���وات 

احملترمني..

م���ا أحوجنا الي���وم واحلال 
هذه الى وقفة متفحصة وقراءة 
هادئة تتقارب في ضوئها الرؤى 
وتتالقى اجلهود على مواجهة ما 
نحن مقبلون عليه لنكون قادرين 
على الوفاء بأعباء مرحلة مثقلة 
بالهم���وم احمللية واخلارجية ال 
ميكن لعاقل أن يتجاهل مخاطر 
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تقارير اللجان أنهت 25 جلنة برملانية أصلية ومؤقتة أعمالها 
حيث اكتفى املجلس أمس بتوزيع التقارير دون 

تالوتها أثناء جلسة فض دور االنعقاد.
وجاءت تقارير اللجان كالتالي: 

لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري

ــس مجلس األمة الى اللجنة خالل  أحال رئي
ــي موضوعني هما:  ــاد العادي الثان دور االنعق
ــتهل به دور االنعقاد  اخلطاب األميري الذي اس

العادي الثاني، وبرنامج عمل احلكومة.
وقد أجنزت اللجنة تقريرها بشأن الرد على 
اخلطاب األميري وقدمته الى املجلس املوقر ومت 
رفعه الى صاحب السمو األمير بتاريخ 2010/5/30 
ــة  وكان مجلس األمة املوقر قد وافق في جلس
املجلس التي عقدت بتاريخ 2010/4/13 على طلب 
مقرر اللجنة بتعديل مسماها لتكون جلنة متابعة 

برنامج عمل احلكومة.
ــر ان اللجنة عقدت خالل هذا  اجلدير بالذك

الدور 5 اجتماعات استغرقت 9 ساعات.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي للمجلس املوقر 

إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.

لجنة العرائض والشكاوى

ــس مجلس األمة الى اللجنة خالل  أحال رئي
هذا الدور 109 عرائض وشكاوى، اضافة الى 270 
عريضة وشكوى متبقية من الفصل التشريعي 
السابق. وقد عقدت اللجنة 19 اجتماعا استغرقت 
ــاعة. واللجنة تقدم تقريرها للمجلس  47.30 س

املوقر إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.

لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة خالل دور 
االنعقاد العادي الثاني 143 موضوعا، باإلضافة 
الى ما مت احالته خالل العطلة البرملانية وعددها 
ــا كان متبقيا من موضوعات  64 موضوعا، وم
ــابق وعددها  على جدول أعمالها من الدور الس

41 موضوعا.
ــتها 11 اجتماعا،  ــدت اللجنة لدراس وقد عق

ــاعة، وقدمت بشأنها  استغرق عملها 21.35 س
ــالل العطلة البرملانية 3 تقارير وقدمت خالل  خ

الدور الثاني 127 تقريرا.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي للمجلس املوقر 

الحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.

اللجنة المالية واالقتصادية

أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة ـ خالل 
ــي ـ 251 موضوعا  ــاد العادي الثان دور االنعق
لدراستها، اضافة الى ما كان متبقيا من موضوعات 
على جدول أعمال اللجنة من دور االنعقاد العادي 
األول وعددها 52 موضوعا، واملوضوعات احملالة 

خالل العطلة البرملانية وعددها 93 موضوعا.
ــتها 60 اجتماعا،  وقد عقدت اللجنة لدراس
استغرقت 184 ساعة باإلضافة الى االجتماعات 

التي عقدتها اللجنة الفرعية.
وقد قامت اللجنة بدراسة املوضوعات املدرجة 
على جدول أعمالها حسب أهميتها وأثرها على 
األوضاع االقتصادية واالجتماعية في البالد، والتي 
حددها املجلس من ضمن أولوياته واحملالة بصفة 
االستعجال، حيث أجنزت اللجنة 150 موضوعا 

ضمن 50 تقريرا للجنة أهمها:
ــروع بقانون في شأن اخلطة اإلمنائية  املش
اخلمسية للسنوات )2010-2009 / 2014-2013(، 
ــاء هيئة أسواق  ــروع بقانون بشأن إنش واملش
املال، واملشروع بقانون في شأن تنظيم برامج 

وعمليات التخصيص.
واملشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون 
ــنة 2008 في شأن إنشاء صندوق  رقم 28 لس
ــداد  ملعاجلة أوضاع املواطنني املتعثرين في س
ــتهالكية واملقسطة جتاه البنوك  القروض االس

وشركات االستثمار.
واالقتراحات بقوانني بتأسيس شركات كويتية 

مساهمة تتولى بناء وتنفيذ مصافي النفط.
ــض أحكام  ــروع بقانون بتعديل بع واملش
املرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن 
ــلع واخلدمات  ــراف على االجتار في الس اإلش

واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها.

واملشروع بقانون بشأن متويل ودعم مشاريع 
القطاع اخلاص الصغيرة واملتوسطة في الوطن 

العربي.
ــول ظاهرة ارتفاع  ــامل ح وإعداد تقرير ش

أسعار املواد الغذائية واإلنشائية.
ــني بالتعديل على بعض  واالقتراحات بقوان
أحكام األمر األميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار 
ــات االجتماعية والقوانني املعدلة  قانون التأمين

له.
وتود اللجنة ان تتقدم بالشكر لكل اجلهات 
ــا واملختصني باملوضوعات  احلكومية وممثليه
التي قدمت اللجنة تقريرا بشأنها وما أبدوه من 

تعاون مثمر.
وأيضا كل الشكر ألعضاء اللجنة على حرصهم 
على حضور اجتماعات اللجنة وإثراء املوضوعات 

بآرائهم وأفكارهم واقتراحاتهم.
واللجنة في ختام تقريرها تؤكد على أهمية 
املوضوعات املنجزة باإلضافة الى املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمالها، وكذلك املوضوعات 
التي يطلب مجلسكم املوقر إعطاءها صفة األولوية 

عن عداها من املوضوعات.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي للمجلس املوقر 

إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.

جلنة الشؤون التشريعية والقانونية
ــس مجلس األمة الى اللجنة خالل  أحال رئي
دور االنعقاد العادي الثاني 179 موضوعا إضافة 
ــا كان متبقيا على جدول أعمالها من دور  الى م
االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثالث 
عشر وعددها 204 مواضيع، مبا مجموعه 383 
ــتها 34 اجتماعا  موضوعا، عقدت اللجنة لدراس
ــاعة و25 دقيقة، وقد أجنزت  استغرقت 102 س
ــن جملة املوضوعات احملالة إليها 264  اللجنة م
موضوعا، وقدمت بشأنها 162 تقريرا، واملتبقي 

منها 119 موضوعا.

لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد

أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة خالل دور 
االنعقاد العادي الثاني 148 موضوعا، اضافة الى 
ما كان متبقيا من موضوعات على جدول أعمالها 

من الدور السابق وعددها 39 موضوعا.
ــتها 13 اجتماعا،  ــدت اللجنة لدراس وقد عق
استغرق عملها 29.35 ساعة، قدمت بشأنها 82 

تقريرا الى املجلس املوقر.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي للمجلس املوقر 

إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.

لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل

أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة خالل دور 
االنعقاد العادي الثاني 213 موضوعا، اضافة الى 
ما كان متبقيا من موضوعات على جدول أعمالها 

من الدور السابق وعددها 28 موضوعا.
ــتها 22 اجتماعا  ــدت اللجنة لدراس وقد عق

استغرق عملها 66 ساعة ونصف الساعة.
ــا اخلتامي للمجلس  واللجنة تقدم تقريره
املوقر إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال، وذلك 

على النحو املبني في اجلدول املرفق.

لجنة الشؤون الخارجية

ــس مجلس األمة الى اللجنة خالل  أحال رئي
دور االنعقاد العادي الثاني 50 موضوعا، إضافة 
ــا من موضوعات على جدول  الى ما كان متبقي
أعمالها من الدور السابق وعددها 12 موضوعا.

وقد عقدت اللجنة لدراستها 11 اجتماعا أصليا 
واجتماعا فرعيا واحدا، استغرق عملها 19 ساعة 

ومت إجناز 38 تقريرا.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي للمجلس املوقر 

إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.

لجنة المرافق العامة

أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة خالل هذا 
الدور 232 موضوعا، اضافة الى 11 موضوعا كان 
متبقيا على جدول أعمالها من دور االنعقاد العادي 
األول. وقد عقدت اللجنة لدراستها 11 اجتماعا، 
ــتغرق عملها فيها 14 ساعة، وقد أجنزت من  اس
املوضوعات احملالة إليها 148 موضوعا، وقدمت 

بشأنها 69 تقريرا.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي هذا الى املجلس 

املوقر إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.
لجنة الميزانيات والحساب الختامي

أحال رئيس مجلس األمة الى اللجنة خالل دور 
االنعقاد العادي الثاني 32 موضوعا: 26 مشروعا 
ــون وعدد 3 اقتراحات بقانون وعدد 3 من  بقان
ــرى اضافة إلى ما كان متبقيا  املوضوعات األخ
من موضوعات على جدول أعمالها من الفصل 
التشريعي السابق وعددها 80 ليصبح إجمالي 
ــات املدرجة على جدول أعمال اللجنة  املوضوع

112 موضوعا، منها 66 حسابا ختاميا.
ــتها 47 اجتماعا  ــدت اللجنة لدراس وقد عق
ــاعة قدمت خاللها 15 تقريرا،  استغرقت 70 س
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي للمجلس املوقر 

إلحاطته علما مبا أجنزته من أعمال.
لجنة حماية األموال العامة

أحال رئيس مجلس األمة إلى اللجنة خالل دور 
االنعقاد العادي الثاني 8 موضوعات، اضافة إلى 
ما كان متبقيا من موضوعات على جدول أعمالها 

من الدور السابق وعددها 19 موضوعا.
ــتها 8 اجتماعات،  وقد عقدت اللجنة لدراس
استغرق عملها 8 ساعات تخلل هذه االجتماعات 
عقد عدة اجتماعات مع نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف 
والشؤون االسالمية رئيس جلنة متابعة قضايا 
املال العام في مجلس الوزراء والتي تتولى متابعة 
قضايا االموال العامة واعداد التقارير الواردة من 
اجلهات املختلفة واالجراءات املتخذة بشأنها، مت 

خاللها االتفاق على اآللية املطلوب اتباعها بحيث 
ــون التقرير الوارد من احلكومة من اوضاع  يك
ــي داخل الكويت وخارجها  قضايا املال العام ف
ــوذج اتفق عليه  ــا ودقيقا من خالل من واضح
ميكن جلنة حماية االموال العامة من االضطالع 
مبسؤولياتها املوكلة إليها للقيام بإعداد تقريرها 
بهذا الشأن ملجلس األمة املوقر. وقد قدمت اللجنة 
ــع املدرجة على جدول  ــتها للمواضي بعد دراس

أعمالها التقارير التالية:
ـ التقرير األول عن الفترات املالية من 2007/1/1 
حتى 2007/6/30 ومن 2007/7/1 حتى 2007/12/31 

ومن 2008/1/1 حتى 2008/6/30
ــرات املالية من  ــي عن الفت ــر الثان ـ التقري
2008/7/1 حتى 2008/12/31 ومن 2009/1/1 حتى 

2009/6/30 ومن 2009/7/1 حتى 2009/12/31.
واللجنة تقدم تقريرها هذا للمجلس املوقر 

الحاطته علما مبا اجنزته من اعمال.

لجنة شؤون اإلسكان

ــس مجلس االمة الى اللجنة خالل  أحال رئي
دور االنعقاد الثاني 37 موضوعا، اضافة الى ما 
ــا من موضوعات على جدول اعمالها  كان متبقي

من الدور السابق وعددها 32 موضوعا.
ــتها 12 اجتماعا،  ــدت اللجنة لدراس وقد عق

استغرق عملها 19 ساعة، وقدمت تقريرين.
واللجنة تقدم تقريرها اخلتامي الى املجلس 

املوقر الحاطته علما مبا اجنزته من اعمال.

لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان

أحال رئيس مجلس االمة الى اللجنة خالل دور 
االنعقاد العادي الثاني موضوعا واحدا، اضافة 
ــا من موضوعات على جدول  إلى ما كان متبقي

اعمالها من الدور السابق وعددها 1.
كما تلقت اللجنة من املواطنني واملقيمني عدد 
19 التماسا، وأجنز منها 10 التماسات، وما زالت 

اللجنة قائمة على متابعة بقية االلتماسات.
ــتها 15 اجتماعا،  ــد عقدت اللجنة لدراس وق

استغرق عملها 24 ساعة.


