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بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح 8
األحمد ببرقية تهنئة الى النائب علي الراشد 
مبناسبة انتخابه أمينا لسر مجلس األمة.

وبعث سموه ببرقية تهنئة الى النائب 
د.علي العمير مبناس���بة تزكيت���ه مراقبا 

للمجلس.
وبعث سموه ببرقيات تهاني الى أعضاء 

مجلس األمة الذي���ن فازوا بعضوية جلان 
املجلس، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق 
والسداد لإلسهام في خدمة الوطن العزيز 

ورفعة رايته.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وسمو الشيخ ناصر احملمد رئيس 

مجلس الوزراء ببرقيات تهان مماثلة.

سمو األمير يبعث برقيات تهنئة للفائزين بعضوية لجان مجلس األمة

األمير:قدرنا أن نحرص على نظامنا الديموقراطي ونحميه من كل جور على قيمه 
أو تعّسف في ممارسته حتى ال يتحول إلى أداة هدر لمقومات هذا البلد

االثارة والتش����كيك واالنفالت 
والتصرف غير املسؤول بديال 
عن االحتكام للقانون، وانساق 
الى ذلك من انساق بعلم أو بغير 
علم، حتى غدا الشارع وليس قبة 
البرملان، هو املكان لطرح القضايا 
واملشكالت، االمر الذي يتعذر معه 
الوصول الى قرار صائب وسليم 
في ظل هذه االجواء املشحونة، 
ويدفع بنا الى تداعيات ونتائج 
الس����وء والض����رر على  بالغة 

مصلحة هذا الوطن وأبنائه.
ان التمادي في التجاوز ع لى 
القان����ون، وزج البالد في أتون 
الصراعات السياسية والدينية، 
يوجب علينا جميعا مجلس����ا، 
وحكومة، ومؤسسات، وأفرادا، 
أن نتحل����ى باحلكمة واليقظة، 
وأن نك����ون صفا واح����دا أمام 
الوطنية، في درء  مسؤولياتنا 
أسباب الفتنة ونتائجها املهلكة، 
والتصدي بكل حزم وإصرار ألي 
تصرف قد يؤدي اليها، أو يسهم 
في إشعالها وتأجيجها، حماية 
لوطنن����ا ومواطنينا من ويالت 
التحزب والتعصب، والنعرات 
الطائفية، التي لم تصب مجتمعا 
اال فرقت����ه وأورثت����ه الضعف 

والدمار.
االخوة رئيس وأعضاء مجلس 

األمة... احملترمون
ان االلتزام بأحكام الدستور 
والقانون، يوجب على سلطات 
الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود 
التي  اختصاصها وفق االحكام 
يبينه����ا الدس����تور، كما أوجب 
التع����اون فيما بينه����ا لتحقيق 

مصلحة هذا البلد وأبنائه.
وق����د كان م����ن ثم����رة هذا 

أو حتييدها عن مخططات خبيثة، 
تستهدف األسس الراسخة ألمننا، 
واستقرارنا، ومتاسك مجتمعنا 
وما جبل عليه من قيم التسامح 

واالعتدال وقبول الرأي اآلخر.
وقد اس����تغل البعض أجواء 
احلرية في التطاول على ثوابتنا 
الوطنية، حتى أصبحت أساليب 

األمة... احملترمون
ان ما يحوط املشهد السياسي 
العام من جتاوزات، وممارسات 
غير مألوفة وال مس����ؤولة، هو 
موض����ع اس����تنكار ورفض من 
اجلميع، وال ميكن ألي عاقل أن 
يغفل عما ينطوي عليه ذلك من 
مخاطر جسيمة يصعب استبعادها 

الدميوقراطي����ة، مبينا بأحكامه 
اختصاص كل سلطة وحدودها، 
وصالحيتها، وكل جتاوز على 
ه����ذه االحكام ه����و جتاوز على 
الدستور نفسه، وتعد ال يخدم 
املصلح����ة العام����ة، وال يحقق 

الغايات الوطنية املنشودة.
االخوة رئيس وأعضاء مجلس 

جور على قيمه، أو جتاوز ع لى 
حدوده، أو خ����روج على أطره، 
أو تعس����ف في ممارسته، حتى 
ال يتحول الى أداة هدر ملقومات 
البلد ومقدراته، فكل نظام  هذا 
يوزن مبا يحقق للوطن من عطاء 
ورخاء في حاضره ومستقبله، 
وجاء دس����تورنا حاضنا لهذه 

الوطن دائما في املقام األول، انها 
دميوقراطية حقة، وقد ارتضيناها 
على مر العصور موروثا حضاريا، 
ونظاما عصريا، كان دائما محل 

فخرنا واعتزازنا.
وقدرنا أن نحرص على نظامنا 
الدميوقراطي، وان ندافع عنه، 
وأن نتمسك به ونحميه من كل 

لق����د آمنا كما آمن أس����الفنا 
بالشورى فُجبلنا على ممارستها، 
اقتداء بقول����ه تعالى )وأمرهم 
شورى بينهم( واتخذناها سبيال 
الى دميوقراطية حقيقية، نابعة 

من جتربتنا الذاتية.
وهي تضعنا أمام مسؤولياتنا 
التاريخية في أن تظل مصلحة 

بدأت اجللس����ة االفتتاحية 
القرآن  بت����الوة مبارك����ة م����ن 
الكرمي ثم القى صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد 
النطق السامي إيذانا ببدء دور 
االنعقاد العادي الثالث من الفصل 

التشريعي الثالث عشر.
الس����امي  النط����ق  وج����اء 

كالتالي:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

)واذكروا نعمة اهلل عليكم وما 
أنزل عليكم من الكتاب واحلكمة 

يعظكم به( ڈ.
احلمد هلل حمد الش����اكرين، 
والصالة والس����الم على أشرف 
خلق����ه محم����د س����يد االنبياء 
واملرس����لني، وعلى آله وصحبه 

األكرمني.
االخوة رئيس وأعضاء مجلس 

األمة... احملترمون
الس����الم عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته...
بتوفيق من اهلل تعالى وعلى 
هديه وبعونه نفتتح دور االنعقاد 
الع����ادي الثال����ث، م����ن الفصل 
التشريعي الثالث عشر ملجلس 

األمة.
أن  سائلني املولى عز وجل، 
يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ويحفظ 
لنا وطننا، ويوفقنا الى حتقيق 
مصلحت����ه، وصيان����ة وحدته 

وعزته.
فمصلح����ة الكوي����ت ملتقى 
أهدافنا، وحمايتها منتهى غايتنا، 
وآية حبها أن نصون وحدتها، 
ونحافظ على مكتسباتها، وحقها 
علينا أولى احلقوق، بصدق الوالء، 
ونقاء الس����ريرة، وسمو الفكر، 
وحس����ن االداء، من أجل تقدمها 

وتطورها ورفعة شأنها.

صاحب السمو تفضل بافتتاح دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس األمة

)متين غوزال( صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي على املنصة حيث ألقى سموه النطق السامي 

النواب والوزراء أثناء جلسة االفتتاح

الخط�ورة أن يلج�أ البعض إل�ى تناول 
وقت  أي  ف�ي  والحساس�ة  الكبيرة  القضاي�ا 
يش�اء بال دلي�ل أو بينة ويض�ع األحكام من 
وحي األهواء واألغراض وهناك حاجة ماس�ة 
لوضع أطر لبعض الممارسات وعدم تجاوزها

البع�ض اس�تغل أج�واء الحري�ة في 
التط�اول عل�ى ثوابتن�ا الوطني�ة حت�ى 
والتش�كيك  اإلث�ارة  أس�اليب  أصبح�ت 
المس�ؤول  غي�ر  والتص�رف  واالنف�الت 
القانون إل�ى  االحتك����ام  ع�ن  بدي�اًل 

دس�تورنا جاء حاضن�ًا للديموقراطية 
مبين�ًا بأحكام����ه اختصاص���ات كل 
وصالحياته��ا  وحدوده���ا  سلط���ة 
وك���ل تج�اوز عل���ى ه�ذه األحكام 
ه�و تج���اوز عل�ى الدس�ت�ور نفس�ه
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حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ
جدد صاحب الس�مو األمير الش�يخ صباح االحمد التأكيد على ان مصلحة الكويت هي »ملتقى اهدافنا 
وحمايتها منتهى غايتنا«، واشار صاحب السمو االمير في النطق السامي في افتتاح دور االنعقاد العادي الثالث 
من الفصل التشريعي ال� 13 ملجلس االمة الى ان التمادي في التجاذب على القانون وزج البالد في أتون 
الصراعات السياسية والدينية يوجب »علينا جميعا مجلسا وحكومة ومؤسسات وافرادا ان نتحلى باحلكمة 
واليقظة وان نكون صفا واحدا امام مسؤولياتنا الوطنية في درء اسباب الفتنة ونتائجها املهلكة«، واكد ان 
االلتزام بأحكام الدس�تور والقانون يوجب على سلطات الدولة ان تلتزم كل سلطة بحدود اختصاصها وفق 

االحكام التي يبينها الدستور، كما اوجب التعاون فيما بينها لتحقيق مصلحة هذا البلد وابنائه.
وفي كلمته بافتتاح دور االنعقاد، اكد رئيس مجلس االمة جاس�م اخلرافي ان التعاون بني الس�لطتني 
التش�ريعية والتنفيذية هو حجر االساس في املرحلة املقبلة، مش�ددا على ضرورة ان يكون ذلك قاعدة 

ال اس�تثناء، واضاف: ان فاعلية االداء احلكومي ومصداقيته هما املقياس »وعلى احلكومة ان تلتزم« بتنفيذ 
برنامج عملها وفق معايير اجلودة والكفاءة والشفافية واحلرص على العدالة االجتماعية واملساواة وتكافؤ 
الفرص. وتابع: ان مسؤوليات »مساوية باحلجم ومماثلة باالهمية« تقع على عاتق مجلس االمة الذي ينبغي 

ان يكون منوذجا في االداء وقدوة في املمارسة الدميوقراطية ومثاال في ترسيخ مبادئها وقيمها.
وشدد اخلرافي على ان املصلحة الوطنية العليا ومصلحة جميع اطياف املجتمع وفئاته في ان يستقر 
العمل السياسي على قاعدة متينة من الوحدة الوطنية يصونها اجلميع بسديد القول وحكيم اخلطاب في 
معاجلة االحداث واملس�تجدات وبرشيد املمارسة السياسية في مواجهة الفنت وبنفوس صافية تتوجها 
املودة واالحترام وتنبذ الغيرة والغل واحلسد. واكد ان الدميوقراطية ليست مسرحا للنزاع واالنقسام لكنها 
نظام للوحدة والوئام تتعزز فيه العالقات االجتماعية وتترس�خ في اطاره الوحدة الوطنية ويكون وس�يلة 
للتقدم واالزدهار، مبينا ان االدراك والوعي مبس�ؤولية وحدود ممارسة الدميوقراطية هو مؤشر اساسي 

لنضج تلك املمارس�ة. واوضح ان الواج�ب الوطني يحتم على اجلميع الي�وم االدراك الدقيق لضرورات 
املرحلة وحتدياتها والنظر املتعمق في أس�باب التعثر ومعاجلتها وااللتفات الى االولويات والتركيز عليها 
وتكريس عوامل االجناز وتعزيزها. وذكر ان االقتصاد الوطني اليزال يعاني نتائج االزمة االقتصادية العاملية 
ويشهد حالة من الركود والتراجع في اداء القطاعني العام واخلاص »نتيجة غياب املعاجلة اجلدية والفعالة 
الحتواء تلك النتائج«، مبينا ان مواجهة ذلك تكتس�ب اهمية خاص�ة في هذه املرحلة ويجب ان تكون من 
خالل اجراءات فعالة وس�ريعة. من جانبه، قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد اننا نعاهد 
صاحب السمو االمير بان نبذل قصارى جهدنا من اجل التعاون مع مجلس االمة ونعترف بان حصيلة احلصاد 
لم تبلغ القدر املنش�ود من االجنازات التنموية على مستوى القطاعات املختلفة. واضاف، خالل كلمته: 
نهيب باجلميع الى اعتبار قضية املقيمني بصورة غير قانونية مش�روعا وطنيا هاما تشارك فيه السلطات 

ومؤسسات املجتمع املدني ملعاجلة القضية. وفيما يلي التفاصيل:
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التعلي����م والصحة واإلس����كان 
والبني����ة التحتي����ة املقوم����ات 
الضرورية للنم����و االقتصادي 
والتنمي����ة، والقاع����دة لتطور 
مجتمعنا وأمانه، فإنها جميعا 
أصابته����ا حالة م����ن اجلمود، 
ولفترة ال يستهان بها، مما يجعل 
احلركة السريعة، والقرار الوطني 
اجلريء، واألداء اإلمنائي الفعال 
إلصالح وتطوير تلك القطاعات 
أمرا ال يحتمل التأخير في املرحلة 
املقبلة حتى ال جند أنفسنا في 
نهاية العقد الق����ادم وكأننا في 

بدايته.
الوطني يحتم  الواج����ب  إن 
علين����ا الي����وم اإلدراك الدقيق 
لضرورات املرحلة وحتدياتها، 
والنظ����ر املتعمق في أس����باب 
التعث����ر ومعاجلتها، وااللتفات 
إلى األولويات والتركيز عليها، 
وتكري����س عوام����ل اإلجن����از 
وتعزيزها، والعمل على أن تكون 
ممارستنا الدميوقراطية أداة بناء، 
ووسيلة تقدم، يزدهر بها وطن، 

وينعم بثمارها شعب.

بديل متاح

إن خط����ة التنمي����ة التي مت 
اعتماده����ا، ومت احلدي����ث عنها 
كثيرا، هي أحد البدائل املتاحة، 
وينبغي التيقن من أن تنفيذها 
سيحقق النتائج املطلوبة، ويجب 
أن تكون أداة للتنمية احلقيقية 
الش����املة ال مص����درا لتموي����ل 
معاجلات جزئية أو حلول مؤقتة، 
أو وس����يلة لهدر املوارد املالية 
السياس����ية، وعلى  في دهاليز 
احلكومة أن تلتزم بذلك وتعمل 
بروح م����ن الش����راكة الوطنية 
احلقيقية م����ع مختلف أجهزة 
الدولة وقطاع����ات املجتمع في 

جميع مراحل التنفيذ.
وتنفي����ذ اخلط����ة يجب أن 
يتسق مع األهداف االستراتيجية 
الوطنية طويلة األمد، ومن جانب 
آخر، يج����ب أن يلمس املواطن 
نتائج����ه في حيات����ه اليومية. 
وينبغي أن تعمل اخلطة في املقام 
األول على معاجلة االختناقات، 
وتصحيح االختالالت، وتنفيذ 
األولوي����ات، واس����تدامة النمو 
االقتصادي، وتطوير القطاعات 
اإلنتاجية، واالس����تثمار األمثل 

للموارد البشرية.
وإذا نقدر ونشكر سمو رئيس 

عن نفس����ي، أن أرحب بسموكم 
وسمو ولي عهدكم األمني. ويطيب 
لي أن أرفع ملقامكم الكرمي أصدق 
عبارات الش����كر واالمتنان على 
تفضلك����م بافتتاح ه����ذا الدور، 
وأس����أل العلي القدير أن يحفظ 
سموكم ويعينكم ويعيننا جميعا 

ملا فيه خير هذا الوطن.

مستجدات وتحديات

انن����ا نختتم العقد االول من 
ألفيتنا الثالثة، وقد انشغل العالم 
مبستجدات هذا العقد وحتدياته، 
ومن مصلحتنا أن نتساءل: هل 

انشغلنا نحن بذلك أيضا؟
كانت لنا، دون شك، اجنازات 
وخطوات لالم����ام، ولكن كانت 
هن����اك كذل����ك ف����رص ضائعة 
وخطوات للوراء. وفيها جميعا 
لم تكن الرؤية واضحة محددة، 

وال الطريق سهلة ممهدة.
لم يكن أداؤنا السياسي يبعث 
على االطمئنان، ولم يكن عملنا 
االمنائي مبس����توى التحديات، 
وكان العم����ل الوطني ال يخرج 
من أزمة إال ويدخل أخرى، وصار 
التأمل باملس����تقبل في ظل ذلك 

يبعث على القلق.
وقد أش����ارت رؤية الكويت 
االستراتيجية حتى عام 2035 الى 
خطورة ذلك، وحددت التحديات 
القادم����ة، وحذرت من  الكبيرة 
العواقب الوخيمة الستمرار ذلك 
النهج والتقاعس في مواجهة تلك 
التحديات، والنتائج باهظة الثمن 
إذا بقيت أوضاعنا على حالها، 
وبقي����ت أس����اليبنا على ما هي 

عليه.
لقد كانت لألزمة االقتصادية 
العاملية نتائج ومحددات صعبة 
على النم����و االقتصادي العاملي 
وقد مت����ت مواجهتها بإجراءات 
سريعة وفعالة، إال أن اقتصادنا 
الوطني مازال يعاني من نتائج 
تلك األزمة، ويش����هد حالة من 
الركود، ب����ل والتراجع، في أداء 
القطاعني العام واخلاص نتيجة 
غياب املعاجلة اجلادة والفعالة 
الحتواء تلك النتائج. وال ش����ك 
أن مواجهة ذلك تكتسب أهمية 
خاصة في هذه املرحلة، ويجب 
أن تك����ون من خ����الل اجراءات 
فعالة وسريعة ترتقي بأوضاعنا 
االقتصادية الراهنة، وحتس����ن 
أداءنا املال����ي واالمنائي ملقابلة 

احتياجاتنا القادمة.
وف����ي حني تش����كل قطاعات 

واألزمات والشدائد، قادرة بعون 
اهلل ومشيئته وبالفزعة اجلامعة 
ألهلها األوفياء على مواجهة أي 
تهديد ملقوم����ات أمنها الوطني، 
ومنع أي خروج عن إطار الثوابت 

الوطنية وأحكام القانون.
فعلى بركة اهلل تنطلق أعمال 
هذا الدور البرملاني، سائال املولى 
تعال����ى أن يكتب لن����ا التوفيق 
والنجاح، وأن يدمي علينا نعمة 
األمن واألمان، ويدرأ عّنا شرور 
الفتنة والفرقة، ويحفظ علينا 
روح اإلخاء واملودة، وهو تعالى 
القائل في كتابه اجلليل )ذلك بأن 
اهلل لم يك ُمغّيرا نعمة أنعمها على 
قوٍم حتى ُيغّيروا ما بأنفسهم، 

وأن اهلل سميع عليم(.

كلمة رئيس مجلس األمة

بعد ذلك القى رئيس مجلس 
األمة جاسم اخلرافي كلمته التي 

جاءت كالتالي:
يسعدني يا صاحب السمو، 
نياب����ة عن زمالئ����ي وزميالتي 
أعضاء مجلس االمة وباألصالة 

ومحاسبتهم وفق القانون.
إن أمانة املسؤولية تستوجب 
اتخاذ حزمة  ال����ى  املبادرة  منا 
من االج����راءات اجلادة التي لن 
يستثنى منها أحد، مبا في ذلك 
إعادة النظر في بعض التشريعات 
التي تستهدف وضع حد ملظاهر 
االنفالت والفوضى واملمارسات 
العبثية التي تهدد األمن الوطني، 
وتضمن إعادة األمور إلى نصابها، 
تبيانا ملعالم الطريق الصحيح، 
وعودة للنهج القومي، الذي يحفظ 
لنا بالدن����ا وأوالدن����ا، حاضرا 
ومستقبال، متمسكني بالعهد الذي 
عاهدنا عليه اآلباء واألجداد، بأن 
نتقي اهلل ف����ي وطننا، نصون 
سيادته، ونحفظ وحدته، ونعزز 
مكانته ورفعته، متبعني نهجهم، 
متلمسني خطاهم، ذلك العهد الذي 
كان وسيظل نبراسا لنا، ومبعث 

فخرنا واعتزازنا.
إنن����ا جميع����ا عل����ى إميان 
ثابت بدولة الدستور والقانون 
واملؤسسات الراسخة، والكويت 
التي جتاوزت العديد من احملن 

له بالردع والتصحيح.
وإذا كان البع����ض قد توّهم 
احلنو واحلكمة والتغاضي عن 
احملاسبة عن بعض األمور تساهال 
ووهنا، فإن����ي أؤكد أن ما حفل 
به الشارع السياسي مؤخرا من 
سلبيات بات مصدر قلق للجميع 
مبا ميثله من تهديد ألمننا الوطني 
ووحدتنا الوطنية على نحو ال 

ميكن التجاوز عنه.
وإذا كنا ندين ونرفض ما دأب 
البعض عليه من انتهاج أسلوب 
القذف والتجريح واإلساءة إلى 
كرامة الناس واستفزاز مشاعرهم، 
والتي لم يس����لم منها أحد. فإن 
من دواعي األلم واألسف أن يأتي 
اخلروج عن األطر القانونية ممن 
ُيفترض فيهم املسؤولية واحلكمة 

والقدوة.
وكعهدنا دائم����ا في احترام 
القضاء، فإن األمر بيد السلطة 
القضائية تت����واله بضماناتها 
املختلف����ة، حماي����ة للمجتم����ع 
ومؤسس����اته، والتحقي����ق في 
الوقائع التي ُنس����بت ملرتكبيها 

دائما في املقام األول.
ولنكن على يقني بأننا وحدنا 
املعني����ون بص����ون وطننا من 
مصائب الده����ر وعادياته، وأن 
هناك حدودا ينبغي على اجلميع 
االلتزام بها بني موقع املسؤولية 
وأمانتها، وأولى السبل أن يكون 
االلتزام بالقانون كامال متكامال، 
حيث ال نسبية وال استثناء في 
تطبيقه، فالكل أمامه سواسية.

إخواني وأبنائي،،
إن احلاجة أصبحت ماس����ة 
لوضع األطر الالزمة ملمارس����ة 
احلقوق، مبا يضم����ن االلتزام 
الكامل بصحيح مفهومها، وعدم 
جتاوزها انحدارا إلى فوضى غير 

مأمونة العواقب.
وإنه من مراجعة األحداث التي 
تالحقت في اآلونة األخيرة، قد 
كشفت بوضوح عن قصور واضح 
في إدراك ماهي����ة تلك احلقوق 
وحدودها، وإغف����ال للواجبات 
واس����تيعاب احملاذي����ر، وبات 
التمادي في املمارس����ة اخلاطئة 
التصدي  ُملحا يستوجب  شأنا 

االقليمي والدولي.
وهو ما يضاعف من املسؤولية 
الوطنية امللقاة على عاتق وسائلنا 
اإلعالمي����ة املختلف����ة، املقروءة 
واملرئية واملس����موعة، ملا متلك 
من مجال رحب في التأثير على 

الرأي العام.
ولعل مكمن اخلطورة في هذا 
األمر عندما يلجأ البعض إلى تناول 
الكبيرة واحلساس����ة،  القضايا 
فيقول ما يشاء ملن يشاء، وفي 
أي وق����ت ومقام، ب����ال دليل أو 
بّينة، ويضع األح����كام والعلل 
من وحي األه����واء واألغراض، 
البهرجة  إلى ذلك تأثير  يجذبه 
اإلثارة  اإلعالمية، واملبالغة في 
والتحريض واملغالطة، ومجافاة 
املصداقية، وجتاوز حلدود احلرية 
واملسؤولية، وضوابط األمانة 

املهنية، واملصلحة العامة.
الكويت عن كل  أغن����ى  وما 
ذلك، مبا يحمله من نتائج وآثار 
بالغة السوء والضرر سواء على 
صعيد واقعنا احمللي أو عالقاتنا 
اخلارجية، في الوقت الذي نتوخى 
أن تكون وسائل إعالمنا صرحا 
للرأي املستنير، ومنبرا لنشر 
املعرفة اخلالقة، وأداة لتعزيز 
الداخل،  التالحم والتواصل في 
وعون����ا لكس����ب األصدقاء في 

اخلارج.
فما يواجهنا من حتديات أمر 
يدعونا إلى وقفة تأمل وتفحص 
ونق����د ذات����ي لكل م����ا نحن به 

وعليه.
إخواني وأبنائي أهل الكويت 

الكرام.
تدفعني في هذا املقام مشاعر 
عميقة، بأن أتوج����ه بكلمة من 
القلب، أقولها إلخواني وأبنائي 
وأحبابي أهل هذه األرض الطيبة. 
إنكم وإن كنت����م قد أديتم أمانة 
االختيار ملمثليك����م ووضعتم 
ثقتكم الغالية فيمن ترونه أهال 
للمسؤولية في مجلس األمة، فإنه 
وليس فقط من باب حقكم امُلطلق 
بل أيضا من باب واجبكم نحو 
وطنك����م أن متضوا في املتابعة 
والتحدث بصوت مسموع إلصالح 
أي اعوجاج، أو خروج عن حدود 
أمانة االختيار والثقة، كما أنكم 
مطالبون مبخاطب����ة ممثليكم 
بالكلمة املسؤولة الصاحلة، وال 
تبخلوا عليهم باإلرشاد والتوجيه 
والُنصح والش����ّد من أزرهم إذ 
أحسنوا وأجادوا، وذلك فيما يعزز 
املصلحة العامة، ويبقي الكويت 

التعاون أن أقر مجلسكم املوقر 
ف����ي دور االنعقاد املاضي خطة 
تنموية، نتطلع جميعا إلجناز 
مضامينها، من خ����الل برنامج 
زمني واضح، وتعاون ورقابة 
ايجابية، تتكامل فيها مسؤوليات 
السلطتني، وتسود أجواء التفاهم 
لتحويل اخلطة الى واقع ملموس 
يتكامل فيها دور القطاعني العام 
واخلاص، وينعم بنتائجها أبناء 

هذا الوطن.
ويج����در التأكي����د أن الهدف 
من التنمية التي نسعى اليها ال 
يختزل بتشييد املباني، وإقامة 
املش����روعات، وإنفاق االموال، 
حي����ث يبق����ى االنس����ان دائ ما 
الهدف االستراتيجي في التنمية 

املستدامة لبناء األوطان.
وأكب����ر آمالن����ا يتمث����ل في 
اعداد ش����باب قادر على القيام 
مبسؤولياته، مستجيب ملوجبات 
العصر، معزز مبش����اعر الوالء 
واالنتماء لوطن����ه وهو يحمل 
أمانة املستقبل جيال بعد جيل، 
فال جدال في أن ثروتنا احلقيقية 
تكمن في شبابنا، فهم أصحاب 
احلق ال����ذي ال ينازع في العلم 
واملعرف����ة املتقدمة، ولهم احلق 
كله في حتصينهم بتعاليم ديننا 
احلنيف، ومواريثنا االخالقية 
العمل  آفاق  الفاضلة، وتوسيع 
أمامهم، وتسخير كل االمكانات 
والطاقات لتمكينهم من مواجهة 
التحدي احلضاري، ودفع مسيرة 

البالد وتنميتها.
االخوة رئيس وأعضاء مجلس 

األمة... احملترمون
نشكر اهلل سبحانه وتعالى 
على كام����ل فضله وكرمه، فيما 
حبانا به من نعم كثيرة، أخصها 
حرية الرأي واالعتقاد والتعبير، 
حرية كفلها الدس����تور ونظمها 
القانون، ويرعاها أبناء هذا الوطن، 
وقد أرسوها في نفوسهم شرفا، 
وفي سريرتهم مشعل حق منير، 
وفي سلوكهم سبيال اللتقائهم 
على أس����مى معاني احلياة، في 
جميل القول وقبول الرأي اآلخر، 
وتقدمي املصلحة العامة على ما 

سواها.
وعلينا أن ندرك أننا مجتمع 
قليل بعدده، ونعيش في وطن 
صغير في مساحته، واننا لسنا 
مبعزل عما يج����ري حولنا من 
صراعات وتأثيرات على املستوى 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد أثناء افتتاحه دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث عشر صاحب السمو محييا احلضور في قاعة عبداهلل السالم بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة

غامن امليع وشعيب املويزري ومخلد العازمي وعسكر العنزي وخالد العدوة ودليهي الهاجري وحسني مزيد في جلسة االفتتاح

أقّر مجلس�كم ف�ي دور االنعق�اد الماضي 
خطة تنموية نتطلع جميعًا إلى إنجاز مضامينها 

استنكار  موضع  السياس�ي  المشهد  تجاوزات 
وال يمكن أن نغفل عما ينطوي عليه ذلك من مخاطر

مصلحة الكويت ملتق�ى أهدافنا وآية حبنا 
أن نصونه�ا ونحاف�ظ عليها من أج�ل تقدمها 

لقد آمنا كما آمن أس�الفنا بالشورى فجبلنا على 
ممارس�تها واتخذناه�ا س�بياًل إل�ى الديموقراطية

التم�ادي ف�ي التج�اوز عل�ى القان�ون 
السياس�ية  الصراعات  أتون  ف�ي  البالد  وزّج 
مجلس�ًا  جميع�ًا  علين�ا  يوج�ب  والديني�ة 
وحكوم�ة ومؤسس�ات وأف�رادًا أن نتحل�ى 
بالحكم�ة واليقظ�ة ل�درء أس�باب الفتن�ة

ارتضينا الديموقراطية على مّر العصور 
وقدرنا أن نحرص عليها وأن ندافع عنها

البقية ص 10
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التوتر فيها.
وتتطل����ع ال����ى ان تتوصل 
االطراف املعنية بامللف النووي 
االيران����ي، باحل����وار والطرق 
السلمية، حللول تعالج هذا امللف 

لدرء مخاطره وعواقبه.
الكويت على  كما حت����رص 
إقامة عالقات ايجابية مع العراق 
الش����قيق مبنية على االحترام 
املتبادل وااللتزام الكامل بقرارات 
الدولي����ة، وتتطلع  الش����رعية 
ألن يتمك����ن الش����عب العراقي 
الشقيق من تش����كيل حكومته 
الوطني����ة ومواصلة مس����يرته 

الدميوقراطية.
وتؤك����د الكوي����ت عل����ى ان 
املصاحلة الوطنية الفلسطينية 
ف����ي هذه  هي ض����رورة ملحة 

االوسط، مبا شهده تاريخها من 
توتر ونزاع، وما يشهده حاضرها 
من قضايا معقدة وملفات ساخنة، 
يحتم علينا اليقظة واالستعداد 
الدائ����م، فنحن ج����زء من هذه 
املنطقة، نؤثر فيها ونتأثر بها، 
وعلينا تأكي����د صالبة جبهتنا 
الداخلية، وتعزيز مقومات أمننا 
الوطن����ي، ومواصل����ة عالقاتنا 
املتوازنة مع االشقاء  االيجابية 
واجليران واألصدقاء، وجتنب 
كل ما من شأنه تعكير صفو تلك 

العالقات أو االساءة اليها.
ان الكوي����ت تعم����ل على أن 
يعم األمن والسالم هذه املنطقة، 
وتؤكد على أن احلوار واملبادرات 
السلمية العادلة واملتوازنة هي 
الس����بيل ملعاجلة مواقع وبؤر 

عالج ناجع لتلك القضايا.
وأخيره����ا وليس آخرها، ان 
الق����رارات التنفيذي����ة يجب أن 
تس����تند على قاع����دة التضامن 
احلكوم����ي، ف����ال حتتم����ل بعد 
صدوره����ا اخلالف في الرأي أو 
االختالف في املواقف بني الوزراء 
مثلما هو احلال في مجلس األمة. 
وعلى ه����ذه القاعدة يجب على 
أعضاء احلكومة احترام القرارات 
التنفيذية والعمل على تنفيذها 
كفريق متضام����ن، والنأي عن 
املجامالت، وعدم السماح بتسيير 
الشؤون العامة للدولة بانتقائية، 
وااللتزام بتطبيق القوانني بعدالة 
وفي كل املجاالت، فذلك هو جوهر 

السلطة وقاعدة االستقرار.
إن واق����ع منطق����ة الش����رق 

مبعاجلة شؤونها.
التهديد  وثانيها، ان نب����رة 
والوعيد ومفردات التجريح قد 
تنامت في اخلطاب السياس����ي 
واالعالمي ممن ل����م يتوافر له، 
لألسف الشديد، االدراك والوعي 
بخطورة ذلك على حالة الوفاق 
والتوافق التي ينعم بها املجتمع 

الكويتي.
وثالثه���ا، ان قاعة عبداهلل 
الس���الم وجل���ان املجلس هي 
الس���احة الدس���تورية للعمل 
البرملان���ي التي تعال���ج فيها 
القضايا الوطنية بالرأي والرأي 
اآلخر، ونقل تلك القضايا الى 
س���احة اخرى، رغم احترامنا 
حلرية التعبير، ال ينسجم مع 
دولة املؤسسات، وال يؤدي الى 

احملمد اخلط����اب األميري الذي 
جاء فيه: 

احلم����د هلل الذي بنعمه تتم 
الصاحلات، والصالة والس����الم 
على رسول اهلل وآله وصحبه 
االكرمني ومن اهتدى بهديه الى 

يوم الدين.
اما بعد.. 

فإن خير ما نباشر به اعمالنا 
مع افتتاح هذا الدور البرملاني، 
ان نتوجه الى الباري عز وجل، 
نسأله سبحانه وتعالى ان يكتب 
الس����داد والتوفيق، لنكون  لنا 
على قدر املسؤولية امللقاة على 
عاتقنا في استكمال مسيرة البناء 

الوطني.

أحوال البالد

واذا كان����ت امل����ادة 104 من 
الدستور تستوجب عند افتتاح 
دور االنعقاد الس����نوي ملجلس 
االمة ان يتضمن اخلطاب االميري 
احوال البالد واهم الشؤون العامة 
التي جرت خالل العام املاضي، 
وما تعتزم احلكومة اجراءه من 
مش����روعات واصالحات خالل 
العام اجلديد، فان����ه يجدر بنا 
ان نعت����رف بداية بأن حصيلة 
احلصاد لم تبلغ القدر املنشود من 
االجنازات التنموية على مستوى 
القطاعات املختلفة بقدر ما شهدت 
التش����ريعي  الدور  امتداد  على 
السابق من حراك عشوائي في 
املمارسة النيابية فيما تضمنه من 
استجوابات ومساجالت اشاعت 
اجواء غير مريحة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية، وهو ما 
ادى الى هدر وقت وجهد املجلس 

واحلكومة معا.
وفي هذا الصدد، فقد شهدت 
البالد خالل العام املاضي العديد 
من االحداث والتطورات التي ال 
ميكن اغفالها او جتاوزها وميكن 

املرحلة، وهي الس����ند والعمق 
للموقف الفلسطيني لنيل حقوقه 

املشروعة في عملية السالم.
العمل اخلليجي  وال شك ان 
املشترك هو العمق االستراتيجي 
لنا والش����قائنا في دول مجلس 
التعاون، وقد بذل اصحاب اجلاللة 
والسمو قادة دول املجلس جهودا 
التعاون  كبيرة لدعم مس����يرة 
اخلليجي كانت وستبقى محل 
تقدير شعوبهم التي تتطلع الى 
قمتهم القادمة لتس����ريع عجلة 
التكام����ل اخلليج����ي، وتذليل 
العقبات التي تواجهها، وحتقيق 

املزيد من التقدم واالجنازات.
ان عهدكم، بإذن اهلل، عهد خير 
ومين وبرك����ة، يتطلع فيه اهل 
الكويت ال����ى النهوض والتقدم 
واالزدهار، متمسكني بقيادتكم 
ربانا للسفينة، قائدا للركب، وابا 
للجميع، يقدرون دعمكم ملسيرتنا 
الدميوقراطي����ة، وِحلمكم على 
عثراتها، ينش����دون دوما حكيم 
نصحكم فيما صعب، وصائب 
توجيهك����م فيم����ا اس����تعصى، 
متيقنني ان الدميوقراطية حرية 
وانفتاح ودولة مؤسسات، وهي 
ف����ي كل ذلك قيادة وحكمة انتم 
بها ولها يا صاحب السمو، امدكم 
اهلل مبوفور الصحة والعافية، 
واحاطك����م بالبطانة الصاحلة، 
وحفظ سموكم وسمو ولي عهدكم 

األمني ذخرا للكويت.
وال املك في اخلتام اال ان اجدد 
الترحيب بحضور سموكم وسمو 
ولي عهدكم االمني، واجدد التقدير 
والشكر لتفضلكم بافتتاح هذا 
الدور، والش����كر موصول لكم 
جميعا،  سمو الرئيس..  االخوة 

واالخوات.

الخطاب األميري

بعد ذلك ألقى س����مو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 

بسديد القول وحكيم اخلطاب في 
معاجلة األحداث واملستجدات، 
وبرشيد املمارسة السياسية في 
مواجهة الفنت، وبنفوس صافية 
تتوجها املودة واالحترام وتنبذ 

الغيرة والغل واحلسد.
وقد أك����دمت بحق يا صاحب 
السمو، وفي أكثر من مناسبة، أن 
وحدتنا الوطنية هي صمام األمن 
واألمان لنا جميعا، وعلى ضرورة 
أن ين����أى اجلميع عن كل ما من 
شأنه أن يؤدي إلى إثارة النزعات 
الطائفية أو القبلية، أو يبث روح 
الفرقة والتعصب ويشق وحدة 
الصف، وذلك ما يجب أن يكون 
من الثوابت الوطنية التي يلتزم 

بها اجلميع.
فالدميوقراطية ليست مسرحا 
للنزاع واالنقسام ولكنها نظام 
للوحدة والوئ����ام، تتعزز فيه 
العالقات االجتماعية، وتترسخ 
في إطاره الوحدة الوطنية، فتكون 
وسيلتنا للتقدم واالزدهار. وإذا 
لم تؤد ممارستنا الدميوقراطية 
الى ذلك فيجب أن نبحث جديا عن 
مواقع اخللل، ونعاجلها بحوار 
جماعي موضوع����ي يجمع وال 
يفرق، وبحرص على املصلحة 
الوطني����ة، وتل����ك مس����ؤولية 

اجلميع.
واذا كان رفع سقف احلريات 
مؤش����را أساسيا لتطور النظام 
الدميوقراطي، فإن االدراك والوعي 
مبس����ؤولية وحدود ممارس����ة 
احلرية هو مؤشر أساسي لنضج 
املمارس����ة الدميوقراطية. وهنا 
أجد من املفيد التوقف عند عدد 

من األمور.
أولها بل وأهمه����ا، خطورة 
التدخل ف����ي مجرى العدالة من 
أي احد كان، وخطورة التشكيك، 
تصريح����ا أو تلميحا، بقصد أو 
دون قص����د، في أحكام القضاء، 
فالس����لطة القضائي����ة كفيل����ة 

ال����وزراء على حرصه  مجلس 
وجهوده في التعاون مع مجلس 
األمة، فإن التعاون بني السلطتني 
هو حجر الزاوي����ة في املرحلة 
القادمة، ويجب أن يكون قاعدة 
ال استثناء، وس����تكون فاعلية 
األداء احلكومي ومصداقيته هما 
املقياس. وفي ذلك، على احلكومة 
ان تلتزم بتنفيذ برنامج عملها 
وفق معايي����ر اجلودة والكفاءة 
والشفافية، وحترص على العدالة 
االجتماعية واملس����اواة وتكافؤ 
الفرص، وتصون العمل اجلماعي 

احلكومي.
إن مس����ؤوليات مس����اوية 
باحلجم ممثلة باألهمية تقع على 
عاتق مجلس األمة الذي ينبغي 
أن يكون منوذجا في األداء، قدوة 
في ممارسة الدميقوراطية، ومثاال 

في ترسيخ مبادئها وقيمها.
الرقابة يجب أن تكون رشيدة 
وعقالنية، والتشريع ينبغي أن 
يكون محكما وواقعيا. الكرامات 
يجب أن تصان، واحلوار ينبغي 

أن يكون راقيا.
نق����دم األولويات ونؤجل ما 
يحتم����ل التأجيل، نس����رع في 
املعاجلة ونتحاش����ى ما يؤدي 
إل����ى التعطيل. نع����زز جوانب 
االتفاق ونتيح الفرصة للحوار 
ف����ي نقاط االخت����الف. نتحاور 
به����دوء وموضوعية، ونحتكم 
الدميوقراطية. وفي  لالجراءات 
كل األحوال، قرار األغلبية يجب 
أن ُيحترم، وحقوق األقلية يجب 

أن ُتصان.

استقرار العمل السياسي

إن املصلحة الوطنية العليا، 
ومصلحة جميع أطياف مجتمعنا 
وفئاته، في أن يس����تقر العمل 
السياسي على قاعدة متينة من 
جانب من جلسة االفتتاحالوحدة الوطنية، يصونها اجلميع 

أعضاء السلك الديبلوماسي أثناء جلسة افتتاح دور االنعاقدسعد زنيفر وخالد السلطان وسالم النمالن والصيفي مبارك الصيفي وسعد اخلنفور ود.جمعان احلربش ود.وليد الطبطبائي أثناء اجللسة

رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي يلقي كلمته

الكوي�ت تعم�ل ليع�م األم�ن 
والس�الم على هذه المنطقة ونتطلع 
ألن يتمك�ن الش�ع���ب العراق�ي 
حكومت�ه تش�كيل  م�ن  الش�قيق 

يجب أن تكون خطة التنمية أداة 
لتنمية حقيقية شاملة ال مصدرًا لتمويل 
لهدر  وس�يلة  أو  جزئي�ة  معالج�ات 
الموارد المالية في دهاليز السياس�ة

يك�ن  ل�م  السياس�ي  أداؤن�ا 
يبع�ث عل�ى االطمئن�ان ول�م يكن 
عملن�ا اإلنمائي بمس�توى التحديات

كان���ت لألزم�ة االقتصادي�ة 
صعبة  ومح�ددات  نتائ�ج  العالمي�ة 
عل�ى النم�و االقتص�ادي العالم�ي.. 
يعاني  الي�زال  الوطن�ي  واقتصادن�ا 
م�ن تل�ك األزم�ة ومعالج�ة ذل�ك 
تك�ون بإج�راءات فعال�ة وس�ريعة

نحّذر من خط�ورة التدخل في 
التش�كيك  وخطورة  العدالة  مجرى 
في أحكام القضاء تصريح�ًا أو تلميحًا
علينا  يحت�م  الوطني  الواج�ب 
اإلدراك الدقيق لض�رورات المرحلة 
وتحدياته�ا والنظ�ر بعمق ألس�باب 
التعث����ر ومعالجته�ا وااللتف�ات 
عليه�ا والتركي�ز  األولوي�ات  إل�ى 

الواج�ب الوطني يحت�م علينا اإلدراك الدقي�ق لضرورات المرحل�ة وتحدياتها والنظر بعمق ألس�باب التعث�ر ومعالجتها وااللتف�ات إلى األولوي�ات والتركيز عليها

والصح�ة  التعلي�م  قطاع�ات 
ه�ي  التحتي�ة  والبني�ة  واإلس�كان 
المقومات الضرورية للنمو االقتصادي 
والتنمية وجميعه�ا أصابتها حالة من 
الجمود تستدعي إصالحها دون تأخير

الخرافي: قرار األغلبية يجب أن ُيحترم وحقوق األقلية يجب أن ُتصان والديموقراطية 
ليست مسرحًا للنزاع .. ونبرة التهديد قد تنامت في مجرى الخطاب السياسي

التعاون بين السلطتين هو حجر الزاوية في المرحلة المقبلة ويجب أن يكون قاعدة ال استثناء وستكون فاعلية األداء الحكومي ومصداقيته هما المقياس
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االشارة اليها مبا يلي:
اوال: شهدت الساحة احمللية 
مؤخ����را تطاول اح����د املتهمني 
الهاربني باالس����اءة الى رموزنا 
االسالمية واملس����اس بثوابتنا 
الفتنة  الوطنية محاوال اشاعة 
والشقاق واثارة النعرات الطائفية 
البغيض����ة بني ابن����اء املجتمع 

الكويتي.
وقد كان جلميع اهل الكويت 
بجمي����ع اطيافه����م ومذاهبه����م 
الواعية املش����هودة،  وقفته����م 
برفض تلك االس����اءات املشينة 
وتفويت الفرصة على من يريد 
شرا بالكويت، مؤكدين التزامهم 
بوحدتهم الوطنية، ومتس����كهم 
بتعاليم اسالمنا احلنيف وقيمه 

السمحة.
ولعله من االنصاف التنويه 
بالتح����رك اجل����اد واخلطوات 
احلكيمة التي قامت بها احلكومة 
في مواجهة تطورات هذا التصرف 
اخلبيث، واحتواء آثاره وجتنب 
ما كان ميكن ان يترتب عليه من 
النظام االجتماعي  ابعاد تطول 

واألمن الوطني.
كما انه ملن دواعي اعتزازنا ان 
نعرب عن بالغ االرتياح والتقدير 
الواع����ي والتعاون  للتج����اوب 
املأمول الذي أبداه االخوة أعضاء 
مجلس االمة واملواطنون جميعا 
وكذلك وسائل اإلعالم احمللية إزاء 
اإلجراءات األمنية التي قامت بها 
اجلهات املعنية املسؤولة لتجنب 
تلك الفتنة البغيضة وسمومها 

املدمرة.
ثاني����ا: تص����درت مش����كلة 
»املقيم����ني في الب����الد بصورة 
غير قانوني����ة« قائمة االهتمام 
الرسمي، وهي  على املس����توى 
املشكلة األكثر تعقيدا وتشابكا 

على الساحة احمللية.
وقد قامت احلكومة بتكليف 
املجل����س األعل����ى للتخطي����ط 
والتنمية مبا يضمه من أعضاء 
على درجة عالية من االختصاص 
واخلبرة والكفاءة بتشكيل جلنة 
معاجلة أوضاع »املقيمني بصورة 
غير قانوني����ة« لتوفير اآلليات 
واألدوات الكفيلة بإيجاد احللول 
الناجعة للمشكلة بالتعاون مع 
مختلف اجله����ات ذات العالقة، 
وقد انته����ت اللجنة املكلفة من 
تقدمي مقترحاتها العملية الكفيلة 
مبعاجلة هذه املشكلة على نحو 
ش����امل يراعي كافة االعتبارات 
األمنية واإلنسانية والقانونية 
واالجتماعي����ة واالقتصادي����ة، 
واحلكوم����ة في س����بيل اعتماد 
العمل  هذه احللول ومباش����رة 
على تنفيذها وهي تهيب بكافة 
السلطات ومؤسسات املجتمع 
التع����اون والعمل  الى  وأفراده 
على اعتبار احلل لهذه املشكلة 
مشروعا وطنيا شامال يشترك 
اجلمي����ع في إجن����ازه وحتقيق 

أهدافه.
الهامة  النتائج  ثالثا: بعض 
حول سير العمل وما مت إجنازه 
باملش����روعات احلكومية خلطة 

التنمية السنوية:

ومشروعات إلنتاج املياه بقدرة 75 
مليون جالون، ويجري استكمال 
الطاقة  طرح مشروعات توليد 
الكهربائية بطاقة 1900 ميجاوات 
ومشروعات إلنتاج املياه بقدرة 

132 مليون جالون.
� مت تنفي����ذ 387 كيلومت����را 
من الط����رق في مناطق الكويت 
املختلفة وينتظ����ر اجناز 660 
املتبقي من  كيلومت����را خ����الل 

سنوات اخلطة.
وستتقدم احلكومة قريبا الى 
مجلس����كم املوقر بتقرير شامل 
يتضمن التفاصيل الكاملة لسير 
العمل في تنفيذ تلك املشروعات 

ومراحل إجنازها.

نهج ثابت

ان التزام دولة الكويت راسخ 
بنهجه����ا الثابت في سياس����تها 
اخلارجية التي تقوم على احترام 
س����يادة الدول وع����دم التدخل 
في ش����ؤونها الداخلية وتسعى 
الش����قيقة  الدول  بالتعاون مع 
والصديق����ة الى ب����ذل كل جهد 
يسهم في حتقيق األمن والسالم 
واالستقرار في مختلف مناطق 

العالم.
لق����د تابعت دول����ة الكويت 
باهتمام بالغ تطورات مفاوضات 
السالم في الشرق االوسط بني 
الفلس����طينيني واالسرائيليني 
والتي جرت مؤخرا في الواليات 
املتحدة االميركية ونؤكد في هذا 
الصدد ان تعطل تلك املفاوضات 
التعسف والصلف  جاء بسبب 
االسرائيلي باإلصرار على سياسة 
التوسع االستيطاني التي تشكل 
نس����فا لكل اجلهود الهادفة الى 
الس����الم وانن����ا ندعو  حتقيق 
االطراف الدولية وبصفة خاصة 
الواليات املتحدة بوصفها راعية 
لعملية السالم والرباعية الدولية 
واالحتاد االوروب����ي واملجتمع 
الدولي بأسره لتحمل مسؤولياتها 
الذي  املأس����اوي  الواقع  بإنهاء 
الفلسطينيون  يعيشه االشقاء 
والضغط على اسرائيل حلملها 
على وقف االستيطان وقبولها 
بقرارات الشرعية الدولية حتقيقا 
للسالم العادل والشامل والدائم 
الذي ننش����ده جميع����ا والذي 
ل����ن يتحقق إال م����ن خالل قيام 
الفلس����طينية املستقلة  الدولة 
الق����دس انطالقا  وعاصمته����ا 
من مبدأ االرض مقابل الس����الم 

واملبادرة العربية.
لقد شهد العالم أزمة اقتصادية 
خانقة ف����ي العام املاضي طالت 
آثاره����ا الس����لبية جميع الدول 
والشعوب وقد استطاعت الكويت 
احتواء تداعيات هذه االزمة واحلد 
انعكاساتها بفضل اجلهود  من 
والتدابير املدروسة التي بادرت 
احلكومة باتخاذه����ا منذ بداية 
األزمة، ولعل ما يدعو لالرتياح 
ما تش����هده احلالة االقتصادية 
الدولية من مؤش����رات ايجابية 
تبعث على التفاؤل إزاء مستقبل 

أفضل لالنسان في كل مكان.
لقد كان للكوارث الطبيعية اثر 
مدمر على اقتصادات العديد من 
الدول النامية وجنم عنها خسائر 

املتطلب����ات  موق����ف   –  1
التشريعية بخطة التنمية:

لقد أثمر التعاون بني السلطتني 
التنفيذية والتش����ريعية إجناز 
التشريعية  عدد من املتطلبات 
للخطة اإلمنائية متوسطة األجل 
حيث مت إصدار ثالثة تشريعات 
في املج����ال االقتصادي، وثالثة 
تشريعات أخرى في مجال التنمية 
البش����رية واملجتمعي����ة، ومن 
املتوقع أن يتم إجناز املتطلبات 
التشريعية للخطة قبل املوعد 
احملدد، ومن أبرز التشريعات التي 
صدرت وتدعم مجاالت التنمية 
االقتصادي����ة واالجتماعية، ما 

يلي:
- القانون رقم 7 لسنة 2010 
بشأن هيئة أسواق املال وتنظيم 

نشاط األوراق املالية.
- القانون رقم 37 لسنة 2010 
في شأن تنظيم برامج وعمليات 

التخصيص.
- القانون رقم 8 لسنة 2010 
في شأن حقوق األشخاص ذوي 

اإلعاقة.
- القانون رقم 6 لسنة 2010 
بشأن العمل في القطاع األهلي.

- القان����ون رقم 50 لس����نة 
2010 بشأن تعديل بعض أحكام 
القانون رقم 47 لسنة 1993 في 

شأن الرعاية السكنية.
2 – موقف املتطلبات املؤسسية 

بخطة التنمية:
من أبرز املتطلبات املؤسسية 

التي مت تنفيذها:
- مت إصدار مرس����وم إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 
األوراق املالية وفقا للقانون رقم 
7 لس����نة 2010، كما مت تشكيل 

هيئة املفوضني.
- اتخ����اذ االجراءات األولية 
متهيدا إلنش����اء املجلس األعلى 
القانون رقم  للتخصيص وفق 

37 لسنة 2010.
فقد مت إرسال مشروع قانون 
العامة لتنظيم  الهيئة  إنش����اء 
االتص����االت واملعلومات متهيدا 
العتم����اده وإحالته الى مجلس 

األمة.
3 – موقف إجناز املشروعات 
والتنموي����ة  االس����تراتيجية 

القائدة:
الدولة مزيدا  حيث تعط����ي 
م����ن االهتم����ام للمش����روعات 
االستراتيجية والتنموية القائدة 
التنمية في  باعتبارها قاط����رة 
املراحل القادمة، ومن أبرز تلك 

املشروعات:
الش����ركات  مجموع����ة   – أ 
العامة: والتي تغطي  املساهمة 
مجاالت تنموية هامة، وتوسع 
مجاالت مشاركة القطاع اخلاص 
ومشاركة املواطنني في متويل 
مشروع التنمية، واالستفادة من 
عوائدها، وقد تقرر طرح خمس 
شركات مساهمة عامة خالل العام 

املالي 2010/ 2011م.
ب – مجموعة املش����روعات 
التنموية القائ����دة: والتي تقدم 
إسهامات هامة لدعم التحول إلى 
مركز مالي وجتاري، وكذلك دعم 
شبكة األمان االجتماعي للمواطنني 
الكويتي����ني، وتطوير وحتديث 

اخلدم����ات العامة له����م خاصة 
اخلدمات الصحية والتعليمية.

التي  أبرز اإلجن����ازات  ومن 
حتققت في هذا املجال:

- توقي����ع املرحل����ة األولى 
مليناء مبارك الكبير في جزيرة 

بوبيان.
- تشغيل املرحلة األولى من 
محطة الزور الشمالية للكهرباء، 
ويتم اإلعداد لتنفيذ محطة الزور 

اجلنوبية لتحلية املياه.
- يتم اإلعداد ملشروع القانون 
اخلاص بإنش����اء هيئ����ة عامة 
إلدارة جزي����رة بوبيان ومدينة 

احلرير.
- إعداد العقد االستش����اري 
للشركة املساهمة العامة للتأمني 

الصحي.
- توقي����ع عقد مستش����فى 
جابر األحمد والبدء في عمليات 

التنفيذ.
- توقيع عق����ود 4 مدارس 
جديدة من أصل 9 مدارس مدرجة 

خالل العام احلالي.
الس����لطتان  وق����د تعاونت 
التنفيذية والتش����ريعية على 
إعداد املقومات التشريعية الالزمة 
النطالق عملية التنمية، وتوجت 
هذه اجلهود بإص����دار وثيقتي 
اخلطة التنموية متوسطة األجل 
السنوية، وقد حشدت احلكومة 
مواردها البشرية واملالية لتنفيذ 
مش����روعات اخلطة الس����نوية 
)2010/ 2011( وه����و ما يش����كل 
التفعيل احلقيقي  إحدى ركائز 
ملنهج التعاون اإليجابي التنموي 
البناء بني احلكومة ومجلس األمة 
لدع����م جهود التنمي����ة، وتضم 
اخلطة الس����نوية مجموعة من 
االس����تراتيجية  املش����روعات 
والقائدة، ومشروعات تنموية 
للجه����ات احلكومي����ة، حي����ث 
يتم تنفيذها وف����ق إطار زمني 
واضح ومحدد، وهي تهدف الى 
حتقيق مستهدفات وسياسات 
التنمية البش����رية واملجتمعية 

وتطوير السياس����ات السكانية 
والصحية والتعليمية والسكنية 
والعلمية واملعلوماتية وشؤون 
املرأة والش����باب والفكر والفن 

والثقافة.
كما تهدف الى تطور سياسات 
النم����و االقتص����ادي والقاعدة 
االنتاجية ودعم وتوسيع دور 
البنى  القطاع اخلاص وتطوير 
التحتية وشؤون البيئة وكذلك 
البن����ى االدارية والتش����ريعية 

واملعلوماتية.
وفيما يلي بعض مالمح خطة 

التنمية السنوية:
� بلغ عدد مشروعات اخلطة 

884 مشروعا.
� تتوزع مش����روعات اخلطة 
بني جه����ات التنمية البش����رية 
واملجتمعية )399 مش����روعا(، 
واجله����ات االقتصادي����ة )154 
مشروعا( وجهات االدارة العامة 
والتخطيط واالحصاء واملعلومات 
)53 مشروعا( واجلهات االخرى 

)278 مشروعا(.
� يص����ل اجمال����ي تكلف����ة 
مشروعات اخلطة الى 5 مليارات 
دينار، تستحوذ تكلفة املشروعات 
النصيب االكبر  االنشائية على 

منها )بنسبة %84(.
� س����اهمت اخلطة السنوية 
االولى ف����ي البدء في تنفيذ 153 
سياس����ة، تتصدرها سياسات 
التنمية البش����رية وعددها 85، 
ثم السياسات االقتصادية وعددها 
41 ثم سياسات االدارة والتخطيط 
واالحصاء واملعلومات وعددها 27 
وسعيا لتحقيق االجناز االمثل 
لهذه املشروعات، فقد حرصت 
احلكوم����ة على توفي����ر آليات 
ومنهج ونظام أداء ومتابعة فعالة 
لسياسات ومشروعات اخلطة 
الس����نوية 2011/2010، حتقيقا 

للغايات املنشودة.
� مت االنته����اء م����ن تنفي����ذ 
الطاق����ة  مش����روعات تولي����د 
الكهربائية بطاقة 1360 ميجاوات 

هائلة في األرواح واملمتلكات وقد 
املدمرة  الزالزل  أبرزها  كان من 
الت����ي ضربت كال من جمهورية 
هاييتي الصديق����ة وجمهورية 
تش����يلي الصديق����ة وك����وارث 
الفيضانات التي تعرضت لها كل 
من جمهورية باكستان الصديقة 
وجمهورية اندونيسيا الصديقة، 
وكذلك احلادث الفريد في تاريخ 
البشرية الذي تعرض له عمال 
احد املناجم في جمهورية تشيلي 
الصديقة، وجنوا منه بعد طول 
معاناة، ودولة الكويت إذ تشيد 
باجلهود الدولي����ة التي قام بها 
املجتمع الدولي في مواجهة آثار 
تلك الكوارث ورفع املعاناة عن 
املتضررين منها، فإنها كعهدها 
دائما لم تتأخر عن املس����اهمة 
ف����ي دعم تلك اجله����ود وتقدمي 
املساعدات االنسانية املمكنة التي 
من شأنها التخفيف من معاناة 

وآالم شعوب تلك الدول.

مسؤوليات األمانة

انه جلدير بنا في هذا اليوم، 
ان جنسد القدرة والسداد سبيال 
اللتزامنا مبس����ؤوليات االمانة 
التي نحمله����ا، مؤكدين عزمنا 
واصرارنا على متابعة مسيرتنا 
الوطنية في ترسيخ دولة القانون 
واملؤسسات، ومنابرها العامرة 
مبش����اعل الدميوقراطي����ة التي 
ستبقى وهاجة على هذه االرض 

الطيبة بإذن اهلل.
جميعنا يعلم ان الدميوقراطية 
في الكويت، لم تكن فرضا، وما 
ج����اءت من فراغ وهي ليس����ت 
مكتسبا طارئا، وامنا ولدت حية 
في وجدان ابنائها منذ وجودهم 
ليتحقق له����م هذا االجناز الذي 
ارسى قواعده اهل الكويت جيال 
بعد جيل، ولتبقى املوروث االمني 
على ما اكرمنا به اهلل من خير 
وفير، حتى اصبحت مصدر فخر 
واعتزاز لنا ام����ام العالم كافة، 
وبإذنه تعالى، ستبقى راسخة 
في مواجهة الرياح الدخيلة ثابتة 
في مسارها الوطني القومي، فهي 
حصين����ة منيعة ب����كل ابنائها 
املخلصني، وبأيدينا ان نحفظها 
اداة للوح����دة جتم����ع وتؤلف 
وتوفق، ولن نسمح ان تكون اداة 

للفرقة واالنقسام والضعف.
املمارس����ة  ان  ش����ك  ال 
الدميوقراطي����ة اذا س����لمت من 
الش����وائب واملثال����ب، كان لها 
الغلبة دائما في حس����م االمور 
جلهة املصلحة العامة، وقد يكون 
من املفي����د الدعوة الى مراجعة 
موضوعية واعية حملصلة الدور 
التشريعي املاضي، وصوال الى 
قواعد واعراف مستقرة ملمارسة 
العمل البرملاني في اطار الدستور 
والقانون، تتواك����ب معه ثمار 
اجلهود في بلوغ آمال املواطنني 
وطموحاتهم وما حتتاجه العملية 

التنموية من اجنازات.
لقد اثبتت التجربة فعال ايها 
االخوة واالخوات االفاضل، حاجة 
السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الى صيغة عملية للحوار الواعي 

جانب آخر من اجللسة

صاحب السمو األمير والرئيس اخلرافي يتوسطان د.سلوى اجلسار ود.معصومة املبارك ود.موضي احلمود ود.أسيل العوضي ود.روال دشتي

جانب من املدعوين حلضور جلسة االفتتاح

صاحب السمو األمير ورئيس مجلس األمة يتوسطان النواب في لقطة تذكارية في االستراحة

الراشد فاز بأمانة السر بعد منافسة مع دليهي..
 وتزكية العمير مراقباً للمجلس بعد انسحاب الجسار

البقية ص 12

تتمة المنشور ص 10

السلطتان التشريعية والتنفيذية تؤبنان الجبري والنوري والفليج 
أبنت السلطتان التشريعية والتنفيذية أمس ثالثة من نواب مجلس 
األمة الذين وافتهم املنية أخيرا وهم حمود ناصر اجلبري وعبدالباقي 

عبداهلل النوري وعبدالعزيز ابراهيم الفليج.
واستهل رئيس مجلس األمة جاس��م اخلرافي اجللسة االولى من 
دور االنعق��اد الثالث للفصل التش��ريعي ال� 13 بكلمة اس��تذكر فيها 
عط��اء الفقيدي��ن »املميز« للكوي��ت واملكانة الكبيرة الت��ي حظوا بها 

واملسؤوليات واملناصب التي تقلدوها في مجلس االمة.
وقال »أود باس��مكم جميعا وباسمي ش��خصيا أن أسجل تعازينا 
اخلالصة لوفاة زمالئنا الس��ابقني املغف��ور لهم بإذن اهلل تعالى حمود 

اجلبري وعبدالباق��ي النوري وعبدالعزيز الفلي��ج الذين انتقلوا الى 
رحمة اهلل تعالى اخيرا«.

ودعا اخلرافي املولى عز وجل ان يتغمد الفقيدين بواس��ع رحمته 
ويسكنهم فسيح جناته، وان يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

بدوره قال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد »أسجل 
تعازيي احل��ارة بوفاة النواب حم��ود اجلب��ري وعبدالباقي النوري 
وعبدالعزيز الفليج، واحلكومة تش��ارك املجلس في تأبني املغفور لهم 
بإذن اهلل تعالى« مس��تذكرا في هذا السياق مناقب الفقيدين وما قاموا 

به ابان عملهم في مجلس االمة.
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سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يلقي اخلطاب األميري

المحمد: المسيرة الديموقراطية لم تكن فرضًا وما جاءت من فراغ 
وليست مكتسبًا بل ولدت منذ وجود أبناء الكويت

البناء، مبا يؤدي الى ارساء نهج 
متقدم لتع����اون ايجابي يكرس 
العمل املش����ترك، في  ثواب����ت 
الدستور والالئحة  اطار احكام 
التنفيذية ملجلس االمة وسائر 
القوانني والتشريعات املعمول 
بها، وعلى االخص في استخدام 
ادوات الرقاب����ة البرملانية، دون 
مساس بهذا احلق او تنازل عن اي 
اختصاص، فالتعاون املنشود ال 
يحمل اي قصد او غاية ملصادرة 
احلق الدس����توري للعضو في 
االستجواب واملس����اءلة، اذ انه 
في حقيقته مطلب دس����توري 
لي����س فيه انتق����اص من هيبة 
املجل����س وال يعن����ي زيادة في 
هيمنة احلكومة، ويتمثل في ذلك 
التطبيق الصحيح الحكام املادة 
50 من الدستور التي تنظم مبدأ 
الفصل بني السلطات مع تعاونها 
ومتن����ع جت����اوز اي منها على 
غيرها، والفقرة االخيرة من املادة 
115 من الدستور والتي جاء فهيا 
»ال يجوز لعضو مجلس االمة ان 
يتدخل في عمل اي من السلطتني 

القضائية والتنفيذية«.

االستفادة والتجربة

انن����ا جميع����ا مطالب����ون 
باالستفادة من جتربتنا البرملانية، 
وعدم تكرار ما سلف من مبالغة 
في اخل����روج عل����ى الضوابط 
التي رس����مها الدستور واقرتها 
تشريعات العمل املؤسسي وذلك 
حتاش����يا لنتائج باهظة الثمن، 
وجتنب����ا الحمال ثقيل����ة تنال 
من املكتس����بات وتهدد الثوابت 

الوطنية.
واذا كنا قد اتخذنا من احلرية 
املسؤولة والدميوقراطية من خالل 
القنوات الشرعية اطارا ومنهجا 
ثابتا باعتبارها من املسلمات التي 
ال تقب����ل اجلدل او املزايدة، فإن 
احلراك السياسي في اي مجتمع اذا 

الذي شارك في  ناصر اجلبري 
الفصول التش����ريعية اخلامس 
والسابع والتاس����ع، واملغفور 
له عبدالباق����ي عبداهلل النوري 
واملغفور له عبدالعزيز ابراهيم 
الفليج الذي ش����ارك في الفصل 
الثاني، وكانوا خير ممثلني لشعب 
الكويت ولم يدخروا وسعا في 
إثراء العمل البرملاني وترسيخ 

الدميوقراطية.
رئي����س ال����وزراء: احلكومة 
تش����ارك املجل����س املوق����ر في 
التعزية بوفاة املغفور لهم الذين 
كانوا من األفاضل الذين خدموا 
الكويت بكل إخالص، أس����كنهم 
اهلل فسيح جناته وألهم ذويهم 

الصبر والسلوان.
اخلرافي: يسعدني باسمكم 
ان أرح����ب مبمثل����ي املجالس 
النيابية اخلليجية املش����اركني 
التنس����يق  في اجتم����اع جلنة 
البرملاني والعالقات اخلارجية 
والتي سينصب عملها في تعزيز 
آفاق التعاون والتنسيق البرملاني 
اخلليجي، متمنيا لهم طيب اإلقامة 

في الكويت.
البصيري: احلكومة ترحب 
بوفود جلنة التنسيق البرملاني 
الوطني والش����ورى  ملجال����س 
والن����واب واألم����ة املجتمع����ني 
البرملاني  التنس����يق  في جلنة 
والعالق����ات اخلارجية، متمنيا 

طيب اإلقامة في الكويت.
البند األول: انتخاب أمني سر مجلس 

األمة
وترش����ح ملنصب أمني س����ر 
النائب����ان علي  األم����ة  مجلس 
الراشد ودليهي الهاجري وجرى 
التصوي����ت اإللكتروني وكانت 

نتيجة التصويت كالتالي:
عل����ي الراش����د 35، دليه����ي 

الهاجري 27، امتناع 2.
وف����از النائب علي الراش����د 
مبنصب أمني السر بعدد أصوات 

نعاهد صاحب السمو األمير بأن نبذل قصارى جهدنا من أجل التعاون مع مجلس األمة

البقية ص 13

تتمة المنشور ص 11

جمعية ال�ساملية التعاونية

اإعــــــالن

تعلن جمعية ال�ساملية التعاونية

فعلى ال�شركات الراغبة التقدم اإىل اإدارة اجلمعية يف 

اأوقات الدوام الر�شمي ال�شتالم كرا�شة ال�شروط 

واملوا�شفات مقابل ر�شم قدره 25 د.ك غري قابلة للرد 

وتقدمي عر�شها داخل ظرف مغلق خالل الفرتة من 

2010/10/27 اإىل 2010/11/2.
جمل�س الإدارة

عن رغبتها يف دعـوة �شركـات 

ال�ضياحة وال�ضفر لتقدمي عرو�ضها 

لت�ضيريرحلــة العمـرة 2010

أس�فر التعاون بين الس�لطتين 
المتطلبات  م�ن  ع�دد  إنج�از  ع�ن 
التش�ريعي��ة للخط��ة اإلنمائي�ة

يتم  التنموية  المش�روعات 
تنفيذه�ا وفق إط�ار زمني واضح 
ومح�دد وهي ته�دف إلى تطور 
االقتصادي النم�و  سياس���ات  نعترف ب�أن حصيلة الحصاد 

ل�م تبل�غ الق�در المنش�ود من 
اإلنج���ازات التنموي��ة عل�ى 
مس�توى القطاع�ات المختلف�ة

يحم�ل  ال  المنش�ود  التع�اون 
الدس�توري  الحق  لمصادرة  غاية  أي 
المساءلة أو  االس�تجواب  في  للعضو 

إذا  الديموقراطي�ة  الممارس�ة 
سلمت من الشوائب والمثالب كان لها 
الغلبة في حسم األمور للمصلحة العامة
الدولي�ة  األط�راف  ندع���و 
الس�الم  لعملي�ة  راعي�ة  بوصفه�ا 
بإنه�اء  مس�ؤولياتها  تحم�ل  إل�ى 
للفلس�طينيين المأس�اوي  الواق�ع 

الكوي����ت التزم�ت بنهجها 
الثابت في سياس�تها الخارجية التي 
الدول س�يادة  احت�رام  عل�ى  تقوم 

الكوي��ت احت�وت تداعي�ات 
األزمة االقتصادية العالمية والحد من 
انعكاساتها بفضل التدابير المدروسة

نهي�ب بالجمي�ع اعتب�ار قضي�ة المقيمين بص�ورة غي�ر قانونية مش�روعًا وطنيًا هام�ًا تش�ارك فيه الس�لطات ومؤسس�ات المجتم�ع المدني لمعالج�ة القضية

من أجواء الجلسة باألحضانكالكيت ثاني مرة

من دون »بشت«

الخرافي بين »وطنيين«
مقعد العنجري

ماكو اختصاص

»من عيونك«

ماشية معاك

»القرعة«

للمرة الثانية وبهاتفه النقال ايضا حرص 
وزير االع���الم ووزير النفط الش���يخ احمد 
العبداهلل على تصوير صاحب السمو االمير 
الش���يخ صباح االحمد وال���وزراء في القاعة 
األميرية مبجلس األم���ة وكان العبداهلل قد 
التقط صورا تذكارية بهاتفه النقال ألعضاء 

السلطتني في ديوان اخلرافي قبل أيام.

توجه النائب د.فيصل املسلم الى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناص���ر احملمد وحياه 

»باالحضان«.

لوح����ظ النواب مس����لم الب����راك وصالح املال 
وعبدالرحمن العنجري ود.فيصل املسلم من دون 

»بشت« فيما حرص باقي النواب على ارتدائه.

بعد فوز النائب علي الراش���د مبنصب امني 
السر اتخذ موقعه على يسار الرئيس اخلرافي 
على املنصة والذي أصبح بني عضوين في كتلة 
العمل الوطني ليصب���ح الرئيس اخلرافي بني 

»وطنيني«.

فيما كانت عضوة كتلة العمل الوطني النائبة 
د.اسيل العوضي اولى النائبات األربع وصوال 
الى قاعة عبداهلل السالم قبيل مراسم االفتتاح، 
دخل النائب عبدالرحمن العنجري يبحث عن 
مقعده بعدما جلس عليه نائب الرئيس عبداهلل 
الرومي الذي جلس بجوار النائب علي الراشد 
في حني جلس���ت اسيل بجوار النائبني مرزوق 

الغامن وصالح املال.

بعد فشل النائبة د.سلوى اجلسار في نيل 
عضوية اللجنة التعليمية التي كانت ترأس���ها 
ف���ي الدور املاضي خاطب���ت الصحافيني قائلة 
»االختصاص ليس أولوي���ة في االختيار« في 
اشارة منها الى عدم وضع التخصص كمعيار 

الختيار اعضاء اللجان وامنا لعبة سياسية.

أثناء التصويت على أعضاء جلنة الداخلية 
والدفاع وعقب ادالء وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان بصوته دعاه النائب 
مس���لم البراك مخاطبا اي���اه »من عيونك يبني 

ملنو صوتت«.

عندما اخطأ الرئيس اخلرافي ذكر اسماء 
النواب املرشحني لعضوية جلنة اخلارجية 
وذكر اسيل العوضي وكانت معصومة هي 
املرشحة علق الصرعاوي قائال: »أي ماشية 

معاك أسيل«.

عل����ق مس����لم البراك عل����ى الرئيس 
اخلرافي قائ����ال الورقتان مكتوب فيهما 
اسيل العوضي وذلك عندما مت اجراء قرعة 
بني العوضي والنائب ضيف اهلل أبورمية 
بعد ان تعادال ف����ي األصوات لعضوية 

اللجنة الصحية.

إعالميون كويتيون: النطق السامي هو رسالة األب إلى أبنائه من أجل الوحدة الوطنية
أجمع عدد من رؤس��اء حترير الصحف احمللية على ان النطق الس��امي الذي ألقاه صاحب الس��مو األمير 
الش��يخ صباح األحمد في افتتاح دور االنعقاد اجلديد ملجلس األمة يش��كل رسالة األب ألبنائه للعمل من أجل 

الوحدة الوطنية وتضافر كل اجلهود لتأكيد سالمة الدميوقراطية واحملافظة عليها.
وقال رئيس حترير جريدة »الصباح« د.بركات الهديبان ل� »كونا« ان املضامني التي اش��تمل عليها النطق 
الس��امي لصاحب السمو األمير تضمنت تأكيد س��موه ان الدميوقراطية هي قدرنا الذي جتب احملافظة عليه 

وأن ندافع عنه دائما.
وثمن الهديبان دعوة صاحب الس��مو األمير الى تنقية املشهد السياسي من املمارسات غير املألوفة لتبقى 

بالدنا كما عهدناها دوما مهدا للتسامح واحملبة والوحدة الوطنية.
وأضاف ان صاحب الس��مو األمير وضع الس��لطتني التنفيذية والتشريعية أمام مسؤولياتهما الوطنية من 
أجل إجناز التشريعات والقوانني التي تخدم مصلحة البالد وتسهم في تطويرها وازدهارها وإعادة الكويت من 
جديد رائدة للتقدم والنهضة في املنطقة وصوال الى حتصني البالد من التجاوزات واالستغالل ألجواء احلرية 

في اإلساءة او التطاول على الثوابت الوطنية.
م��ن جانبه، قال رئيس حترير »الكوي��ت تاميز« عبدالرحمن العليان ل� »كونا« ان خطاب صاحب الس��مو 
األمير »وضع اإلصبع على اجلرح«، الس��يما بعض املش��اهد التي من شأنها النيل من الوحدة الوطنية وتؤدي 

الى االنشقاق في املجتمع.
وأضاف العليان انه على اجلميع األخذ بالتوجيهات التي وردت في النطق الس��امي لصاحب الس��مو وان 

تتكاتف كل اجلهود لوحدة هذا الوطن والعمل على ردع أي ظواهر جديدة من شأنها أن تخل بثوابته.

من جانبه، قال نائب رئيس حترير جريدة »السياس��ة« س��ليمان اجلاراهلل في تصريح مماثل ل� »كونا« ان 
ما جاء في النطق الس��امي لصاحب السمو األمير هو من واقع اإلحساس مبا آلت إليه األحوال سواء محليا او 
عربيا او عامليا وتذكير مبس��ؤولية احملافظة على الوحدة الوطنية التي يتحملها الش��عب والسلطات في الوقت 

نفسه.
وأضاف اجلاراهلل ان صاحب السمو األمير، كما تبني من واقع النطق السامي، جدد حرصه على رفض كل 

ما يؤدي الى الفرقة والتأكيد على ان الرسالة االعالمية هدفها التنوير والتطوير والتقدم.
وأوضح ان النطق السامي يشكل كذلك توجيها من األب الى أبنائه للعمل في إطار خطة التنمية التي يأمل 
ان تكون نهضة وتطويرا للبالد في ظل الدميوقراطية الصحيحة التي ارتضاها أهلنا وجبلنا عليها عبر أجيال. 
وأش��ار اجلاراهلل الى دور اخلطاب اإلعالمي الصحيح في درء أي محاوالت للهبوط مبس��تواه والدخول في 

قضايا خاصة واإلساءة والتجريح ومبا يحول دون وقوع اخلطأ في توجيه الوسيلة االعالمية.
من جانبه قال رئيس حترير جريدة »عالم اليوم« عبداحلميد الدعاس ان النطق الس��امي لصاحب الس��مو 
األمي��ر كان وافيا ومعبرا جتاه وطنه وأبناء ش��عبه، وأكد على تعزيز نه��ج الدميوقراطية في البالد ودعا الى 

احلرص على ممارستها دون اإلساءة إليها من خالل مس كرامة اآلخرين.
وقال الدعاس اننا »س��نعمل على االسترش��اد بتوجيهات صاحب الس��مو األمير«، مؤكدا أهمية وضرورة 

حماية الوحدة الوطنية وتعزيز التواصل بني جميع أطياف املجتمع دون التطاول على الثوابت الوطنية.
وأعرب الدعاس عن أمله في ان يتعاون اعضاء الس��لطتني التش��ريعية والتنفيذية وان يعملوا على بداية 

صفحة جديدة دون تأزمي إلجناز الكثير من املشاريع احليوية التي تخدم الوطن واملواطن.

التي  الكويت هي االمانة  ان 
عاهدنا اهلل جميعا على الوفاء 
مبس����ؤولياتها، ولي����س م����ن 
سبيل االاتكريس دولة القانون 
واملؤسسات، حيث ال صوت يعلو 
على القانون وال جتاوز لسلطة 

على اخرى.
اما قضاؤنا فسيبقى موضع 
تقديرنا واعتزازن����ا وهو على 
عهده مي����زان العدالة على هذه 
االرض الطيب����ة، اذ ال مس����اس 
بنزاهة وجترد وصالبة وانصاف 
رجاالته في احقاق احلق ولطاملا 
كان املالذ اآلمن واحلصن املنيع 
الهل الكوي����ت ولكل مقيم على 

ارضنا الطيبة.
ان علينا ان نحس����ن قراءة 
معطياتن����ا، ولتك����ن خطواتنا 
واثقة متزنة، فال حاجة بنا الى 

اتخاذ جميع التدابير واخلطوات 
الكفيلة لضمان التطبيق اجلاد 
للقانون على اجلميع بال استثناء، 
وصيانة الوحدة الوطنية وحماية 
الثواب����ت والقيم واملبادئ التي 
يحرص اهل الكويت على االلتزام 
بها على مر االجيال املتعاقبة، مبا 
في ذلك ما يستوجبه االمر من 
التشريعات الضرورية  اصدار 
في هذا الش����أن والتي نأمل من 
مجلسكم املوقر اقرارها حتقيقا 

للمصلحة الوطنية العليا.

مرحلة دقيقة

تشهد منطقة الشرق االوسط 
ومنطقة اخلليج العربي على وجه 
الدقة  اخلصوص مرحلة بالغة 
واخلطورة، تع����ج بالصراعات 
والتجاذبات بأبعادها السياسية 

ربنا سدد لنا خطانا، واصلح 
لنا اعمالنا، واجعل حاضرنا خيرا 
من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من 
حاضرنا، واسبغ على هذا البلد 

امنا ونعيما مقيما.

جلسة المجلس

استأنف رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة بعد انتهاء 
مراسم االفتتاح ومغادرة صاحب 
الس����مو األمير الش����يخ صباح 
األحمد في متام الساعة احلادية 
عش����رة متاما، وتال األمني العام 
الكندري أسماء احلضور  عالم 
واملعتذرين والغائبني عن اجللسة 

من دون إذن أو إخطار.
اخلرافي: أود باسمكم جميعا 
وباسمي ان أعزي في وفاة زمالئنا 
ل����ه حمود  الس����ابقني املغفور 

كان ضمن حدوده املشروعة لهو 
داللة صحة وحيوية هذا املجتمع، 
وال ميكن ان تكون نتائجه اال قيمة 
مضافة تصب في مصلحة الوطن 
وتقدمه وازدهاره، ولكن املبالغة 
في تسييس االمور واخضاعها 
لغايات واهداف ومصالح قصيرة 
على حس����اب املصلحة العامة، 
الفنت  الفوضى واثارة  وانتهاج 
والتحريض والتجريح واملساس 
بكرامات الناس، بديال عن االحتكام 
للقانون واحترام هيبته اصبحت 
مصدر قلق اجلميع، وال ميكن ان 
ننتظر منها اال الفرقة واالنقسام 
والضعف والنار التي تأتي على 
االخضر واليابس االمر الذي لم 
يعد يس����مح بالتس����اهل ازاءه، 
حيث اننا امام مسؤولية وطن 
وشعب، تستوجب املبادرة الى 

االندفاع غير احملس����وب في كل 
االجتاهات ونحن بأمس احلاجة 
الى التعاون، وليس من احلكمة 
ان نبالغ في الطموح مبعزل عن 
الوقت ونحن  الواقع وان نهدر 
امام مسؤوليات كبرى في مرحلة 
سريعة اخلطى نحتاج فيها الى 
ارادة واعي����ة وقل����وب زاخرة 
باالمي����ان وعقول عامرة بالعلم 
ونفوس مشرقة باملودة، ورابطة 
جامعة لنا كاجلس����د الواحد اذا 
اشتكى منه عضو تداعت له سائر 

االعضاء بالسهر واحلمى.
ان اهلل ش����اهد عل����ى صدق 
نوايانا، وأكيد عزمنا على حتدي 
العقبات  الصع����اب، وجت����اوز 
وصوال مبشيئته تعالى وتوفيقه 
الى ما يتطلع اليه اهلنا من عزة 

ورخاء.

واالقتصادي����ة والطائفية، ومن 
احلكمة ان ندرك اننا لسنا مبعزل 
عن انعكاس����اتها وشرورها مبا 
تنط����وي علي����ه م����ن مخاطر 
وتهديدات المننا الوطني، االمر 
الذي يوجب علينا ان نس����د كل 
ثغرة ميكن ان يتسرب منها ما 
يعرض امننا ووحدتنا للخطر، 
وان نعمل على تفويت الفرصة 
على من يريد ببلدنا ش����را، وما 
احوجنا واحلال هذه، الى وقفة 
الذات نستنهض فيها  تأمل مع 
الق����درة على تصحيح املس����ار 
باستقامة القرار وجتسيد الوحدة 
والتالحم، وهو ما يضع املجلس 
امام مس����ؤولياتهم  واحلكومة 
التاريخي����ة في العمل اجلماعي 
جتاه احملافظة على مقومات أمن 
الوطن في احلاضر واملستقبل.
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الشؤون ونسأله عن البرشامة 
ومن أعط����اه اياها، ومن أعطى 
معلومات مغلوطة لرأس الدولة، 
ومن أمر بحل مجلس ادارة هيئة 
الشباب والرياضة، وهذه قضايا 
يعيها ويعرفه����ا من كان يعمل 
بالظالم، خصوصا يعرفها الشيخ 
أحمد الفهد، ولكن اللجنة يجب ان 
تكون وأمتنى أال تتهرب احلكومة 

من املواجهة.
اخلراف����ي: أرج����و أن يكون 
النق����اش محصورا ف����ي أهمية 

تشكيلها.
البصي����ري: يعلم اهلل ان ما 
عندي حتديد جلنة بعينها كالمي 
كان مسحوبا على اللجان املؤقتة 
كلها وهي انتهت وانتهى دورها 
في دور االنعقاد الفائت وليست 
له����ا عالقة بالدور هذا وال أعني 

جلنة بعينها.
اخلرافي: أرج����و من مقدمي 
الطلب حتديد املوضوع واملدة.

خلف دميثير: اللجان املؤقتة 
12 جلنة من يتفرغ لها من النواب، 
وأكثر االجتماعات تكون فاقدة 
للنصاب وم����ن حقنا ان نختار 
اعضاءها من جديد وليس التمديد 
له����م، واللجان الدائمة هي التي 
تقوم بعمل اللجنة، وال يتحكمون 
ف����ي عباد اهلل وتك����ون اللجنة 

املؤقتة حكومة بروحها.
مرزوق الغامن: عدد أعضائها 5 
ومدتها دور االنعقاد احلالي عندما 
نتحدث عن جلان مؤقتة بسبب 
مواضيع مهمة على الساحة قد 
ال تكون اللج����ان الدائمة لديها 
وقت ملناقش����تها فه����ل يختلف 
اثنان عل����ى ان الرياضة قضية 
مهمة هل يختلف اثنان على ان 
هناك قوانني انتهكت، فهل هناك 
رئيس هيئة يجلس مع خصومه 
ويقول لهم »اشتبوني اكتب حتى 
اكسب القضية« ويجب ان يكون 
للجنة نفس االختصاصات ونفس 

التكليف .
دليهي الهاجري: ملاذا لم يقدم 
الس���لبية قبل  الظواهر  طل���ب 

35 صوتا.
اخلرافي: أشكر النائب دليهي 
الهاجري على اجلهد الذي بذله 

في الفترة املاضية.
الراش����د: أتوجه بالشكر ملن 
أوالني هذه الثقة وأشكر النائب 
دليهي على املنافس����ة الشريفة 
ومكتبي هو مكتبك وكلنا نخدم 

الكويت.
الهاج����ري: أش����كر اجلميع 
وأمتنى التوفي����ق للنائب علي 
الراش����د متمنيا إعطاء عصارة 

خبرته خلدمة البلد.
البند الثاني: مراقب املجلس

وانتق����ل املجل����س النتخاب 
منصب مراقب املجلس وترشح 
النائبان د.علي العمير ود.سلوى 

اجلسار.
سلوى اجلسار: أتنازل لزميلي 

النائب علي العمير.
وف����از النائب عل����ي العمير 
مبنص����ب مراق����ب املجل����س 

بالتزكية.
علي العمير: أتقدم بالش����كر 
ألخي الفاضل د.محمد احلويلة 
وأشكر د.سلوى على تنازلها عن 

املنصب.
اخلرافي: أشكر النائب د.محمد 
الذي بذله  احلويلة على اجلهد 
خ����الل توليه منص����ب مراقب 

املجلس.
البند الثالث: انتخاب اللجان

لجنة الجواب على الخطاب األميري 

وترشح لها النواب د.حسن 
جوهر، د.معصومة املبارك، د.روال 
دش����تي، وزكى املجلس النواب 
الثالثة لعضوية اللجنة اضافة 
الى املطير والطبطبائي وجتتمع 

اليوم الساعة 10 صباحا.

العرائض والشكاوى

النواب مخلد  وترش����ح لها 
العازمي وفالح الصواغ وخالد 
العدوة وحسني مزيد وغامن امليع 
وسعد زنيفر ومحمد احلويلة، 
وتنازل س����عد زنيف����ر، وزكى 
النواب لعضوية  املجلس باقي 
اللجنة وهم مخلد العازمي وفالح 
الصواغ وخالد العدوة وحسني 
مزيد ومحم����د احلويلة وغامن 
امليع، وجتتمع اليوم الساعة 10 
صباحا النتخاب رئيس ومقرر 

اللجنة.

الداخلية والدفاع

وترش����ح لها النواب عسكر 
العنزي وشعيب املويزري وسالم 
النمالن وسعد اخلنفور وسعد 
زنيفر والصيفي الصيفي وعدنان 
املطوع، وجرى التصويت وكانت 
نتيجة التصويت كالتالي: حصل 
النائب عس����كر العنزي على 19 
صوتا والنائب سالم النمالن على 
19 صوتا وسعد زنيفر على 13 

صوتا وشعيب املويزري على 
25 صوتا وسعد اخلنفور على 
14 صوتا وعدنان املطوع على 18 
صوتا والصيفي على 17 صوتا. 
العنزي  والفائزون هم: عسكر 
وعدنان املطوع وشعيب املويزري 
وسالم النمالن والصيفي مبارك 

الصيفي.

اللجنة المالية واالقتصادية

وترشح لها النواب عبدالرحمن 
الغامن وخالد  العنجري ومرزوق 
السلطان وروال دشتي ومحمد املطير 
وفيصل املس���لم ويوسف الزلزلة 
وخلف دميثير واحمد السعدون. 
وحصل النائب عبدالرحمن العنجري 
عل���ى 23 صوتا وم���رزوق الغامن 
على 25 صوتا وخالد الس���لطان 
على 24 صوتا وروال دشتي على 
13 صوت���ا ومحمد املطير على 20 
صوتا وفيصل املسلم على 17 صوتا 
ويوس���ف الزلزلة على 20 صوتا 
وخلف دميثير على 19 صوتا واحمد 
السعدون على 24 صوتا، والفائزون 
هم النواب: عبدالرحمن العنجري 
ومرزوق الغامن وخالد الس���لطان 
واحمد السعدون ويوسف الزلزلة 

ومحمد املطير وخلف دميثير.

اللجنة التشريعية

النواب عبداهلل  وترشح لها 
الرومي وعلي الراشد ومعصومة 
الع����دوة وخالد  املبارك وخالد 
الطاحوس ومحمد هايف وسالم 
النمالن ووليد الطبطبائي وحسني 

احلريتي وفيصل الدويسان.
الن����واب عبداهلل  وحص����ل 
الرومي عل����ى 22 صوتا وعلي 
الراشد على 21 صوتا ومعصومة 
املبارك عل����ى 20 صوتا وخالد 
العدوة على 19 صوتا والطاحوس 
عل����ى 14 صوتا وهايف على 16 
صوت����ا والطبطبائ����ي على 17 
صوتا واحلريتي على 24 صوتا 
والدويسان على 17 صوتا وسالم 

النمالن على 13 صوتا.
والنواب الفائزون هم: عبداهلل 
الرومي وعلي الراشد ومعصومة 
املبارك ووليد الطبطبائي وحسني 
الدويس����ان  احلريتي وفيصل 

وخالد العدوة.

اللجنة التعليمية

وترش����ح لها النواب سلوى 
اجلسار واسيل العوضي وصالح 
املال وجمعان احلربش ومحمد 
احلويلة وحس����ن جوهر وعلي 
العمير وغامن امليع. وانس����حب 
النائب غامن امليع وجرى التصويت 
وكانت نتيجة التصويت حصول 
النائبة د.سلوى اجلسار على 12 
صوتا والنائب د.اسيل العوضي 
على 14 صوتا وصالح املال على 
9 اصوات وجمعان احلربش على 
18 صوتا ود.محمد احلويلة على 
25 صوتا وحس����ن جوهر على 

17 صوت����ا ود.علي العمير على 
23 صوتا.

وف����از النواب عل����ي العمير 
واسيل العوضي وحسن جوهر 
ومحم����د احلويل����ة وجمع����ان 

احلربش.

اللجنة الصحية

النواب اسيل  وترش����ح لها 
العوضي وسعدون حماد وضيف 
اهلل ابورمية وس����لوى اجلسار 
وصالح عاش����ور وروال دشتي 
وعسكر العنزي وسعد اخلنفور 
وسعد زنيفر ومبارك الوعالن.

النائبان عسكر  وانس����حب 
العنزي وس����عد زنيفر وجرى 
النتيجة  التصوي����ت وكان����ت 

كالتالي:
حصل النائب د.اسيل العوضي 
عل����ى 14 صوت����ا وضيف اهلل 
ابورمية على 14 صوتا وسلوى 
اجلسار على 6 اصوات وصالح 
عاش����ور على 16 صوتا وروال 
دش����تي على 27 صوتا وسعد 
اخلنفور على 19 صوتا ومبارك 
الوعالن على 20 صوتا وسعدون 

حماد على 8 اصوات.
وتس����اوى النائب����ان ضيف 
اهلل ابورمية واس����يل العوضي 
في عدد االصوات لكل منهما 14 
صوتا وجرت قرعة بينهما وفازت 
اسيل العوضي واصبح الفائزون 

بعضوية اللجنة هم النواب:
صالح عاشور وروال دشتي 
وسعد اخلنفور ومبارك الوعالن 

وأسيل العوضي.

اللجنة الخارجية

وترش����ح لها الن����واب خالد 

الس����لطان، مب����ارك اخلرينج، 
معصومة املبارك، صالح عاشور، 
صالح املال، دليهي الهاجري، علي 

الدقباسي، فالح الصواغ.
النائب����ان علي  وانس����حب 
الدقباسي وفالح الصواغ وجرى 
التصويت وكانت النتيجة حصول 
النواب خالد الس����لطان على 17 
صوتا، ومب����ارك اخلرينج على 
23 صوت����ا، ومعصومة املبارك 
على 19 صوتا، وصالح عاشور 
على 18 صوتا، وصالح املال على 
17 صوتا، ودليهي الهاجري على 

23 صوتا.
النائب����ان خالد  وتس����اوى 
الس����لطان وصالح املال في عدد 
االصوات لكل منهما 17، وجرت 
قرعة بينهما وفاز النائب خالد 
السلطان والنواب الفائزون هم: 
خالد السلطان، مبارك اخلرينج، 
معصومة املبارك، صالح عاشور، 

ودليهي الهاجري.

المرافق العامة

وترش����ح لها النواب عدنان 
املطوع، س����عدون حماد، سعد 
زنيفر، مخلد العازمي، حس����ني 
مزي����د، احمد الس����عدون، علي 
العبدالهادي  العمي����ر، ناج����ي 

وفيصل املسلم.
وجرى التصوي����ت وكانت 

النتيجة كالتالي:
حصول النائب عدنان املطوع 
على 16 صوتا، وسعدون حماد 
على 18 صوتا، وسعد زنيفر على 
17 صوتا، ومخلد العازمي على 
28 صوتا، وحسني مزيد ع لى 24 
صوتا، واحمد السعدون على 16 
صوتا، ود.علي العمير على 15 

صوتا، وناجي العبدالهادي على 
26 صوتا، ود.فيصل املسلم على 

14 صوتا.
وفاز النواب مخلد العازمي، 
ناجي العبدالهادي، حسني مزيد، 
سعدون حماد، سعد زنيفر، احمد 

السعدون، وعدنان املطوع.
وترش����ح لنا النواب عدنان 
عبدالصمد، الصيفي مبارك، عادل 
املال، ناجي  الصرعاوي، صالح 
العنزي،  العبدالهادي، عس����كر 

وروال دشتي.
وق����ام املجل����س بتزكي����ة 

اللجنة.

حماية المال العام

وترشح لها مسلم البراك، خلف 
دميثير، سعدون حماد، فيصل 
الدقباسي، سلوى  املسلم، علي 

اجلسار، وخالد الطاحوس.
وتنازل النائبان علي الدقباسي 
وسعدون حماد، والفائزون هم: 
مسلم البراك، خلف دميثير، فيصل 

املسلم وسلوى اجلسار.

اللجان المؤقتة

الى اختيار  وانتقل املجلس 
اللجان املؤقتة.

أن  اخلراف����ي: ينبغ����ي أوال 
نفتح باب ما يستجد من أعمال 
ولتس����هيل املهمة نصوت نداء 
باالسم على فتح باب ما يستجد 
من اعمال للجان املؤقتة، وكانت 

النتيجة كالتالي:
احلضور 61، موافق 33، غير 

موافق 27، امتناع 1.
موافقة

اخلرافي: إذن موافقة على فتح 
باب ما يستجد من اعمال.

الشباب والرياضة

وت����ال االمني الع����ام اقتراحا 
بتشكيل جلنة مؤقتة للشباب 
والرياضة، على ان يكون النداء 

باالسم.
عادل الصرعاوي: هذا الطلب 
مقدم والب����د ان يتحدث نائبان 

مؤيدان وآخران معارضان.
البصي����ري: الب����د أن تكون 
محددة ب����� 5 أعضاء وموضوع 
محدد ومدة محددة فكيف نحدد 

ذلك؟
أثير عن  الصرع����اوي: م����ا 
موضوع اللجان املؤقتة املقصود 
منه جلنة الش����باب والرياضة 
والطلب هو الستكمال عمل اللجنة 
لدور انعقاد قادم واحلكومة ال 
تريدها ألنها ستكشف ما يريد ان 
يعمل بالظالم وسنستدعي وزير 

الشباب والرياضة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على تش���كيل اللجنة للش���باب 
والرياضة وكانت نتيجة التصويت 
كاآلتي: موافقة 25، غير موافقة 

29، امتناع 1 وحضور 55.
اذن عدم املوافقة على تكوين 
اللجن���ة للش���باب والرياض���ة 
وال يج���وز تش���كيلها اال بعد 4 

شهور.

اإلسكانية

وت���ال االمني الع���ام اقتراحا 
بتش���كيل جلنة خاصة لشؤون 

االسكان ويكون النداء باالسم.
اخلرافي: نصوت باملوافقة على 
تشكيل اللجنة، وجرى التصويت 
نداء باالس���م وكان���ت النتيجة 
كالتالي: موافقة 35، عدم موافقة 

24، امتناع 1 وحضور 60.
اذن موافقة على تشكيل جلنة 

االسكانية.
علي الدقباسي: عدد االعضاء 
نفس عددها في الفترة السابقة 
ومدتها ل���دور االنعقاد احلالي، 
وهي تعنى بش���ؤون االسكان، 
وحل قضية االسكان، والنظر في 
عدد مشروعات بقوانني، وخطة 
احلكومة فيما يتعلق باالسكان 
من خ���الل التعاون م���ع وزير 

االسكان.
وفاز النواب دليهي الهاجري، 
ناج���ي العبدالهادي، ضيف اهلل 
ابورمية، احمد السعدون وسعد 

اخلنفور بالتزكية.

غير محددي الجنسية

وت���ال االمني الع���ام اقتراحا 
بتش���كيل جلنة غي���ر محددي 
ن���داء  اجلنس���ية والتصوي���ر 

باالسم.
عس���كر العنزي: اللجنة عدد 
اعضائها 7 لدور االنعقاد احلالي 
واللجنة تعن���ى مبعاجلة امور 
وأوضاع غير محددي اجلنسية 

واعطائهم حقوقهم املدنية.

الشيوخ محمد اخلالد وصباح اخلالد ودعيج اخلليفة وفهد السعد ود.سالم جابر األحمد وفيصل السعود في جلسة االفتتاح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

أحمد السعدون أثناء اجللسةسمو األمير يصافح مرزوق الغامن

النائب األول الشيخ جابر املبارك والشيخ أحمد الفهد ود.موضي احلمود وعدنان املطوع ود.معصومة املبارك خالل اجللسةسمو األمير مصافحا سيد حسني القالف

البقية ص 14

تتمة المنشور ص 12

وزارة الكهرباء واملاء

اإعـــــالن
من وزارة الكهرباء واملاء

تعلن وزارة الكهرباء واملاء للمواطنني الكرام باأنها �صتقوم باإجراء ال�صيانة 

ال�صرورية ملحطات التحويل الثانوية، مما �صيرتتب عليه قطع التيار 

الكهربائي عن بع�ض املناطق ح�صب الأيام واملواعيد التالية:

والوزارة تهيب باجلميع التعاون معها من اأجل امل�صلحة العامة.

الوقتاملنطقةرقم املحطةالتاريخاليوم

الحمدي2010/10/31SWG-4الحد
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

اخلريان(M) 2010/10/3114الأحد
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

الحمدي2010/11/1SWG-6الثنني
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

ميناء الزور2010/11/115الثنني
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

ميناء الزور2010/11/29الثالثاء
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

الحمدي2010/11/2SWG-5الثالثاء
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

ميناء الزور2010/11/310الأربعاء
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

الحمدي2010/11/3SWG-1الأربعاء
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

الحمدي2010/11/4SWG-2اخلمي�ض
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء

ميناء الزور2010/11/411اخلمي�ض
من 7.30 �صباحًا 

حتى 13.00 م�صاء
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البيئة والطاقة النووية

تال االمني العام اقتراحا بتشكيل 
جلنة للبيئ���ة والطاقة النووية 
وجرى التصويت نداء باالس���م 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافق���ة 33، عدم موافقة 18، 

امتناع 1، حضور 52.
اس���توقفني  الصرع���اوي: 
الطاقة وسألت د.علي  موضوع 
العمي���ر فأجابن���ي بأنها الطاقة 
النووية أما لو كان املقصود منها 
النف���ط فيدخل في اختصاصات 
املالية وامل���دة لنهاية  اللجن���ة 

الدور.
اخلرافي: هناك طلب على جلنة 
البيئة ويتعلق بالطاقة النووية 
فهل يوافق املجل���س على دمج 

الطلبني؟
موافقة.

تشكيل اللجنة
ترشح لها النواب عبدالرحمن 
العنجري واسيل العوضي وناجي 
الغامن،  العبدالهادي وم���رزوق 
العمير،  وعدنان املطوع، وعلي 

ومحمد احلويل���ة، ومعصومة 
املبارك، وخالد الطاحوس.

عبدالرحم���ن  وانس���حب 
العنجري ومحمد احلويلة، وناجي 

العبدالهادي.
وج���رى التصوي���ت وكانت 

النتيجة:
حص���ول النائ���ب د.اس���يل 
العوضي على 17 صوتا، ومرزوق 
الغامن عل���ى 22 صوتا، وعدنان 
املطوع عل���ى 22 صوتا، وعلي 
العمير على 33 صوتا، ومعصومة 
املبارك عل���ى 9 أصوات، وخالد 

الطاحوس على 14 صوتا.
وفاز النواب علي العمير وعدنان 
املطوع واسيل العوضي، ومرزوق 

الغامن وخالد الطاحوس.
العبدالهادي: أنسحب من جلنة 
املرافق وأتن���ازل للنائب فيصل 
املسلم ألنه مشارك في جلنتني.

اخلرافي: ما في تعارض.
العبداله���ادي: ألعطي فرصة 

لغيري من الزمالء للمشاركة.
اخلرافي: دعوني انهي اللجان 

اوال.
الصرعاوي: افهم من كالم االخ 
ناجي انه حسب الالئحة ألنه لم 
يرغب في املش���اركة في اللجنة 

والقرار للمجلس.
عدنان املطوع: انا انس���حب 
م���ن املراف���ق طامل���ا االخ ناجي 
انسحب ألن اللجنة مت تفريغها 

من محتواها.

الدفاع عن حقوق اإلنسان

وت���ال االمني الع���ام اقتراحا 
بتشكيل جلنة الدفاع عن حقوق 
االنسان والتصويت عليها نداء 

باالسم.
وليد الطبطبائي: هذه اللجنة 
قررت جلنة دائمة واستمرت دائمة 
واصبح���ت مؤقتة ويفترض ان 
تكون دائمة ولها إجنازات كبيرة 
وواجهة حضارية مهمة ومدتها 
ل���دور االنعقاد احلال���ي وعدد 
اعضائها خمسة واختصاصاتها 

نفس اختصاصات مجلس 92.
اللجنة  اخلرافي: فعال ه���ذه 

مهمة فقدموا طلبا لتحويلها دائمة 
وجرى التصويت على تشكيلها 
من عدمه وكانت نتيجة التصويت 

كالتالي:
موافق���ة 34، عدم موافقة 18، 

امتناع 1، حضور 53.
موافقة على تشكيل اللجنة.

ترش���ح لها الن���واب فيصل 
الدويسان وصالح املال ومبارك 
اخلرينج وخالد العدوة ومحمد 
هايف وعدنان عبدالصمد ووليد 

الطبطبائي وعسكر العنزي.
وانس���حب النائبان عس���كر 
العنزي ومبارك اخلرينج وفاز 
النواب وليد الطبطبائي، وعدنان 
عبدالصمد، ومحمد هايف وصالح 

املال، وفيصل الدويسان.

الظواهر السلبية

وت���ال االمني الع���ام اقتراحا 
بتشكيل جلنة الظواهر السلبية 
وعدد اعضائها 5 ولدور االنعقاد 
احلال���ي والس���تكمال امللف���ات 
والقضاي���ا على ج���دول أعمال 

املطوع: هذه اللجنة كانت 
موجودة ولم تنجز شيئا وهذه 
مهام جلنة الداخلية والدفاع 
وليست لديها اجنازات سابقة 
ولن يستفيد اصحاب القضية، 
فهذه القضية من أهم قضايا 
الداخلي����ة والدفاع،  جلن����ة 
وجرى التصويت على تشكيل 
جلنة غير محددي اجلنسية 
نداء باالس����م وكانت نتيجة 
التصوي����ت كالتالي: موافقة 
31، غي����ر موافق 21، امتناع 1 

واحلضور 53.
موافقة على تشكيل اللجنة.

تشكيل لجنة اإلسكان

النواب عسكر  ترشح للجنة 
العنزي، مس���لم البراك، س���الم 
النمالن، خالد الطاحوس، حسن 

جوهر وفيصل الدويسان.
النائ���ب س���الم  وانس���حب 
النمالن ومتت تزكية باقي اعضاء 

اللجنة.

اللجنة.
وجرى التصويت نداء باالسم 
على تشكيل اللجنة وكانت نتيجة 

التصويت كالتالي:
موافقة 32، عدم موافقة 26، 

امتناع 1، حضور 59.
موافقة على تشكيل اللجنة.

وترش���ح لها الن���واب محمد 
هايف، وليد الطبطبائي، جمعان 
احلربش، ف���الح الصواغ، خالد 
العدوة، س���عد زنيفر وانسحب 
النائب س���عد زنيفر وفاز باقي 

النواب بالتزكية.
احلرب���ش: النائ���ب ناج���ي 
العبداله���ادي انس���حب وزكى 

د.فيصل املسلم.
اخلرافي: عندما يأتي دورها 

سأعيد االنتخاب.
اقتراحا  الع���ام  وتال االمني 
املرأة واألسرة  بتشكيل جلنة 
وعدد أعضائها 5 لدور االنعقاد 
احلالي الستكمال املوضوعات 
املدرجة على ج���دول أعمالها 

والتصويت نداء باالسم.

شؤؤن المعاقين

وت���ال االمني الع���ام اقتراحا 
بتشكيل جلنة لشؤون املعاقني.

مس���لم الب���راك: مهم���ا يكن 
االختالف كبيرا اال انه ليس من 
املمكن االختالف على هذه القضية، 
فاملعاقون خصوصا البد ان تكون 
لهم جلنة خاص���ة تتابع تنفيذ 
الالئحة التنفيذية، واحلكومة ما 
اعتقد انها ستصوت ضد املعاقني، 
وعدد اعضائه���ا 5 ومدتها لدور 

االنعقاد احلالي.
وجرى التصويت نداء باالسم 
وكانت نتيجة التصويت موافقة 
38، عدم موافق���ة 19، امتناع 1، 

حضور 58.
موافقة على تشكيل اللجنة.

وترشح للجنة علي الدقباسي 
البراك وخالد السلطان  ومسلم 
وفالح الصواغ، وسالم النمالن، 
وناجي العبدالهادي وانس���حب 
النائ���ب خالد الس���لطان ومتت 

تزكية باقي االعضاء.

موافقة 39، عدم موافقة 18، 
امتناع 1، حضور 58.

عل���ى تش���كيل  موافق���ة 
اللجنة.

وترشح لها النواب معصومة 
املبارك، سلوى اجلسار، روال 
دشتي، جمعان احلربش، أسيل 

العوضي، خالد الطاحوس.
وجرى التصويت وفاز النواب 
جمعان احلربش وسلوى اجلسار 
ومعصوم���ة املب���ارك، وخالد 

الطاحوس وروال دشتي.
اللجان  اخلرافي: بانته���اء 
املؤقتة سأرفع اجللسة، هناك 
اعتذار النائب ناجي العبدالهادي 
من جلنة املرافق وتزكية فيصل 
املرافق  املسلم لعضوية جلنة 

العامة.
شكرا للجميع وترفع اجللسة 
مع متنياتي للفائزين بعضوية 
اللجان بالتوفيق والقيام مبهامهم 
وترفع اجللسة. وكانت الساعة 
تش���ير إلى اخلامس���ة وعشر 

دقائق.

الشيوخ جابر العبد اهلل ومشعل األحمد ومبارك جابر األحمد وصباح اخلالد ويتوسطهم علي الغامن وإبراهيم الشطي والشيوخ أحمد اخلليفة وصباح احملمد ود.يوسف اإلبراهيم ومحمد أبو احلسن أثناء جلسة االفتتاحالشيخ د.محمد الصباح ود.محمد البصيري وروضان الروضان وصالح عاشور خالل اجللسة
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لجنة حماية المال العام
مسلم البراك

خالد الطاحوس
خلف دميثير

سلوى اجلسار
فيصل املسلم

لجنة الميزانيات
عدنان عبدالصمد

الصيفي مبارك الصيفي
عادل الصرعاوي

صالح املال
ناجي العبدالهادي

عسكر العنزي
روال دشتي

لجنة المعاقين
علي الدقباسي
مسلم البراك

ناجي العبدالهادي
فالح الصواغ
سالم النمالن

لجنة غير محددي الجنسية
حسن جوهر

فيصل الدويسان
عسكر العنزي
مسلم البراك

خالد الطاحوس

اللجنة اإلسكانية
دليهي الهاجري

ناجي العبدالهادي
أحمد السعدون

ضيف اهلل ابورمية
سعد اخلنفور

لجنة المرافق العامة
عدنان املطوع
مخلد العازمي

ناجي العبدالهادي
حسني مزيد

سعدون حماد
سعد زنيفر

احمد السعدون

لجنة الخارجية
مبارك اخلرينج
معصومة املبارك
دليهي الهاجري
صالح عاشور
خالد السلطان

لجنة الجواب على الخطاب األميري
حسن جوهر

معصومة املبارك
روال دشتي
محمد املطير

وليد الطبطبائي

لجنة العرائض والشكاوى
مخلد العازمي
فالح الصواغ
حسني مزيد
خالد العدوة

محمد احلويلة

لجنة الداخلية والدفاع
عسكر العنزي
عدنان املطوع
سالم النمالن

شعيب املويزري
الصيفي مبارك

لجنة المالية واالقتصادية
عبدالرحمن العنجري

مرزوق الغامن
خالد السلطان
احمد السعدون
يوسف الزلزلة
محمد املطير
خلف دميثير

لجنة التشريعية
عبداهلل الرومي

علي الراشد
معصومة املبارك
حسني احلريتي

خالد العدوة
وليد الطبطبائي
فيصل الدويسان

لجنة التعليمية
أسيل العوضي

العمير
حسن جوهر

احلويلة
جمعان احلربش

لجنة الصحية
صالح عاشور
روال دشتي

سعد اخلنفور
مبارك الوعالن
أسيل العوضي

لجنة المرأة واألسرة
معصومة املبارك
سلوى اجلسار

روال دشتي
جمعان احلربش
خالد الطاحوس

لجنة الدفاع عن حقوق اإلنسان
عدنان عبدالصمد
وليد الطبطبائي

محمد هايف
صالح املال

فيصل الدويسان

لجنة البيئة والطاقة النووية
علي العمير

عدنان املطوع
اسيل العوضي
مرزوق الغامن

خالد الطاحوس

لجنة الظواهر السلبية
محمد هايف

وليد الطبطبائي
خالد العدوة
فالح الصواغ

جمعان احلربش

.. سمو األمير يتسلم من اخلرافي صورة تذكارية أخرى صاحب السمو وسمو ولي العهد يتليقيان من رئيس مجلس األمة صورة تذكارية 

األمير زار معرض 
إدارة اإلعالم

الس���مو  قام صاحب 
األمير على هامش افتتاح 
دور االنعقاد العادي الثالث 
التش���ريعي  من الفصل 
الى  الثالث عشر بزيارة 
ادارة اإلع���الم  مع���رض 
أقيم  الذي  مبجلس األمة 

في استراحة األعضاء.
املع���رض  وح���وى 
صورا تاريخية للمجلس 
التأسيسي وأول مجلس 
تشريعي اضافة الى صور 
العملية  تتعلق بس���ير 
االنتخابية آنذاك. وقد قدم 
رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي صورا تاريخية 
الس���مو  تخص صاحب 
العهد  األمير وسمو ولي 

الشيخ نواف األحمد.


