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موس���ى خض���ر طعم���ه   ٭
اخلالدي

عبداحلمي���د ع���واد زويد   ٭
العنزي

وائل محمود سيد اسماعيل   ٭
بهبهاني

بتال فهد محمد الدوسري  ٭
احم���د رفح���ان رجع���ان   ٭

السليماني
خالد عبدالرضا نادر كرم  ٭

مناور يوسف عبداللطيف   ٭
اخلترش

عبداهلل رمض���ان عبداهلل   ٭
اجلابر

عبداهلل بطح���ي ادحيالن   ٭
املطيري

حسني محمد نايف الرميض   ٭
الشمري

احمد خلف مساعد احلماد  ٭
خالد حامد تركي الشمري  ٭
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ابراهي���م س���ليمان عبداهلل   ٭
السعيد
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اشكناني

حس���ني ع���وض عب���داهلل   ٭
العازمي

عبدالوهاب محمود السيد   ٭
عبدالوهاب الرفاعي

جم���ال عبي���د اصليب���ي   ٭
العتيبي

محمد بخيت حسني العجمي ٭
ترك���ي  ش���بيب  ترك���ي   ٭

اخلالدي
براك جاسم براك الصبيح  ٭
نايف باني نايف الهاجري  ٭

دغيثر عبدالعزيز جاس���م   ٭
املويجد

عبداهلل سمير عبداهلل تقي  ٭
عبدالعزيز عواد عبدالعزيز   ٭

املوزري
عبداهلل محمد ناصر دويع  ٭

حسن محمد نايف الشمري  ٭
ناص���ر مطل���ق ع���واض   ٭

العتيبي
فهد سالم جنم النجم  ٭

ام���ني عبدالرحم���ن ام���ني   ٭
عبدالرحمن

محمد ربحي سليم ابو زور ٭
عل���ي  عب���داهلل  بش���ار   ٭

الكندري
احمد فهد ماجد السالم  ٭

يوس���ف عوي���ض عاي���ز   ٭
املطيري

محمد عبداهلل احمد املهنا  ٭
مب���ارك  مف���رح  ه���ادي   ٭

العجمي
محمد عبداحلس���ني محمد   ٭

مندني
عب���داهلل احم���د جاس���م   ٭

العبيد
محم���د  ع���ادل  محم���د   ٭

عبداهلل جابر احمد عبداهلل ٭
بدر جابر هالل الشمري  ٭

محم���د عب���اس حاجي���ه   ٭
ابراهيم

س���طام ضحوي س���عود   ٭
احلربي

جابر هادي مناور العازمي  ٭
س���عود عبدالعزيز محمد   ٭

العتيبي
حميد علي حميد البالم  ٭

عب���داهلل  محم���د  خال���د   ٭
الهاجري

عب���داهلل عبي���د عب���داهلل   ٭
العازمي

عبداهلل مبارك عاصي امليع  ٭
هميج���ان  خال���د  س���عد   ٭

املطيري
طالل مطلق بطحي املطيري ٭

عبدالرحمن عادل عبدالرزاق   ٭
الرويشد

نواف سعد فهيد العازمي  ٭
حسني علي بداح املطيري  ٭

محم���د  عل���ي  عب���داهلل   ٭

املصري
حسني محمد علي اشكناني  ٭

عبدالعزي���ز عي���د رمضان   ٭
الظفيري

خالد مرزوق عواد حس���ن   ٭
عقاب العازمي

أحمد مكي عبداهلل املسلم  ٭
عم���اش  يوس���ف  فه���د   ٭

الشالحي
عبداهلل اس���ماعيل فلكناز   ٭

كندري
 ٭ علي غازي حبيب العنزي

 ٭ احلس���ني احم���د محم���د 
جنديل

 ٭ عب���داهلل غال���ي س���نيد 
اخلصيلي

 ٭ علي عبداهلل عبدالس���الم 
عبداللطيف

علي مبارك خالد احلبيب  ٭
عبداهلل عادل حسن قمبر  ٭
سعد راشد ثامر الهاجري  ٭

مصح���ب  الف���ي  محم���د   ٭
الضفيري

د.بدر الشريعان

خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيزصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد

الشيخ مشعل األحمد يتسلم مخزن البندقية ام 16 املطور من الرقيب محمد عبيد

الرئيس جاسم اخلرافي أثناء جولته في املبنى يرافقه علي الراشد ود.علي العمير وعالم الكندري

الشيخ مشعل األحمد يتسلم الكتاب من النقيب بدر ناصر البشر

تسلّم نسخة من كتاب »أسلحة الحرس الوطني« للبشر

مشعل األحمد تعرف
 على تطوير مخزن البندقية ام 16

استقبل نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد في 
مكتبه بالرئاسة العامة للحرس 
الوطني النقيب بدر ناصر البشر 
من قيادة الش���ؤون العسكرية 
الذي اهداه نسخة من كتابه الذي 
قام بتأليفه وحمل عنوان »اسلحة 
الوطني« حيث يعتبر  احلرس 
الكتاب  منهجا متكامال ح���وى 

مراح���ل تطور االس���لحة التي 
دخلت اخلدمة باحلرس الوطني 
وما وصلت إليه منظومة التسلح 
من تطور وتقنية حديثة لتواكب 
عجلة التقدم والقفزات السريعة 
في مجال السالح والذخيرة، كما 
استقبل الشيخ مشعل االحمد 
الرقيب محم���د عبيد جزاء من 
فرع الطوارئ الفنية الذي قدم 

له مخزن البندقية ام 16 الذي قام 
بتطويره بطريقة مبتكرة تعكس 
مدى وعيه وفكره وحرصه على 
تطوير ذاته وتنمي���ة مهاراته 
وصقل خبراته، وقد متنى لهما 
املزيد م���ن التمي���ز والتوفيق 
نحو كل ما من شأنه رفع شأن 
الكويت الغالية في ظل قيادتها 

احلكيمة.

التحقيق في مخالفة قانون المناقصات بمشروع قراءة العدادات

»الكهرباء« توّقع عقدًا لتشغيل محطات تعبئة المياه أتوماتيكيًا 
بالدفع المسبق بحوالي مليون ونصف المليون دينار

دارين العلي
وقعت وزارة الكهرباء واملاء 
عقدا للتش���غيل االوتوماتيكي 
املس���بق الدفع حملطات تعبئة 
املي���اه م���ع احدى الش���ركات 
التي فازت بأعمال  املتخصصة 
املناقصة بقيمة 1.582.995 دينارا 
الوكيل املساعد لشؤون  ولفت 
املس���تهلكني في الوزارة جاسم 
اللقن���اوي الى ان هذه اخلطوة 
ات���ت بتوجيهات مباش���رة من 
الوزي���ر د.بدر الش���ريعان مبا 
يتماش���ى مع تطلع���ات قطاع 
شؤون املس���تهلكني ويتناسب 
التي  مع خططه االستراتيجية 
الى االرتقاء مبس���توى  تطمح 
اخلدمات املقدمة الى املستهلكني 
مبا في ذلك من استحداث تقنيات 
جديدة تعد منعطفا في التحول 
من االنظمة اليدوية الى االنظمة 

التقني ومن بينها  الطابع  ذات 
املشروع سابق الذكر.

واشار الى ان القطاع دأب منذ 
فترة على دراسة ميكنة محطات 
التعبئة، موضحا ان املش���روع 
يهدف الى احلد من الهدر في املياه 
املبيعة »تناكر« وحتصيل قيمة 
املياه مسبقا واحلد من التجاوزات 
في اساءة استخدام تلك السلعة 
ذات البعد االستراتيجي ومواكبة 
التقني���ات واحلد م���ن نفقات 
الصيانة الدورية على ارضيات 

احملطات او املصبات.
واوض���ح ان هذا املش���روع 
سيساهم في التحكم في كميات 
املياه املبيعة بطريقة فنية ذات 
مستوى تقني مرتفع الفتا الى 
ان ترجمة هذا املشروع وخروجه 
ال���ى النور يعك���س طموحات 
العامل���ني في قطاع  وتطلعات 

للمشروعات االخرى التي تتصف 
التكنولوجيا  بالتقني���ات ذات 
املس���تحدثة والتي توفر اجلهد 
وحتافظ على املال العام وحترص 
ف���ي الوقت نفس���ه على راحة 

املستفيدين من اخلدمات.
من جانب آخر علمت »األنباء« 
م���ن مص���ادر مطلع���ة ان ثمة 
ضغوطا متارسها حاليا بعض 
الشركات على جلنة املواصفات 
التي طلب  الش���ركات  الختيار 
منها الوزير د.بدر الش���ريعان 
شروطا اضافية للتلزمي، وهي 
الفورية للعدادات وان  القراءة 
يك���ون موظفو الش���ركة التي 
سيتم اختيارها من اخلليجيني 
والكويتيني  في مناقصة قراءة 
الكهرباء في محافظتي  عدادات 

االحمدي والفروانية.
وارج���أت ال���وزارة اختيار 

شركة للتنفيذ بسبب التحقيق 
في اكتشاف ثالث شركات لديها 
نفس اسماء املفوضني مع اختالف 
ارقام املكاتب واملالك، االمر الذي 
يخالف قانون املناقصات، مبينة 
ان االمر نفس���ه ينسحب على 

شركتني اخريني.
وارجعت املصادر سبب عدم 
ترسية املناقصة على الشركة التي 
مت اختيارها الى وجود ضغوط 
مت ممارستها على اعضاء اللجنة 
الخيتار هذه الشركة، الفتة الى ان 
هناك مسؤولني اخرين يعارضون 
اختيار هذه الشركة لعدم تطابق 

مواصفاتها.
اجلدير بالذك���ر ان التحليل 
املالي لهذه الشركات ال يتطابق 
مع متطلبات املناقصة التي يدور 
اجمال���ي قيمتها حول 4 ماليني 

دينار.

شؤون املستهلكني حيث يعد احد 
املشروعات التي يعتزم القطاع 
تنفيذها خالل االسابيع املقبلة 
املقدمة  لتحسني نوع اخلدمات 
اللنقاوي ان  للجمهور. وام���ل 
يكون هذا املشروع نقطة انطالق 

الديوان يدعو 69 مواطنًا لمراجعته غدًا اإلثنين

اإلبراهيم: دعوة األمير لرؤساء الدول تأتي وفاءً لحلفاء الكويت 
باريس � كون���ا: أكد مبعوث 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد املستشار بالديوان األميري 
اإلبراهي���م ان دعوة  د.يوس���ف 
س���موه لزعماء العالم للمشاركة 
في احتفاالت الكويت تأتي وفاء 
من الكويت حللفائها وجميع دول 
العالم التي وقفت مع احلق ومع 
العدالة وتطبيق النظام الدولي.

وذكر د.اإلبراهيم في تصريح 
ل� »كون���ا« امس انه »بتوجيهات 
من صاحب السمو متت دعوة عدد 
كبير من الزعماء سواء من زعماء 
ال���دول او القيادات الدولية التي 
س���اهمت في ذلك الوقت بالعديد 
من قرارات مجلس األمن وكذلك 
الدول التي س���اهمت بالعمليات 
الكويت  العس���كرية في حترير 

وضحت بأبنائها لتحرير الكويت، 
وذلك حلضور احتفاالت الكويت 
في العام املقبل بالعيد الوطني ال� 
50 وذكرى التحرير ال� 20 وذكرى 
مرور 5 سنوات على تولي صاحب 

السمو األمير مقاليد احلكم«.
وقال انه »عرفانا من الكويت 
والقيادة السياسية في الكويت مت 
توجيه مجموعة من مستشاري 
صاحب الس���مو لتوجيه دعوات 
القيادات  الى ه���ذه  من س���موه 
السياس���ية لتغطي معظم دول 
العالم من اوروبا وآسيا وأفريقيا 
وأميركا الالتينية وكذلك الواليات 
املتحدة وكندا«. وأضاف ان املهمة 
التي أوكلت إليه تتمثل بالتوجه 
الى 4 دول هي النيجر التي كان 
موقفها حازم وس���اهمت بقوات 

والسنغال التي قامت بنفس العمل 
وفرنسا وبريطانيا. وأوضح انه 
في بريطانيا س���توجه الرسائل 
الى امللكة اليزابيث الثانية وكذلك 

الى القيادات السياس���ية في ذلك 
الوقت وعلى رأسهم رؤساء الوزراء 
السابقون مارغريت تاتشر وجون 
ميجر وتوني بلير وسيقوم بتسليم 
هذه الرسائل ال� 4 ابتداء من اليوم 

حسب املواعيد املقررة.
وأشار الى انه قام خالل زيارته 
الى فرنسا بتس���ليم الدعوة من 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى الرئيس الفرنسي نيكوال 
ساركوزي خالل لقائه مبستشار 
الديبلوماسي  الفرنسي  الرئيس 

جان دافيد ليفيت.
ولفت الى انه بحث مع مستشار 
الرئي���س الفرنس���ي العالق���ات 
الكويتية � الفرنسية وعمق هذه 
العالقات، مشيرا الى إعرابه عن 
»تقدير وش���كر وعرفان الكويت 

قيادة وش���عبا ملواقف فرنس���ا 
إب���ان الغ���زو العراقي الغاش���م 
على الكويت في احملافل الدولية 
العسكرية مع  وكذلك للمساهمة 
الكويت«. وقال  احللفاء لتحرير 
ان ليفيت »أشاد بعمق العالقات 
الكويتية � الفرنسية حيث مت بحث 
بعض األم���ور اخلاصة باجلانب 
االقتصادي، وكيف تكون الكويت 
محطة للمش���اريع الفرنسية في 
العراق س���واء تكون مش���اريع 
فرنسية بحتة او ان تكون مشاريع 
القط���اع اخلاص  مش���تركة مع 
الكويتي، خاصة مب���ا تتميز به 
الكويت من موقع جغرافي قريب 
من جنوب الع���راق الذي هو في 
امس احلاج���ة الى تطوير بنيته 

التحتية«.

األمير هنّأ خادم الحرمين بنجاح العملية الجراحية
بع���ث صاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة 
الى أخيه خادم احلرمني الشريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز آل سعود 
الس���عودية  العربية  اململكة  ملك 
الش���قيقة عّب���ر فيها س���موه عن 
خال���ص تهانيه مبناس���بة جناح 
العملية اجلراحي���ة لتثبيت عدد 
من فقرات الظهر والتي أجريت له 
أمس في الواليات املتحدة األميركية 
وتكللت بفضل اهلل تعالى بالتوفيق 
والنجاح، سائال املولى تعالى ان مين 
على أخيه خادم احلرمني الشريفني 
بسرعة الش���فاء وموفور الصحة 
والعافية. كما بعث سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

الشيخ علي اخلالد

أبوظب����ي � كونا: عقدت جلنة 
الصياغة اجتماعها مبناسبة الدورة 
ال� 31 للمجل����س األعلى ملجلس 
التعاون ل����دول اخلليج العربية 
السياسية  للبحث في املواضيع 
واالقتصادية واألمنية والعسكرية 
واالجتماعية وغيرها املدرجة على 
جدول أعمال املجلس الوزاري الذي 

يبدأ أعماله اليوم.
وق����ال رئيس وف����د الكويت 
ادارة شؤون  الى االجتماع مدير 
مجلس التعاون اخلليجي في وزارة 
اخلارجية الس����فير جمال الغامن 
ان االجتماع تناول بالبحث آخر 
مستجدات األحداث على الساحتني 
اإلقليمية والدولية كامللف النووي 
اإليراني وتطورات األوضاع في 
الفلس����طينية  العراق والقضية 
وعملية السالم في الشرق األوسط. 
واضاف في تصري����ح ل� »كونا« 
ان االجتماع الذي ترأسه مساعد 

السفير الغامن كال من مدير االدارة 
االقتصادية في وزارة اخلارجية 
السفير الشيخ علي اخلالد ومدير 
ادارة التعاون االقتصادي في وزارة 

املالية يوسف الرومي.
االدارة  من جهته قال مدي����ر 
االقتصادية في وزارة اخلارجية 
السفير الش����يخ علي اخلالد انه 
»من املقرر ان تناقش الدورة ال� 31 
للمجلس األعلى ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية العديد من 
املواضيع االقتصادية ذات االهتمام 
املشترك بني دول املجلس اضافة الى 
آخر ما توصلت اليه جلان املجلس 
املتخصص����ة كاالحتاد اجلمركي 
والس����وق اخلليجية املش����تركة 
واالحتاد النقدي ومشاريع التنمية 
اخلليجي����ة كالرب����ط الكهربائي 
والسكة احلديد والتجارة احلرة بني 
دول املجلس والدول واملجموعات 

االقتصادية«.

أصدرت بعض القوى السياسية بيانا جاء فيه: 
التقى ممثلو القوى السياسية لبحث آخر التطورات 
التي شهدتها الساحة السياس���ية مؤخرا، حيث مت 
االتفاق على التنسيق فيما بينها للتصدي حملاوالت 
العبث املزمع للتعدي على مواد دس���تور 62 ودعم 
مسيرة كتلة »اال الدس���تور« النيابية في حتركاتها 
لصيانته وفقا ملا تراه مناسبا لبسط يد الرقابة على 
املمارسات احلكومية، مؤكدين بذلك دعم خطواتهم 
واستخدام صالحياتهم الرقابية بكل الوسائل املتاحة 
وصوال الى دعم حق املساءلة السياسية وما يستتبعه 

من احكام.
وتطبيقا لذلك، كان البيان التالي: نظرا ملا شهدته 
الساحة السياس���ية مؤخرا من ممارسات حكومية 
ونيابية اقل ما توصف به هو »العبثية« متثلت في 
»طلب« رف���ع الصحانة عن نائب مارس صالحياته 
الرقابية داخل قاعة البرملان وجلانه طبقا حلقه املتاح 
وفق مواد الدستور، وقدم على مرافعاته في الرقابة 
ادلة ثبوتية تدعم ما لديه من معلومات، وما استتبع 
الطلب من تعطيل جللسات مجلس االمة، فقد تداعت 
القوى السياس���ية املوقعة على هذا البيان الجتماع 
طارئ لبحث ومناقشة االنتكاسة التي تتعرض لها 
احلياة السياسية عن طريق املمارسات مع مجموعة 
من النواب للنيل من املادتني 108 و110 للدستور اللتني 
تنصان على ان »عضو املجلس ميثل االمة بأسرها، 
ويرعى املصلحة العامة، وال سلطان ألي هيئة عليه 
في عمله باملجلس او جلانه، وعضو مجلس االمة حر 
فيما يبديه من اآلراء واالفكار باملجلس او جلانه، وال 
جتوز مؤاخذته على ذلك بحال من االحوال«، عاقدين 
العزم بذلك لغل يد النائب وجتريده من صالحياته 
الرقابية في املس���اءلة واالس���تجواب واعالن االدلة 
بعرضها او تقدميها للمجلس، وما س���عيهم ذلك اال 
تنفي���ذ ملخطط يتمثل في رف���ع احلصانة وحتقيق 
محاكمة مبخالفة صريحة ملواد الدستور، وذلك عن 
طريق سلسلة من مالحقات سياسية بدأت بتحريك 
الشكاوى اجلزائية وطالت هذه املرحلة نائبا ميارس 

صالحياته وفقا حلق دستوري.
وترى القوى السياسية ان السلوك الذي انتهجته 
احلكومة ونوابها في تعطيل جلسات واعمال البرملان 
ميثل انحرافا خطيرا ملا هو مقرر دس���توريا، ويعد 
مخالفة اكيدة لتوجيهات صاحب السمو االمير الذي 
عبر عنه في النطق السامي خالل افتتاح دور االنعقاد 
احلالي، حيث حرص صاحب الس���مو االمير الشيخ 

صب���اح االحمد على التأكيد والتش���ديد على اهمية 
تعاون السلطتني التشريعية والتنفيذية واالبتعاد 
عن مسببات التأزمي، اال ان واقع املمارسات احلكومية 
حتديدا يؤكد مبا ال يدع مجاال للش���ك انها تس���عى 
باحترافية خللق االزمة تلو االخرى مباشرة احيانا 
او بأدوات نيابية احيانا اخرى، وما مصطلح االرتقاء 
بالدولة ومواطنيها اال شعار مصطنع تستخدمه كلما 
احست بتراجع شعبيتها وعلو اصوات السخط عليها. 
وما عملية »طلب رفع احلصانة غير الدس���توري« 
وما اس���تتبعه من افشال لعقد جلسات املجلس، اال 
صورة من صور العبث بالدس���تور متثل في العجز 
احلكوم���ي في التعامل مع امللفات السياس���ية التي 
خلقتها بنفسها، وما هي اال دليل على وهن حججها 
في املواجهة املفتعلة على حساب احلياة الدستورية 
واملصلحة العامة. ولعل االسوأ من ذلك قد حتصل في 
مشاركة مجموعة من النواب مع احلكومة مسخرين 
بذلك امكاناتهم احلكومي���ة خدمة للملف احلكومي 
للنيل من الدس���تور ومواده، وهي املش���اركة التي 
متثلت بأجلى صورها في عدم حضور اجللس���ات 
لتعطيلها، مما حدا بالوضع الدميوقراطي الى التردي 
نتيجة مخالفة املشرع العادي للنصوص الدستورية 
والقوانني املعمول بها، وميثل اساءة بالغة للمؤسسة 
التشريعية واستخفافا بالنظام العام للدولة. وازاء 
ذلك كله، فإننا كممثلني للقوى السياسية الكويتية 
ال منلك من انفس���نا اال االحتاد فيما بيننا مبا ميليه 
علينا الواجب الوطني انتصارا للدس���تور ولكرامة 
الشعب الكويتي، مسخرين بذلك امكاناتنا كافة لدعم 
مسيرة الكتلة النيابية املشكلة مؤخرا »اال الدستور« 
وتصديها حملاوالت العبث والنيل من الدستور وفقا 
ملا تراه من ممارسة لصالحياتهم املقررة دستورية 
بأسرها ال س���لطان عليهم بذلك من اي جهة كونهم 
ممثلني لالمة بأسرها، داعني احلكومة الى وقف العبث 
باالعتداء على الدستور حاال والتراجع بسحب الطلب 
املخالف لنصوص املادت���ني 108 و110 منه، اخلاص 
برف���ع احلصانة عن النائب د.فيصل املس���لم الذي 
مارس حقه النيابي في املس���اءلة طبقا لصالحياته 
املقررة دس���توريا، كما ندعو نواب الشعب جميعا 
ال���ى االلتزام مبا ميليه عليهم الدس���تور. وفي ذلك 
نس���أل اهلل التوفيق وللكويت التقدم واالزدهار في 

ظل وثيقة احلكم »دستور الكويت 1962«.
 الموقعون على البيان: التجمع السلفي االسالمي ـ التحالف الوطني الديموقراطي ـ 
الحركة الشعبية الدستورية ـ الحركة الدستورية االسالمية ـ المنبر الديموقراطي.

وزير اخلارجية اإلماراتي للشؤون 
السياسية السفير طارق الهيدان 
تناول بالبح����ث ايضا مواضيع 
اقتصادي����ة تتعل����ق مبس����يرة 
العمل االقتصادي املش����ترك بني 
التعاون اخلليجي.  دول مجلس 
وضم الوف����د الكويتي الى جانب 

الخالد: قمة أبوظبي ستناقش السوق المشتركة 
واالتحاد النقدي ومشاريع التنمية الخليجية

القوى السياسية: على الحكومة سحب طلب
رفع الحصانة عن المسلم وعدم العبث بالدستور

الديوان شكر المعزين بوفاة ناصر محمد السلمان
شكر الديوان األميري اإلخوة املواطنني الكرام 
الذين ش���اركوا بتقدمي الع���زاء بوفاة املغفور له 

الشيخ ناصر محمد السلمان الصباح.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.

دعا ديـوان اخلدمة املدنية 69 مواطنا ملراجعته غدا االثنني السـتكمال 
مستندات التوظيف، وفيما يلي اسماء املدعوين:

»المحامين«: طلب رفع الحصانة يتعارض مع الدستور
أصدرت جمعية احملامني الكويتية بيانا جاء 
في���ه: تراقب جمعية احملامني الكويتية ما يجرى 
على الساحة السياسية من حديث حول دستورية 
طلب االذن لرفع احلصانة املقدم من النيابة العامة 
وم���ا يطرح من آراء قانوني���ة مختلفة حول هذا 

الطلب.
ونحن جمعية احملامني الكويتية نرى اننا امام 
منعطف خطير ميس اساسيات الرقابة البرملانية 
ونؤكد في الوقت نفسه على ان الناس سواسية 
في الكرامة االنسانية وهم متساوون لدى القانون 

في احلقوق والواجبات.
وال متييز بني املواطن وعضو مجلس االمة في 
ذلك وال نس���مح بأي حال بأن يتم استغالل هذه 

احلصانة من اجل التعرض الشخاص او املساس 
بكرامتهم وسمعتهم الغراض شخصية وان حق 
التقاضي مكفول للجميع. واننا بجمعية احملامني 
الكويتية نؤكد أهمية الرقابة البرملانية كعنصر 
اساسي في احلياة الدميوقراطية وان عضو مجلس 
االمة ح���ر فيما يبدي م���ن آراء وافكار للمجلس 
او جلانه وال جت���وز مؤاخذته عن ذلك بحال من 
االحوال وال س���لطان الي هيئة عليه في املجلس 
او جلانه وان طلب االذن برفع احلصانة املقدم من 
النيابة العامة يتعارض مع حكم املادتني 110/108 
من الدستور الكويتي وجمعية احملامني الكويتية 
حتمل اعضاء مجلس االمة مسؤولية الدفاع عن 

الدستور والتأكيد على املكتسبات الدستورية.

د.يوسف اإلبراهيم

الخرافي تفقّد المبنى الجديد ألعضاء المجلس

قام رئيس مجلس األمة جاس���م اخلرافي بجولة تفقدية 
للمبنى اجلديد العضاء املجلس، رافقه فيها أمني السر علي 
الراشد ومراقب املجلس د.علي العمير وأمني عام مجلس األمة 
عالم الكندري وممثلون عن الشركة املنفذة للمشروع، وقد 
جال اخلرافي مبكاتب األعضاء باملبنى وملحقاته اخلاصة بهم 
واستمع لشرح ممثلي الشركة القائمة على تنفيذ املشروع، 
واخلدمات التي سيوفرها املبنى اجلديد لألعضاء مما يسهم 
في مزيد من االنسيابية واليسر آللية العمل باألمانة العامة 
ملجلس األمة، وفي ختام اجلولة تقدم رئيس املجلس بالشكر 
اجلزيل للقائمني على املشاريع من موظفي األمانة العامة وعلى 
رأسهم األمني العام وكذلك ممثل الشركة املنفذة للمشروع.

رافقه الراشد والعمير والكندري


