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ال أن تنحرف مفاهيمها وتعود 
وباال على وطننا.

 علينا أن نتعلم كيف نختلف 
دون أن يتح���ول اخل���اف الى 
خصام وعداء وصراع فاحلقيقة 
أن االخت���اف في ال���رأي نعمة 
وداللة صحة وحيوية وتفاعل 
محمود بني أبناء أي مجتمع حر 
ال ينبغي أن نتوجس منه خيفة 
أو قلقا، فجميع الكويتيني بفضل 
اهلل مخلصون في حب وطنهم، 
مجتهدون في خدمته، متفانون 
في التضحية من أجله، متمسكون 
بثوابته ومكتسباته حريصون 
على صيان���ة كرامت���ه فكرامة 
الكويت مصونة محفوظة بعون 
اهلل وهي م���ن كرامتنا جميعا، 
عاصية على كل من ينوي املساس 

بها أو النيل منها.
 األخ الرئيس.. االخوة االعضاء 

احملترمني..
 نؤكد مجددا إمياننا الصادق 
الدميوقراطي والتزامنا  بالنهج 
بالدستور راسخ وقد أكدت أنني 
من يحمي الدستور ولن أسمح 
باملساس به أو التعدي عليه إميانا 
بأنه ميثل الضمانة األساسية بعد 
اهلل ألمن الوطن واستقراره كما 
أوضحت مرارا أن جميع الكويتيني 
أبنائي مهما تباينت االجتهادات 
واآلراء وال أكن لهم س���وى الود 
واحملبة والتقدي���ر وأنني على 
مسافة واحدة من كل واحد منهم 
مؤكدا ثقتي الكاملة في أن اجلميع 
في النهاية حريص على مصلحة 
الكويت فليس بني أهل الكويت 
غالب أو مغل���وب إذا انتصرت 
الكويت وعل���ت رايتها وحتقق 
عزها، هذه هي قيم أهل الكويت 
األلفة والرحمة  تربطهم أواصر 
الواحدة، رائدهم  وروح األسرة 

دائما مصلحة الوطن ورفعته.
 االخ الرئي���س..  االخ���وات 

واالخوة االعضاء احملترمني..
 كلن���ا يعلم خطورة أوضاع 
منطقتنا والواقع املضطرب الذي 
تشهده العديد من دول املنطقة 
وما يستوجبه من اتخاذ احليطة 
واحلذر وحسن االستعداد لتجنب 

آثاره وشرره علينا.
 أمامنا مهام صعبة وحتديات 
مصيرية هي بناء كويت املستقبل 
كويت الدميوقراطية كويت احلرية 
الرفاه  والعدل واملساواة كويت 
والرخاء كويت األمن واالستقرار 
كويت الرفعة والعزة والكرامة.

 وال سبيل لتحقيق كل ذلك 
اال بتضافر كل اجلهود والطاقات 
الوطني���ة وتعاونن���ا جميع���ا 
مؤسسات وأفرادا في عمل جاد 
مخلص من اج���ل أمنا الكويت 
العمل كمشروع  لدفع مس���يرة 
وطني متكام���ل يحقق الغايات 

املنشودة.
 ان جناحكم مجلسا وحكومة 
أصبح قدرا الب���د منه وفي هذا 
الصدد أجد من املناسب توجيه 
بع���ض الرس���ائل والنصائ���ح 
في مواجه���ة متطلبات املرحلة 

املقبلة.
 ورس���التي األول���ى ه���ي 
للحكوم���ة.. إن أول���ى خطوات 
اإلصاح تبدأ باالعتراف باخللل 
وحسن تشخيصه وحتديد أسبابه 
ليتسنى إصاح اخللل ومعاجلته 
على نحو سليم وعلى احلكومة 
الواقعي  التخطيط  مس���ؤولية 

النزي���ه وأحكامه  ولقضائن���ا 
العادلة، علينا أن نرسم احلدود 
الفاصلة بني احلرية املس���ؤولة 
وبني الفوضى املهلكة، وأن نلتزم 
الدس���تورية  باألطر والقنوات 
والقانونية في جميع ممارساتنا 

دون انتقاء أو اجتزاء.
 علينا ان نحسن االستفادة مما 
أنعم اهلل علينا من أفضال وميزة، 
ال أن تكون نقمة علينا، نحسن 
استثمار حريتنا ودميوقراطيتنا، 

ثوابته وال متس بأمنه واستقراره 
وال تضعف متاسكه ووحدته.

 ان علينا ايها االخوة أن نتوقف 
إلعادة النظر في أوضاعنا قبل أن 
املفاهيم  الرؤية وتختلط  تضل 
وترتبك أس���س احلق والباطل 

ومعايير اخلير والشر.
 علينا أن ندرك مؤدى القسم 
العظيم ومستوجباته وترجمته 
عم���ا وقوال، علينا أن جنس���د 
االحت���رام والتقدير ملرجعياتنا 

اهلل على طيه���ا وجتاوز آثارها 
واالنطاق نحو مرحلة من العمل 
االيجابي املثمر الذي يحقق ألهل 

الكويت آمالهم وتطلعاتهم.
 ال شك بأن التطور والتغيير 
سنة احلياة وان املجتمع الواعي 
اختار لنفسه النظام األمثل الذي 
يحقق آماله وتطلعاته وينسجم 
مع ثوابته وامكاناته ومعطياته 
على قاعدة راسخة من التوافق 
واحلوار اإليجابي البناء ال تخدش 

بالقنوات واإلجراءات القانونية 
التي نظمها القانون؟!

 ان هذه املمارسات ال تصون 
أمنا واستقرارا  وطنا وال تعزز 
وال جتع���ل م���ن الباط���ل حقا 
بل ه���ي بالتأكيد دع���وة لهدر 
الوطنية وانتكاسة  مكتسباتنا 
حضارية ال تعكس إميانا حقيقيا 
بالدميوقراطية وال بدولة القانون 
واملؤسس���ات، وعل���ى كل حال 
فهي صفحة نحن قادرون بعون 

نفسه: ماذا تركنا ألبنائنا واحفادنا 
من قيم ومبادئ واعراف غرسها 
اآلباء واألج���داد في وجدان هذا 
الوطن الكرمي؟! ملاذا نفتح الباب 
واسعا ونترك املجال متاحا لكل يد 
خبيثة تضمر سوءا وشرا بأمن 
وطننا ومقدراته؟! وهل يعقل أو 
يقبل ان يختزل أحد دون غيره 
صواب الرأي ويتعني على الباقني 
اخلضوع واملسايرة، أوال يجدر 
بنا جميعا اتباع القانون وااللتزام 

تفضل صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد  حفظه  
اهلل بافتتاح دور االنعقاد العادي 
االول من الفصل التشريعي ال� 14 

ملجلس االمة.
واس���تهل س���موه اجللسة 
بالنطق السامي ايذانا ببدء دور 

االنعقاد اجلديد.
الس���امي  النط���ق  وج���اء 

كالتالي:
 بسم اهلل الرحمن الرحيم..   
افتح بينن���ا وبني قومنا  )ربنا 
باحل���ق وأنت خي���ر الفاحتني( 

ڈ.
العامل���ني   احلم���د هلل رب 
والصاة والس���ام على سيدنا 
محمد خامت األنبياء واملرس���لني 

وعلى آله وصحبه أجمعني.
 الس���ام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته
 األخ الرئيس املوقر.. االخوات 

واالخوة األعضاء احملترمني..
فبعد ان قال الش���عب كلمته 
يطيب لي ونحن نحتفل بافتتاح 
دور االنعق���اد الع���ادي للفصل 
التشريعي الرابع عشر ان اهنئكم 
على ثقة اهل الكويت الغالية بكم 
سائا املولى تعالى ان يوفقكم في 
العظيمة  امانة املسؤولية  حمل 
وحتقيق اآلمال العريضة املعقودة 
عليكم في خدمة وطننا العزيز 
ورفعته وازدهاره فأنتم خاصة 
جتربة جدي���دة لنظام انتخابي 
جدي���د وانت���م م���ن اختارهم 
إرادتهم  املواطنون بوحي م���ن 

احلرة في مناخ
دميوقراط���ي عامر باحلرية 
والنزاه���ة بش���هادة اجلمي���ع، 
مس���تهدفني مصلح���ة وطنهم 

الكويت.
الرئي���س.. االخ���وة   األخ 

احملترمني..
 لعل من اجلدير ان نتفهم قلق 
اه���ل الكويت ومخاوفهم ازاء ما 
شهدته الساحة احمللية مؤخرا من 
مظاهر الفوضى وجتاوز القانون 
واالنحراف في اخلطاب السياسي 
التي لم نألفها من قبل وهي غريبة 
وطارئة عل���ى مبادئ مجتمعنا 
الراسخة وما  الكويتي وأعرافه 
عرف به من قيم االحترام املتبادل 
واالعتدال والتسامح وقبول الرأي 

والرأي اآلخر.
 وال ش���ك بأن إمياننا راسخ 
بحرية التعبير عن الرأي ويتسع 
الصدر لكل رأي مخالف أو نقد 
ايجابي يستهدف االصاح على ان 
يكون في إطار القواعد والشروط 
القان���ون وهي  الت���ي يحددها 
قواع���د تنظيمية ال تنفرد دولة 
الكوي���ت بها بل تعمل مبوجبها 
الدميوقراطية احلرة  الدول  كل 
جتنبا للفوضى واملساس باالمن 

واالستقرار.
 وإذا كنا جميعا نستنكر تلك 
املمارسات وما شابها من اعمال 
جتاوزت القانون واألعراف والقيم 
املعهودة وأقلقت راحة املواطنني 
اآلمنني في مس���اكنهم وأدت الى 
إشاعة الفوضى واستخدام لغة 
أبناء  اإلقصاء والتخوي���ن بني 
الوطن الواحد، ف���ا يفوتنا أن 
نوجه حتية إكبار وتقدير إلخواننا 
وأبنائنا رجال األمن مبا حتّلوا 
به من صبر وحكمة وسعة صدر 
في استيعاب هذه األحداث واحلد 

من آثارها ومضاعفاتها.
 وازاء هذه املمارسات السلبية 
الغريبة فان ثمة تساؤال يفرض 

)متني غوزال( صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد يلقي النطق السامي خال افتتاح دور االنعقاد وبجانبه سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ورئيس السن د.صاح العتيقي  
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األمير: نؤكد إمياننا الصادق بالنهج الدميوقراطي
 والتزامنا بالدستور راسخ ولن أسمح باملساس به أو التعدي عليه

ذكرى الرشيدي اثناء دخولها املجلسرئيس السن د.صاح العتيقي يتلقى من األمني العام جدول األعمال

علينا أن ندرك مؤدى 
القسم العظيم 

ومستوجباته وترجمته 
عمال وقوال

إن جناحكم مجلسا 
وحكومة أصبح قدرا 

البد منه

علينا أن نتوقف 
إلعادة النظر في 
أوضاعنا قبل أن 

تضل الرؤية وتختلط 
املفاهيم وترتبك 

أسس احلق والباطل 
ومعايير اخلير والشر
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صاحب السمو األمير يبعث ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس األمة علي الراشد

..ويهنئ نائب رئيس املجلس وأمني السر واملراقب بانتخابهم

الراشد يشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء لتهنئته بفوزه برئاسة مجلس األمة

بعث صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد ببرقية تهنئة الى رئيس 

مجلس االمة علي الراشد عبر فيها 
سموه عن خالص التهنئة بالثقة التي 

أواله اياها اخوانه اعضاء مجلس االمة 

بانتخابه رئيسا لمجلس االمة متمنيا له 
كل التوفيق والسداد.

وابتهل سموه الى المولى تعالى ان 
يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة 

الوطن العزيز وتحقيق كل ما يتطلع اليه 

من نماء ورفعة وازدهار وان يديم عليه 
نعمة االمن واألمان والرخاء.

كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد ببرقية تهنئة الى رئيس مجلس 

االمة علي الراشد ضمنها سموه 

خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا 
لمجلس األمــة متمنيــا له كل التوفيق 
والسداد، كما بعث سمو رئيس الوزراء 

الشيخ جـابر مبارك ببرقية تهنئة 
مماثلة.

بعث صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد ببرقية 
تهنئة الى النائب مبارك اخلرينج ـ نائب رئيس مجلس 

األمة عبر فيها سموه عن خالص التهاني مبناسبة انتخابه 
نائبا لرئيس مجلس األمة، كما بعث سموه حفظه اهلل 

ببرقية تهنئة الى النائب كامل العوضي امني سر مجلس 
األمة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة تزكيته أمينا 

لسر مجلس األمة. كما بعث سموه حفظه اهلل ببرقية تهنئة 

الى النائب صفاء الهاشم مبناسبة انتخابها مراقبا ملجلس 
األمة متمنيا سموه حفظه اهلل للجميع كل التوفيق والسداد 

لالسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد حفظه اهلل ورعاه 
ببرقية تهنئة إلى النائب مبارك اخلرينج نائب رئيس مجلس 

األمة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخابه 
نائبا لرئيس مجلس األمة كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى 

النائب كامل العوضي أمني سر مجلس األمة ضمنها سموه 
خالص تهانيه مبناسبة تزكيته أمينا لسر مجلس األمة وبعث 

سموه حفظه اهلل ببرقية تهنئة إلى النائب صفاء الهاشم 
مراقب مجلس األمة ضمنها سموه خالص تهانيه مبناسبة 

انتخابها مراقبا ملجلس األمة متمنيا سموه للجميع كل 
التوفيق والسداد كما بعث سمو الشيخ جابر مبارك رئيس 

مجلس الوزراء حفظه اهلل ببرقيات تهاني مماثلة.

بعث رئيس مجلس االمة علي الراشد ببرقية شكر 
وتقدير لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 

مبناسبة تهنئته برئاسة مجلس االمة.
وقال الراشد في برقيته »بقلوب عامرة بالوفاء واحملبة 

والوالء لسموكم، تلقيت بوافر االمتنان والتقدير 
رسالتكم الرقيقة التي شملتموني بها مبناسبة فوزي 

بثقة اخواني اعضاء مجلس االمة واعتالئي سدة الرئاسة 
ملجلس االمة، واني ألعاهد اهلل العلي القدير بأن اكون 

مخلصا للوطن ولسموكم وخير عون الخواني اعضاء 
السلطتني، مستنيرا بتوجيهات سموكم ونصائحكم 

السديدة، داعيا املولى جل شأنه ان يحفظ سموكم رمزا 
لوطننا العزيز ونبراسا لعزته وان يحيطكم بعني عنايته 

ورعايته، ويسبغ عليكم نعمة الصحة والعافية، وان يفيء 
على بلدنا الغالي من فيض آالئه وكرم عطائه امنا وامانا 

وسؤددا ورخاء«.
وبعث الراشد ببرقية شكر وتقدير لسمو ولي العهد 

الشيخ نواف االحمد لتهنئته بفوزه برئاسة مجلس االمة.
وقال الراشد في برقيته »مبزيد من االمتنان ووافر 

االعتزاز، وافتني رسالة سموكم الكرمية التي استنهضت 
منا كل عزم ومثابرة مبناسبة حظوتي بثقة اخواني 

اعضاء املجلس وترؤسي ملجلس االمة، مبتهال الى اهلل 
العلي القدير ان يحفظ سموكم بعني عنايته ورعايته 
ويغدق عليكم نعمة الصحة والعافية، ويبقيكم سندا 

وعضدا الخيكم حضرة صاحب السمو أمير البالد حفظه 
اهلل ورعاه، وان يفيء على وطننا العزيز من فيض آالئه 
وجزيل نعمائه وعطائه امنا ال يبلى ورخاء ال ينفد وعزا 

ال يتبدد ويوفقكم الى ما فيه خير وصالح الوطن«.
كما بعث الراشد ببرقية شكر وتقدير لسمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك لتهنئته بفوزه برئاسة 
مجلس االمة.

وقال الراشد في برقيته »ببالغ االعتزاز واالمتنان، 
تلقيت رسالة سموكم الكرمية التي حفلت بأرق مشاعر 
الود والتقدير مبناسبة الثقة الغالية التي حظيت بها من 

قبل اخواني اعضاء مجلس االمة، وانه ليطيب لي ان 
ابادل سموكم هذه التهنئة مبثلها مبناسبة فوزكم بثقة 

حضرة صاحب السمو أمير البالد املفدى وترؤسكم 
ملجلس الوزراء مشفوعة بدعاء صادق من اعماق الوجدان 

الى الباري جل شأنه ان يشد من أزر سموكم ويعينكم 
خلدمة ورفعة وطننا العزيز وحتقيق اماني شعبنا 

االصيل وتطلعاته املشروعة من عز ورخاء وامن ورفعة 
في ظل كنف رعاية حضرة صاحب السمو أمير البالد 

وسمو ولي عهده األمني حفظهما اهلل ورعاهما«.
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عبر تاري���خ حافل بالتضحيات 
والبطوالت واالجنازات.

 إنن���ا امام صفح���ة جديدة 
تس���توجب أن نتجاوز عثرات 
املاضي وننطلق لألمام، رائدنا 
مصلحة الكويت وهي دعوة جلميع 
إخوان���ي وأبنائي الكويتيني با 
استثناء ألن نتحمل مسؤولياتنا، 
نتقي اهلل ف���ي وطننا، نصونه 
ونحفظ أمنه واستقراره ونتمسك 
بثوابته ونحمي مكتسباته ونعمل 

من أجل رفعته وازدهاره.
 لتجتمع كل القلوب على حب 
الكويت وتلتف جميع السواعد 
خلدمتها ولتصف كل النفوس من 
أجلها ولنتعاون جميعا لنرفع 
بنيانها ونعلي ش���أنها ولنسر 
على بركة اهلل صفا واحدا ويدا 

واحدة.
 فحم���دا هلل على م���ا أنعم 
وش���كرا له على ما أعان، نسأله 
تعالى أن يحفظ كويتنا الغالية 
ويحميها، يباركها ويعليها وأن 
يجعلنا أها لعونه وتأييده إنه 

هو البر الرحيم.
 )إن أري���د إال اإلص���اح ما 
استطعت وما توفيقي إال باهلل 
علي���ه توكل���ت وإلي���ه أنيب( 

ڈ.
 والسام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته«..

كلمة رئيس السن

الس���ن  ومن ثم، تا رئيس 
النائب د.صاح العتيقي كلمته 
خال حفل االفتتاح والتي جاءت 

كالتالي:
بالنيابة عن اخواني وأخواتي 
اعضاء مجلس االمة وباالصالة عن 
نفسي يشرفني ان ارفع الى مقام 
سموكم الكرمي اسمى آيات الشكر 
والتقدير لتفضلكم بتشريف حفل 
افتتاح دور االنعقاد العادي االول 
الرابع عشر  التشريعي  للفصل 
ملجلس االمة سائا املولى عز وجل 
ان ميتعكم دائما مبوفور الصحة 
والعافية وأن يحفظ ولي عهدكم 
س���ندا وذخرا لكم، كما اتوجه 
بالتهنئة لس���مو رئيس مجلس 
الوزراء املوقر وأعضاء حكومته 
االجاء على ثقتكم بهم ولزمائي 
وزمياتي اعضاء مجلس االمة 
الذين حازوا ثقة املواطنني متمنيا 

واحلضارة.
 إن ربيع الكويت دائم بفضل 
اهلل، قائ���م بجه���ود وح���رص 
وإخاص أبنائها، محمي بظال 
قيمها وثوابتها الراسخة، متأصل 
بجذور ارتوت بعرق األجداد واآلباء 

س���تظل ديرتن���ا احلبيبة كما 
عهدمتوها دائما بإذن اهلل راية 
ش���امخة خفاق���ة وواح���ة أمن 
ورف���اه تنعم بأج���واء احلرية 
عنوان���ا  والدميوقراطي���ة، 
للوحدة الوطنية ومنارة للرقي 

اخلاقة وتذليل ما يواجهكم من 
عقبات للنهوض مبسؤوليتكم 

على النحو األكمل.
 األخ الرئي���س..  األخ���وات 

واإلخوة األعضاء احملترمني..
 إخواني وأبنائي املواطنني..  

أدع���و احلكومة التخاذ التدابير 
الكفيلة بتمكينكم من املساهمة 
بش���كل ايجابي في كل ما يتيح 
لكم اختيار مساراتكم وتطوير 
مهاراتكم وإمكاناتكم ومعاجلة 
قضاياك���م وانط���اق طاقاتكم 

فعليكم ان تكونوا أش���د وعيا 
ونضجا وبصي���رة في تكوين 
قناعاتكم ومواقفك���م واختيار 
الطريق الذي يحقق مصلحتكم 
وخير وطنكم وأهلكم وأن تدركوا 
ان كل مس���ألة يتسع فيها االمر 
ألكثر من رأي واجتهاد وان حق 
أدوات  التعبير وحق االختاف 
أساسية في اي نظام دميوقراطي 
وان القوانني واالنظمة تس���مح 
مبساحة واسعة وأساليب متعددة 
للتعبير بكل حرية واطمئنان دون 
مخالفة القانون أو االساءة للغير 
أو املساس بثوابتنا وقيمنا التي 
نحرص جميعا على احترامها، 
أبنائ���ي األحباء أن  واعلموا يا 
احلماسة وقود يعزز اإلرادة ولكن 
اذا غاب عنه���ا الوعي واحلكمة 
وحسن التقدير حتيد عن مبتغاها 

وتفقد جدواها.
 إنكم الطاقة احملركة لتنمية 
أي مجتمع وارتقائه وأنتم أساس 
أمنه واس���تقراره وأنتم الثروة 
الباقية وأنتم نصف احلاضر وكل 
النهضة  املستقبل وأنتم أعمدة 
املقبلة ولن نبخل عليكم بجهد 
أو مال لتتحملوا مس���ؤوليتكم 

كاملة جتاه وطنكم.
 وإميانا بدوركم املهم فإنني 

الس���ليم واع���داد برنامج عمل 
واضح املعالم قابل للتنفيذ، فا 
تتجاوز الطموحات االمكانات، 
يراعي األولويات، يضع األهم قبل 
املهم ويستهدف بناء اإلنسان قبل 
املواطنني  املكان، يتلمس هموم 
ومش���اكلهم ويرتقي باخلدمات 
العامة ويجس���د االلتزام اجلاد 
ب���ا تهاون  القانون  بتطبي���ق 
ويحارب آفات الفساد والواسطة 
التنفيذ  تلتزم في���ه خط���وات 
بج���دول زمني مح���دد املواعيد 
مشموال بأدوات متابعة التقومي 
وآليات الثواب والعقاب الكفيلة 
بانضباط العمل وحتقيق االجناز 

املطلوب.
الثانية ملجلس   ورس���التي 
األم���ة.. فعليه تقع مس���ؤولية 
التشريعية  اصاح املؤسس���ة 
وتعزيز دورها االيجابي احليوي 
في دفع مسيرة االجناز الوطني 
وتصويب ممارسة العمل البرملاني 
وتنقيته من الشوائب التي تعيق 
أداء دوره احليوي في التشريع 
االيجاب���ي والرقابة املوضوعية 
اجل���ادة والنأي به عن النزعات 
الطائفي���ة والقبلي���ة والفئوية 
واملصالح الضيقة وضمان االرتقاء 
بلغ���ة احلوار وجت���اوز اجلدل 
العقيم الذي يبدد اجلهد والوقت 
والطاق���ات والعمل على احترام 
احلدود الفاصلة بني الس���لطات 
وتفعيل التعاون احلتمي البناء 
مع احلكومة الزالة كل اس���باب 
االحتقان���ات التي تعرقل تكامل 
اجلهود وانسجامها وتدفع عجلة 

االجناز.
 ام���ا رس���التي الثالثة فهي 
ملؤسس���اتنا اإلعامي���ة بكافة 
وس���ائلها وادواتها فعليها دور 
وطني مهم ف���ي تعزيز اللحمة 
الوطنية ونبذ كل ما من ش���أنه 
بث الفتنة والفرقة بني صفوف 
املجتمع وان حترص على ان تكون 
ادوات للبناء والتنمية وداعمة 
للتقارب والتاح���م ولكل رأي 
مستنير يخدم املصلحة العامة، 
التمسك بثوابتنا  حريصة على 
الوطنية وقيمنا األصيلة، ملتزمة 
بالقان���ون ومبقتضيات احلرية 
املسؤولة واملصلحة الوطنية في 

أداء رسالتها السامية.
 وكلمة أخيرة ألبنائي الشباب، 

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد يتوسطان أعضاء املجلس واحلكومة في لقطة تذكارية عقب اجللسة االفتتاحية

يجب أن نتعلم كيف نختلف دون أن يتحول اخلالف إلى خصام وعداء وصراع

أولى خطوات االصالح تبدأ باالعتراف باخللل وتشخيصه وحتديد أسبابه
وعلينا حسن استثمار حريتنا ودميوقراطيتنا ال أن تنحرف مفاهيمها

سيد حسني القاف وصالح عاشور ود.عبداحلميد دشتي وخليل الصالح عبداهلل التميمي يؤدي القسم

حمد سيفخليل عبداهلل يؤدي القسم

تتمة المنشور ص 10

البقية ص 12

إعالميون وأكادمييون: النطق السامي خارطة طريق للجميع 
لتحقيق طموحات الشعب الكويتي

أجمع إعالميون وأكادمييون كويتيون على أن النطق السامي الذي 
ألقاه صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد في افتتاح دور 

االنعقاد العادي األول للفصل التشريعي الـ 14 ملجلس األمة اليوم 
ميثل خارطة طريق للجميع لتحقيق طموحات الشعب الكويتي.

وأكدوا في لقاءات متفرقة مع »كونا« على املضامني العميقة التي 
تضمنها النطق السامي السيما لناحية التعاون بني السلطتني 

التشريعية والتنفيذية وصوال الى ترجمة كل ما ورد به من قبل 
اجلميع وخصوصا أعضاء السلطتني.

وقال وكيل وزارة اإلعالم باإلنابة علي الريس ان »هذا العرس 
الدميوقراطي الذي افتتح بالنطق السامي يؤكد أن الدميوقراطية 

بخير وأن ربانها يقودها بسالمة وبتطلعات هذا الشعب لألمن 
واألمان حتت قيادته«.

وأضاف الريس ان دور املسؤولني يتمثل في االلتزام بتصريحات 
سمو األمير »التي لها داللة وعمق« وترجمتها الى عمل جاد 

ووطني من أجل حتقيق رغبة سموه ومن أجل خير هذه األمة.

من ناحيته، قال أستاذ اإلعالم بجامعة الكويت د.أحمد الشريف 
ان توجيهات صاحب السمو للسلطتني فيها الكثير من الطموحات 

وهي ما يتطلع اليه الشعب الكويتي وهو املطلوب من السلطتني 
تنفيذه لتحقيق التنمية التي يتطلع لها الشعب في املرحلة املقبلة.
وأكد الشريف ان تشديد سموه على ضرورة التمسك بالوحدة 

الوطنية التي هي أساس استقرار أي مجتمع تنم عن محبة سموه 
وتلمسه هموم املواطنني مبينا ان الدعوة التي وجهها سموه الى 
التمسك بالدستور وان يكون اجلميع حتت القانون هي تأصيل 

لدولة املؤسسات املدنية.
من جهته قال أستاذ االتصال في جامعة الكويت د.خالد الفضلي 

ان سمو األمير بكلمته قد رسم خارطة الطريق لعمل مجلسي 
األمة والوزراء بااللتزام بالقانون كمسطرة للجميع حيث ان 

اجلميع من أفراد ومؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات الدولة 
يسعى ويطالب بتطبيق القانون وهو ما سيجعل الكويت في 

مصاف الدول املتقدمة.

وأشار الفضلي الى ان دعوة سمو األمير للتمسك بالوحدة 
الوطنية هي تطبيق عملي للتمسك بتطبيق القانون الذي جاء 

بقانون نبذ الكراهية »حيث اننا ككويتيني أتينا وتكونا من 
مشارب مختلفة وال ميكن أن نتقدم ونتطور اال بالتآلف وقبول 

اآلخر ونبذ التفرقة مما يرسخ دولة املؤسسات التي يطمح 
اجلميع لها«.

بدوره اعتبر استاذ االجتماع بجامعة الكويت د.يحيى العبدال 
النطق السامي لصاحب السمو نبراسا تستدل به السلطتان 

لتحقيق املصلحة العليا لدولة الكويت بتعاون السلطتني التنفيذية 
والتشريعية اللتني يجب أن تركزا على جميع جوانب التنمية 
واهمها الثروة البشرية والتعليم للحاق بدول العالم املتقدمة، 

مشيرا إلى ان تأكيد سمو األمير باحملافظة على الدستور ضمانة 
الستقرار املجتمع ودولة املؤسسات مشددا على اجلميع ضرورة 

تفويت الفرصة على من يريد زعزعة املجتمع ببث روح الفرقة 
والطائفية والفئوية وثقافة إلغاء اآلخر والتمسك بدعوة سموه 

للمحافظة على الوحدة الوطنية وتنمية روح التعايش في املجتمع 
وفق القانون والدستور الذي يكفل للجميع حقوقه.

من جانبه، قال أستاذ اإلعالم بجامعة الكويت د.مناور بيان 
الراجحي ان »سمو األمير عودنا دائما على كالمه القانوني 

والدستوري وجاء النطق السامي اليوم ليؤكد سموه أنه حامي 
الدستور الذي ينظم العالقة بني احلاكم واحملكوم والذي يجسد 

املساواة وتكافؤ الفرص بني املواطنني«.
وشدد الراجحي على ان حديث سمو األمير اليوم جاء أمام 

السلطتني ليبني ان أي اطروحات حتت قبة البرملان وان حظيت 
بأصوات األغلبية سيكون مردها ملن سيقرر األنسب للبالد.

وأوضح ان سمو األمير دائما يشيد باملواطن الكويتي في جميع 
احملافل الدولية ويترجم ذلك من خالل ما قدمه من مبادرات 

وآخرها ما كان للشباب حيث ان سموه الداعم األول للشباب 
الكويتي واملستمع لكل ما يطرحه مشيرا الى ان ذلك يظهر جليا 

في كل تشكيل حكومي بوجود الوزراء الشباب.
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لهم جميعا التوفيق والسداد الداء 
رسالتهم السامية.

صاحب السمو األمير
ان م���ا يثلج الص���در اميان 
الكويت���ي وقيادت���ه  الش���عب 
التي  السياسية بالدميوقراطية 
ارتضيناه���ا جميعا على الرغم 
م���ن اختافاتن���ا يجمعنا حب 
الوطن وان اختلفت رؤانا،  هذا 
فاالختاف في الرأي ال يفس���د 
للود قضي���ة ومرجعنا جميعا 
صن���دوق االنتخابات والقضاء 
ف���ي االمور  الش���امخ  الكويتي 
اخلافية جتس���يدا حي���ا لهذه 
املفاهيم وحكمة ثاقبة ليس���ت 
غريبة ارتضيناها منهجا وأسلوبا 

للعمل السياسي.
س���موكم  تصريح���ات  ان 
العم���ل على حتقيق  بضرورة 
املس���اواة بني جميع املواطنني 
على اخت���اف رؤاهم وتطبيق 
القانون على اجلميع دون تفريق 
في ذلك بني كبير وصغير وال بني 
حاكم ومحكوم هذه التصريحات 
الس���امية امنا تعبر بصدق عن 
العاقة احلميمة التي تربط اسرة 
احلكم بالشعب الكويت الكرمي، 
ونأمل ان تعمل احلكومة جاهدة 
على ترسيخ هذه القيم الرفيعة 
في الواقع العملي فالدميوقراطية 
ليست شعارا نرفعه وال وثائق 
مكتوبة بل ثقافة راسخة قادرة 
النص���وص  عل���ى ان جتع���ل 

الدستورية تنبض باحلياة.
صاحب السمو األمير

ان الش���عب الكويتي ينتظر 
الكثير من االجنازات من احلكومة 

املوقرة وه���ي اجنازات نأمل ان 
تتجس���د من خال برامج املادة 
)98( من الدستور على ان تقدم 
الى مجلس االمة فور  احلكومة 
تشكيلها برنامجا وان تسعى في 

سبيل اجنازه.
صاحب السمو األمير

انه ملن اجلدير باالهتمام ان 
تتحقق تلك البرامج من خال:

٭ العمل على تغليب اس���لوب 
احلوار بني فئات الشعب الكويتي 
والسيما جيل الشباب فهم ابناؤنا 
ونح���ن آباؤه���م وح���ق علينا 

االستماع لهم.
٭ ومن خال احلرص على حتقيق 

املساواة في التعيينات وتطبيق 
القانون عل���ى اجلميع واصاح 
االدارة احلكومية فجميع مشاكلنا 
هي نتيجة لس���وء االدارة ولقد 
حبانا اهلل بنعم كثيرة جتعلنا 
ف���ي اإلعمار  الدول  اوائ���ل  من 

والتقدم.
٭ وان نهتم باملشكات املزمنة 
الت���ي يعان���ي منه���ا املواطن 
الكويتي وذلك بالس���عي جديا 
العملية لازمة  لتوفير احللول 

االسكانية.
٭ وان تك���ون م���ن اولوياتها 
اخلطوة التنموية املستدامة في 
كافة مجاالت التنمية فلقد مرت 

سنوات طويلة دون االهتمام بهذا 
اجلانب احليوي الذي توليه االمم 
جل اهتمامها وعلينا اال ننسى ان 
النفط سلعة ناضبة لذلك يجب 
التوج���ه الى التنمية الش���املة 

بجميع مجاالتها.
٭ كذل���ك تعزي���ز دور االجهزة 
الرقابية وتفعيل اختصاصها من 
خال توفير االستغال االداري 
واملالي طبق���ا للقوانني النافذة 
لتقوم بدورها احلقيقي الفاعلي 

في محاربة الفساد.
صاحب السمو األمير

ال يخفى عل���ى اجلميع دور 
االعام في تشكيل الوعي املجتمعي 

الدميوقراطية  وترسيخ مبادئ 
الذي يصب في  البناء  واحلوار 
حتقيق املصالح الوطنية وغرس 

قيم احلب والوالء للوطن.
وما من شك في ان اساس تقدم 
االمم يكون عل���ى قدر اهتمامها 
بالتعلي���م والبح���ث العلمي...
مجتمع فت���ي يصل في���ه عدد 
العام  التعليم  املقيدين مبراحل 
الى ما يق���ارب 400 الف طالب 
وطالبة هم غرس املستقبل وسبب 
تقدمه مما يظه���ر مدى احلاجة 
لاهتمام بتلك الفتية ورعايتهم 
وان نعمل وبنظرة مس���تقبلية 
مفيدة على توفير فرص العمل 

املناسبة واعادة النظر جديا في 
اخلطة االس���كانية التي تضمن 
الرعاي���ة الس���كنية املاءمة مع 
وضع خطة محكمة من قبل وزارة 
الصحة لرفع معدالت العمر الى 
مصاف الدول املتقدمة والقضاء 
الوبائية فالعالم  على االمراض 
املتق���دم يتح���دث اآلن عن منع 

املرض وليس عن عاجه.
كما يجب اتخ���اذ االجراءات 
الازم���ة لوقف مؤش���ر ارتفاع 
الفساد حيث وصلت الكويت الى 
املرتبة 66 بعد ان كانت باملرتبة 

56 العام املاضي.
صاحب السمو األمير

مع بداية هذا الفصل التشريعي 
اتوجه مخلصا الى زمائي االخوة 
واالخوات اعضاء مجلس االمة 
املوقر بأن نكون عند حسن ظن 
الشعب الكويتي بنا وهو الذي 
اوالنا ثقته التي نعتز بها، وذلك 
بأن نعمل ب���روح الفريق داخل 
املجلس وجلانه، نتجنب نقاط 
االختاف ونتمسك بنقاط التاقي 
واالتفاق، نرتقي بلغة احلوار، 
نس���عى من خ���ال صاحياتنا 
الى بن���اء كويت  التش���ريعية 
املستقبل..كويت املنتجة وليس 
املستهلكة ومنارس صاحياتنا 
الرقابي���ة مب���ا يحق���ق مقاصد 
الدس���تور منه���ا دون افراط او 
تفريط وفي مواضعها الصحيحة 

واوقاتها املناسبة.
اننا جميعا كأعضاء مجلس 
االمة حريصون كل احلرص على 
ان نعمل واحلكومة معا لتحقيق 
هدف واح���د نصب اعيننا وهو 
الكويت واعاء شأنها  مصلحة 
واحلفاظ على امنها واستقرارها 

وسامتها داخليا وخارجيا، من 
خ���ال تعاون ص���ادق بناء بني 
املجل���س واحلكومة ترس���يخا 
للمبادئ الدستورية السامية وما 
اكدت عليه بأن يقوم نظام احلكم 
في الكويت على اس���اس فصل 
السلطات مع تعاونها، ويقتضي 
هذا التعاون ان يعرف كل عضو 
من اعضاء املجلس واحلكومة ما 
له من حقوق وما عليه من واجبات 
وفقا الحكام الدستور والائحة 
الداخلية ملجلس االمة وااللتزام 
بهذه االحكام واحترامها في الواقع 
العملي هو الذي يرس���م املسار 
الصحيح للعاقة بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية ويحقق 
املثلى م���ن فترات  االس���تفادة 
اجتماعات املجلس وجلانه حتى 
نحقق اجازات نشعر جميعا ان 

الكويت في حاجة ماسة اليها.
وال يفوتني في هذا املقام ان 
أتوجه جميعا بالش���كر اجلزيل 
ال���ى جميع اخوان���ي واخواتي 
ابناء الشعب الكويتي سواء من 
مارس منهم حقه االنتخابي ومن 
لم ميارس���ه فاجلميع وطنيون 
مخلص���ون وكل م���ن م���ارس 
دوره بحس���ب رؤيته وقناعته 
التي يج���ب ان حتظى منا بكل 
االحترام والتقدير، وفي النهاية 
فان صن���دوق االنتخاب وحده 
هو احلكم بيننا جميعا ونلتزم 
بالنتائج التي يسفر عنها وهذه 
هي الدميوقراطي���ة احلقة التي 
الكويت من���ذ قرون  تعيش���ها 

وستظل تعيشها باذن اهلل.
ان من واجبنا ان نسلم راية 

الكويتيون اخوة من شارك في االنتخابات ومن قاطعها

العتيقي: واجبنا تسليم راية الكويت عالية خفاقة 
للجيل املقبل  كما تسلمناها من اآلباء واألجداد

د.علي العمير محاطا بالنواب بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة

عبدالعزيز اإلبراهيم طاهر الفيلكاوي م.عادل اخلرافيصفاء الهاشم

ان ما يثلج الصدر 
اميان الشعب الكويتي 

وقيادته السياسية 
بالدميوقراطية التي 

ارتضيناها جميعا على 
الرغم من اختالفاتنا 

يجمعنا حب هذا 
الوطن

تتمة المنشور ص 11

البقية ص 13

الهرشاني يعيد القسم

طلب رئيس السن د.صالح العتيقي من النائب حمد سيف 
الهرشاني إعادة القسم بسبب إضافته كلمة »اقسم باهلل 

العلي العظيم« بدال من »اقسم باهلل العظيم« وفق املادة 91 
من الدستور.

مصحح لغوي

طلب رئيس السن النائب صالح العتيقي من النائب سعود 
احلريجي إعادة قسمه قائال اقرأ القسم كما هو ليتدخل 

النائب فيصل الدويسان قائال »يجب ان يلفظ كلمة اقسم 
بشكل صحيح« وعدد من النواب علقوا بالقول »الدويسان 

مصحح لغوي«!

الدوسري والرئاسة

قام النائب حماد الدوسري بالتنقل بني النواب أثناء عملية 
انتخاب رئيس املجلس وفي األخير حتدث مع النائب علي 

العمير.
البعض فسر حديث الدوسري والعمير بالتنسيق 

النتخابات الرئاسة.
ترافق النائبان علي الراشد وعلي العمير أثناء اجتاههما الى 

املنصة لالدالء بصوتيهما في انتخاب الرئاسة.
اجلمهور صفق للراشد والعمير في إشارة الى التنافس 

الشريف بينهما.

الخرافي ضمن كبار الحضور

جلس رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافي ضمن 
كبار الضيوف في اجللسة االفتتاحية للفصل التشريعي 

الرابع عشر، ولوحظ وجود وزير األشغال السابق د.فاضل 
صفر واملستشار محمد أبواحلسن والشيوخ جابر عبداهلل 

اجلابر ومحافظ بنك الكويت املركزي السابق عبدالعزيز 
سالم الصباح ومحمد اخلالد.

الدبوس والعوضي

خاطب النائب عصام الدبوس أثناء عملية انتخاب أعضاء 
جلنة الداخلية والدفاع زميله النائب كامل العوضي قائال 

»يا أمني السر زكيناك »شحقة« مترشح للجنة يفترض ان 
تنسحب«!

الري يسأل ستة وزراء عن القرارات الوزارية واإلدارية

فور االنتهاء من أداء اليمني الدستورية، قدم النائب أحمد 
الري سؤاال مشتركا الى كل من وزير النفط هاني حسني 

ووزير شؤون التخطيط والتنمية روال دشتي ووزير 
املواصالت سالم االذينة ووزير التربية والتعليم العالي 
د.نايف احلجرف ووزير الشؤون االجتماعية والعمل 

ذكرى الرشيدي، ووزير املالية مصطفى الشمالي.
وجاء نص السؤال كالتالي: يرجى تزويدي بكل القرارات 

الوزارية واالدارية الصادرة خالل الفترة من تاريخ 2012/1/1 
وحتى تاريخ السؤال.

دونوا النطق السامي

كان الفتا تدوين بعض النواب للنطق السامي لصاحب السمو 
األمير وهم: معصومة املبارك، أحمد املليفي، يعقوب الصانع، 

حسني القالف، خليل الصالح، علي العمير، وعدنان املطوع.

غياب كامل ألعضاء األغلبية

شهدت اجللسة االفتتاحية غيابا كامال ألعضاء االغلبية من 

النواب السابقني، حيث خلت قاعة عبداهلل السالم من أي 
تواجد لهم.

تكتيك آخر لحظة

شهدت قاعة عبداهلل السالم تكتيكات آخر حلظة بني 
مرشحي رئاسة مجلس األمة الثالثة علي العمير وعلي 

الراشد وأحمد املليفي، حيث كان الفتا جلوسهم مع عدد 
من النواب والوزراء.

إضافات القسم

حذر رئيس السن النائب صالح العتيقي النواب والوزراء 
من إضافة أي عبارات للقسم سواء كان ذلك من أول القسم 

أو آخره، وقال: يجب أن يكون القسم بال إضافات كما 
يكون صحيحا، ومت وضع القسم على شاشة املجلس.

إعادة ذكرى

اضطرت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ذكرى 
الرشيدي إلعادة قسمها بعد أن أخطأت في بدايته، حيث 

قالت قبل أن تستدرك خطأها: »أقسم باهلل العظيم أن أكون 

مخلصا لألمير«، والصحيح »أن يكون مخلصا للوطن 
واألمير«.

التصويت إلكترونيًا

نّفذت أمانة املجلس التصويت االلكتروني النتخابات رئاسة 
مجلس األمة ونائب الرئيس ومكتب املجلس،  ولم تكتف 

األمانة بالتصويت االلكتروني، إمنا يصدر اجلهاز اخلاص 
بالتصويت ورقة تؤكد تصويت النائب أو الوزير، وتوضع 

في صندوق االقتراع.

عناق الراشد والعمير

قبل بدء مراسم اجللسة االفتتاحية، سلم مرشحو الرئاسة 
علي الراشد وعلي العمير على بعضهما البعض باألحضان، 

فصفق لهما احلضور بالقاعة.

مطرقة الكريستال

أهدت النائبة صفاء الهاشم مطرقة من الكريستال للرئيس 
علي الراشد مبناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة.

لقطات

صاحب السمو الشيخ صباح األحمد مصافحا رئيس مجلس األمة السابق جاسم اخلرافيسمو األمير يطلع على هدية مقدمة من األمانة العامة
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الكويت عالية خفاقة للجيل الذي 
يأتي بعدنا كما تس���لمناها من 

اآلباء واالجداد.
صاحب السمو األمير

نتوجه جميعا الى املولى عز 
وجل ان يسبغ على وطننا العزيز 
نعمة السكينة واالستقرار وان 
يهدينا جميعا سواء السبيل كما 
نسأله تعالى ان يحيط سموكم 
وسمو ولي العهد بحفظه ورعايته 
وان يس���دد خطاكم ملا فيه خير 
الكوي���ت واهله���ا وان يرزقكم 
التي تعينكم  البطانة الصاحلة 
على فعل اخلير انه على كل شيء 

قدير.
والسام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

كلمة رئيس الحكومة

بعد ذلك، ألقى س���مو رئيس 
مجل���س الوزراء الش���يخ جابر 
املبارك كلمة خال حفل افتتاح 

املجلس وجاءت كالتالي:
الرحيم  الرحمن  بس���م اهلل 
)وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 
وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه 

اجلزاء األوفى( ڈ
حضرة صاحب السمو الشيخ 
صباح األحم���د اجلابر الصباح 
أمير الباد املف���دى حفظه اهلل 
ورعاه.. سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحم���د اجلابر الصباح 
حفظه اهلل.. األخ الرئيس املوقر.. 
األخوات واألخوة أعضاء املجلس 
احملترمني.. السام عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
احلمد هلل رب العاملني والصاة 

والسام على رسوله األمني محمد 
بن عب���داهلل وعلى آله وصحبه 

األكرمني.
ل���ي ونح���ن نلتقي  يطيب 
مبجلسكم املوقر في افتتاح دور 
انعقاده العادي األول من الفصل 
التشريعي الرابع عشر أن أتقدم 
إلى أهل الكوي���ت جميعا بوافر 
األمنيات الطيبة وصادق التهاني 
على ما شهدته الباد من عرس 
دميوقراطي أفرز انتخاب مجلسكم 
املوقر الذي نأمل أن تتحقق معه 
تطلع���ات املواطنني في حتقيق 
إجنازات مش���هودة ودفع عجلة 
اإلصاح والتطوير في مختلف 

املجاالت وامليادين.
الي���وم عل���ى أعتاب  إنن���ا 
مرحلة جديدة في مسيرة العمل 
الوطني من تاريخ الباد نواجه 
فيها حتديات كبيرة ومشكات 
جس���اما على مختلف األصعدة 
تتطلب منا أن نكون عند مستوى 
املس���ؤولية امللقاة على عاتقنا 

مجلسا وحكومة.
ولقد اس���تمعنا بكل اهتمام 
وتأثر إلى ما تفضل به حضرة 
صاحب السمو أمير الباد حفظه 
اهلل ورعاه في اخلطاب األميري 
السامي مبا تضمنه من مشاعر 
صادقة تعكس حرص األب على 

رعاية أبنائه وحمايتهم وترشيد 
خطاهم واألخذ بيدهم فيما يقيهم 
مخاطر الشطط ويجنبهم دروب 
الضياع والزلل ويرشدهم إلى ما 
يفيدهم ويعود على مجتمعهم 

باخلير والصالح.
وكما تابعنا بالتقدير واالعتزاز 
توجيه���ات س���موه حفظه اهلل 
ورع���اه ونصائح���ه احلكيمة 
لتحقيق االس���تقرار واالزدهار 
والتق���دم للكوي���ت الغالية وال 
يسعني إال أن أعلن باسمي وباسم 
إخواني الوزراء السمع والطاعة 
ملا أمرمت سموكم وتفهمنا الكامل 
ملضمون رسالتكم إلى احلكومة 

وإنني يا صاحب السمو وإخواني 
الوزراء نؤكد العهد بأن تكون هذه 
التوجيهات السامية منارة لنا في 
أعمالنا وأن نبذل قصارى اجلهد 
للتعاون مع اإلخوة أعضاء مجلس 
األمة املوقر م���ن أجل ترجمتها 
وتنفيذها لكل ما فيه خير الوطن 

ومصلحة املواطنني.
األخ الرئيس املوقر.. األخوات 
واألخ���وة أعض���اء املجل���س 

احملترمني..
 لقد تابعنا جميعا ما تعرضت 
له الباد مؤخرا من أحداث مؤسفة 
ال يتمن���ى أي كويت���ي وقوعها 
في بلد أنع���م اهلل عليه باألمن 

واالستقرار والرخاء وكل مقومات 
العيش الكرمي، إننا بفضل اهلل 
في ه���ذا الوط���ن نتمتع مبناخ 
دميوقراطي حقيقي وسقف عال 
من احلرية يسمح لكل فرد بأن 
يعبر عن رأي���ه وتوجهاته وما 
يراه صحيحا وحتفل وس���ائل 
اإلعام املختلفة بش���تى اآلراء 
الطبيعي أن  واالجتهادات ومن 
الرؤى وتختلف اآلراء،  تتباين 
وهو أمر ال ينبغي أن يجزعنا أو 
يخيفنا بل هو سلوك حضاري 
ومدعاة للفخ���ر واالعتزاز طاملا 
كان ضمن إطاره القانوني السليم 
ومراعيا لثوابتنا الوطنية األصيلة 
وملتزما بقيم االحترام املتبادل 
وتقبل الرأي والرأي اآلخر ومحققا 
للمصلحة الوطنية العليا ومبعزل 
عن أس���باب وآثار تلك األحداث 
فإننا على إجماع تام على حب 
كويتنا الغالية نؤمن متاما بأن 
الكويتي���ني مخلصون لهذا  كل 
الوطن حريصون على مصلحته 
مجتهدون في العمل على رفعته 
متفانون من أجل حمايته وصيانة 
كرامته ونأمل أن يكون هذا حقيقة 
راسخة وأساس���ا ثابتا واضحا 
للجميع يحك���م كل ما قد نتفق 
حوله ونختلف فكلنا كويتيون 
غايتنا واح���دة يجمعنا املصير 
املش���ترك نعمل من أجل ديرتنا 
وأهلها الكرام.. ولعل روح األسرة 
الكويتية الواحدة نعمة من أكرم 
نعم اهلل علينا جتمع أبناءها على 
األلفة واحملبة والتاحم وستظل 
هذه الروح بع���ون اهلل مصدر 
قوتنا ومرس���اة أمننا وس���بيل 

رخائنا.
األخ الرئيس املوقر.. األخوات 

واالخوة األعضاء احملترمني
لقد فاتنا الكثير من الفرص 
وأهدرنا الكثير من الوقت واجلهد 
واإلمكان���ات ولن يك���ون مفيدا 
التوقف عن���د إخفاقات املاضي 
وسلبياته وأن نستمر في النظر 
إلى اخللف وجندد مشاعر األلم 

والندم.
إنن���ا أم���ام مرحل���ة مليئة 
بالتحديات وحافلة باالستحقاقات 
الت���ي ال حتتمل ت���رف التهاون 
والتسويف واالنهماك باملساجات 
واملشاحنات التي ليس من ورائها 

طائل.
إن الكويت تنتظر منا جميعا 
أن نكون على مستوى املسؤولية 
الوطنية وأن نك���ون على قدر 
حتدياتها وأن نس���عى لتحقيق 
التنمي���ة الش���املة ومواجه���ة 
املس���تجدات واملتغي���رات وإن 
احلكومة وم���ع انطاقة عملها 
تسعى جادة ألن تكون عند حسن 
ثقة حضرة صاحب السمو أمير 
الباد حفظه اهلل ورعاه حني عهد 
إليها مبسؤولية إدارة شؤون الباد 
وهي تعي متاما الثوابت الراسخة 
التي حتك���م عملها وأخصها أن 
الكويت دولة دميوقراطية أرسى 
مبادئها الدستور الذي ينظم عمل 
الس���لطات مع تعاونها في ظل 
سيادة القانون وإن القضاء مستقل 
ال س���لطان ألي جهة عليه وأن 
الدستور هو وحده الذي يضمن 
احلقوق األساس���ية واحلريات 
العامة بوصف الكويت دولة أمن 
وأمان واستقرار وأن الكويتيني 
كانوا دائما وسيبقون متكافلني في 

قال إن الكويت تتمتع مبناخ دميوقراطي حقيقي وسقف عال من احلرية

املبارك: نقف على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني 
ونواجه مشكالت كبيرة على جميع األصعدة

سعد اخلنفور د.روال دشتي ود.عبداحلميد دشتي

خالد الشليمي خالد الشطي خالد العدوة د.عبدالرحمن اجليران

لقد فاتنا الكثير من 
الفرص وأهدرنا الكثير 

من الوقت واجلهد 
واإلمكانات ولن يكون 

مفيدا التوقف عند 
إخفاقات املاضي 

وسلبياته وأن نستمر 
في النظر إلى اخللف 

وجندد مشاعر األلم 
والندم
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عسكر: تقدمت باقتراح معاجلة قضية القروض وزيادة القرض اإلسكاني إلى 100 ألف و زيادة عالوة األوالد لتصبح 100 دينار وبحد أقصى 10 أطفال
تقدم النائب عسكر العنزي مبجموعة من االقتراحات بقانون لعرضها 

على مجلس األمة، أولها ملعاجلة قضية القروض، وثانيها لزيادة القرض 
االسكاني من 70 الى 100 ألف دينار، وثالثها زيادة عالوة االوالد 
لتصبح 100 دينار وبحد أقصى 10 أطفال. وفيما يلي االقتراحات 

بقانون الثالثة:
السيد رئيس مجلس األمة.. احملترم

حتية طيبة وبعد،
أتقدم باالقتراح بقانون في شأن قيام البنوك والشركات االستثمارية 

بإعادة جدولة أرصدة القروض االستهالكية واملقسطة لديها بعد إسقاط 
كل الفوائد عنها وتنظيم منح هذه القروض مستقبال.

مادة 1: تقوم البنوك وشركات االستثمار اخلاضعة لرقابة بنك الكويت 
املركزي بإعادة جدولة أرصدة القروض االستهالكية والقروض املقسطة 

املستحقة على املواطنني الكويتيني لدى هذه البنوك والشركات، وذلك 
وفقا ألحكام املادة الثانية من هذا القانون، ومبا ال يزيد على سبعني 

ألف دينار )70000 دينار( لكل مقترض، بعد إسقاط كل الفوائد والعوائد 
عنها وبعد استبعاد املخصصات املتوافرة مقابل رصيد كل قرض لدى 

اجلهات الدائنة.
مادة 2: تتحمل الدولة كل الفوائد والعوائد املرتبطة على مديونيات 

املواطنني املشار اليها في املادة السابقة، وتقوم البنوك وشركات 
االستثمار بإعادة جدولة رصيد مديونية كل مواطن بعد إسقاط كل هذه 
الفوائد والعوائد واستبعاد املخصصات املتوافرة مقابل رصيد القرض 

لدى اجلهات الدائنة ويسقط رصيد القرض على املواطن املدين على 
أقساط شهرية متساوية وبقسط ال يجاوز 30% من الدخل الشهري لكل 

مدين مستبعدة منه ما عليه من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو 
أحكام واجبة النفاذ وأي أقساط جتاه بنك التسليف واالدخار واملؤسسة 

العامة للرعاية السكنية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أو أي 
أقساط مستحقة ألي من اجلهات احلكومية أو مقابل سلع اشتراها أو 

لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات واملؤسسات التجارية 
اخلاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم مبنح تسهيالت 

ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو بتقدمي خدمات بأثمان 
مسقطة أو أي بيع أجله. وتقوم اجلهات الدائنة بعد تنفيذ ما ورد في 

هذه املادة واملادة السابقة بالتنازل عن أي دعوى قضائية متداولة تكون 
قد أقامتها جتاه العمالء املتعثرين.

مادة 3: ال يجوز بعد العمل بهذا القانون ألي جهة من اجلهات املخاطبة 
بأحكام املادة االولى من القانون رقم 2 لسنة 2011 املشار اليه ان جتاوز 

قيمة القروض االستهالكية والقروض املقسطة أو كليتهما اللتني تقدمان  

للعميل مبا في ذلك ما هو مقدم اليه من هذه القروض من جهات أخرى 
مبا يزيد عن احلد االقصى الذي يحدده بنك الكويت املركزي، وال ان 

يجاوز القسط الشهري املستحق على العميل من القروض املمنوحة له 
من جميع اجلهات املشار اليها 30% من دخله الشهري مستبعدة منه ما 

عليه من التزامات شهرية لكل اجلهات الدائنة، باالضافة الى ما قد يكون 
على العميل من التزامات مالية شهرية تتعلق بنفقة أو بأحكام قضائية 

واجبة النفاذ، وأي اقساط جتاه بنك التسليف واالدخار واملؤسسة 
العامة للرعاية السكنية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية أو أي 

اقساط مستحقة ألي من اجلهات احلكومية أو مقابل سلع اشتراها أو 
لقاء خدمات حصل عليها العميل من الشركات واملؤسسات التجارية 

اخلاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم مبنح تسهيالت 
ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقدمي خدمات مسقطة أو 

أي بيوع آجلة، وال أن تزيد فترة السداد على تلك التي يحددها بنك 
الكويت املركزي.

وتفرض على اجلهات التي تقدم أي قروض باملخالفة ألي من الشروط 
الواردة في الفقرة السابقة غرامة تعاد لضعف القرض املمنوح للعميل 
من قبلها، ويرد اليها من هذه الغرامة ما يعاد لرصيد القرض املمنوح 

منها للعميل باملخالفة ألحكام الفقرة السابقة بحيث يعتبر ذلك تسديدا 

لهذا الرصيد.
وفي جميع االحوال ال يجوز اتخاذ أي اجراءات قضائية جزائية مبا 

في ذلك املنع من السفر بحق أي عميل مينح بعد العمل بهذا القانون 
أي قرض استهالكي أو قرض مقسط أو كليهما ويتعثر في الوفاء 

بالتزاماته. ويسري حكم الفقرة السابقة على كفيل العميل وكفيل كفيله 
ـ إن وجدا.

مادة 4: تصرف الدولة منحة مقدارها ألف دينار )1000 دينار( لكل 
كويتي مسجل اسمه في الهيئة العامة للمعلومات املدنية في تاريخ 

العمل بهذا القانون، ولم يستفد من أحكام املادة االولى من هذا القانون. 
وتصرف الدولة لكل كويتي استفاد من أحكام املادة االولى من هذا 

القانون مبلغا يقل عن ألف دينار )1000 دينار( منحة تساوي الفرق بني 
ما استفاد من هذا القانون وما يكمل مبلغ األلف دينار )1000 دينار(.

مادة 5: تؤخذ االموال الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من االحتياطي 
العام للدولة.

مادة 6: يلغى القانون رقم 28 لسنة 2008 املشار اليه اعتبارا من التاريخ 
احملدد للعمل به كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة 7: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ 
هذا القانون.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد اثناء توديعه احلضور في قاعة عبداهلل السالم عقب انتهاء مراسم جلسة افتتاح دور االنعقاد
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السراء والضراء جتمعهم وحدة 
الصف والكلمة وتربطهم وحدة 

الهدف واملصير.
وفي هذا الصدد فإن احلكومة 
حترص دائما على تعزيز العاقة 
اإليجابية مع مجلسكم املوقر وفق 
األطر الدس���تورية عاقة تهيئ 
آلليات عمل مش���تركة وتكرس 
صور التعاون املأمول للتصدي 
القضايا واملوضوعات  ملختلف 
املطروحة في إطار أحكام الدستور 
والائحة الداخلية ملجلسكم املوقر 
ومبا يضم���ن أن يتفرغ كل منا 
إل���ى العمل اجل���اد البناء وفق 
اختصاصاته للنهوض بوطننا 
الغال���ي واالرتقاء به إلى املكانة 

التي يستحقها.
الثوابت فإننا  وفي ظل هذه 
نتطلع بكل ثقة إلى أن تتضافر 
وتتكاتف اجلهود لتحقيق اإلصاح 
العام والتنمية الشاملة وأن يكون 
التغيير دائما إلى األفضل واألنفع 
وفي س���بيل ذلك فقد باش���رت 
احلكومة بإعداد اإلجراءات الازمة 
ملواجهة متطلبات املرحلة القادمة 
وهي مرحلة عمل وبناء وتطوير 
وسوف تتقدم به إلى مجلسكم 
املوقر إعماال حلكم املادة )98( من 
الدستور ببرنامج عمل متوافق 
التي تتضمن  التنمية  مع خطة 
اآلليات والبرامج الزمنية لتنفيذ 
الرؤى احملققة لتطلعاتنا جميعا 

في غد أفضل بإذن اهلل.
وحت���رص احلكومة على أن 
يكون هذا البرنامج قابا للتنفيذ 
الطموح���ات مع  تتناغم في���ه 
آليات عالية  اإلمكانات مبوجب 
املتابع���ة والتقومي  الكفاءة في 
واحملاس���بة جت���اه أي تقصير 
وعلى نحو ال يخضع في تنفيذه 
لاجتهادات والضغوط ومبا يعزز 
املصداقية ف���ي تطبيق برنامج 
عملها ويرس���خ الثقة املتبادلة 

مع املواطنني.
ودون التقليل من أهمية سائر 
املوضوعات والقضايا التي سوف 
يشملها هذا البرنامج فإنه ميكن 
اإلشارة إلى مامح إطار عام تهيئ 
النطاقة جديدة للعمل احلكومي 

نوجزها على النحو التالي:
٭ أوال: تعزيز الوحدة الوطنية 
وتدعيم أركانه���ا وحمايتها من 
الطائفي���ة والقبلية  النزع���ات 
والفئوي���ة باعتبارها احلصن 
املنيع ألمن الباد واس���تقرارها 

وعزتها ورفعتها.
٭ ثاني���ا: اتخاذ جميع التدابير 
والسبل التي تكفل حماية الباد 
من املخاطر التي تهدد سيادتها 
وسامة أراضيها واحملافظة على 

امن الباد واستقرارها.
٭ ثالثا: تكريس دولة القانون 
القضاء  واملؤسس���ات واحترام 
ودعم سلطانه واحلفاظ على هيبة 
القانون وتطبيقه على اجلميع 

با استثناء والعمل على إرساء 
مبادئ العدالة واحلق واملساواة 

في الباد.
٭ رابعا: تفعيل اإلجراءات الكفيلة 

بحماية املال العام وتعزيز النزاهة 
واألمانة والشفافية في احملافظة 
عليه من خال السعي الدؤوب 
ملواجهة جميع أش���كال الفساد 

وأنواعه والقضاء على أس���بابه 
واملبادرة إلى اتخاذ إجراءات فاعلة 
جادة متثل جهدا متكاما يحقق 
األهداف املرج���وة في احلد منه 

وجتسد الشفافية والعدالة واتخاذ 
اخلطوات الازمة الستكمال تنفيذ 
أحكام املرسوم بقانون رقم )24( 
لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 
بالكشف عن الذمة املالية وسرعة 
إصدار الائح���ة التنفيذية لهذا 

القانون.
٭ خامس���ا: االهتم���ام بأبنائنا 
الش���باب وما يتطلب���ه ذلك من 
ض���رورة إش���راكهم في حتمل 
إلى  املس���ؤولية واالنتقال بهم 
مرحلة جادة من العمل اإليجابي 
تامس همومهم وطموحاتهم في 
مختلف امليادي���ن والعمل على 
إبداعاتهم ومشاركتهم  تشجيع 
الفعلية في بناء الكويت الغالية 
مع ض���رورة مواجهة األمراض 
االجتماعي���ة التي ته���دد القيم 
الراسخة في  األصيلة واملبادئ 

مجتمعنا الكويتي.
٭ سادسا: تنش���يط االقتصاد 
الوطني وتفعيل إصاح الوضع 
االقتصادي واملال���ي ومعاجلة 
اختاالته وتفعيل الدور االيجابي 
اجلاد للقطاع اخلاص في شراكته 
مع احلكومة في مسيرة التنمية 
الش���املة مبا في ذل���ك عمليات 
التخصيص لبعض األنش���طة 
واخلدمات العامة بهدف تطويرها 
وحتس���ينها وتوفير املزيد من 

فرص العمل للشباب.
٭ س���ابعا: تطوير وتس���ريع 
القائمة عل���ى توفير  اجله���ود 
الرعاية السكنية باجتاه تقليص 
مدة االنتظار مع حتفيز القطاع 
اخلاص على املش���اركة الفاعلة 

في هذا املجال.
٭ ثامنا: تطوير وحتديث النظام 
التعليم���ي مبختل���ف مراحله 
ومستوياته لارتقاء مبخرجاته 
وتلبي���ة االحتياج���ات الفعلية 

لسوق العمل.
٭ تاس���عا: االرتقاء باخلدمات 
الصحي���ة مبختل���ف فروعه���ا 
واس���تحداث الس���بل الكفيل���ة 
بتقدمي أفضل اخلدمات للمواطنني 
واالس���تعانة ف���ي هذا الش���أن 
العاملي���ة املتقدمة  باخلب���رات 

وإشراك القطاع اخلاص.
٭ عاش���را: حتدي���ث وتطوير 
العمل اإلعامي مبختلف وسائله 
وأدواته على نحو يكفل ممارسة 
مسؤولياته وأداء رسالته السامية 
ف���ي إطار  بأمانة ومس���ؤولية 

الثوابت الوطنية الراسخة.
٭ حادي عش���ر: تطوير البنى 
اإلدارية والنظم واللوائح والقضاء 
على أسباب اخللل الوظيفي وتدني 

اخلدمات في أجهزة الدولة.
٭ ثاني عش���ر: دعم مؤسسات 
املجتمع املدني والعمل التطوعي 
مبا يكفل حس���ن االستفادة من 
الطاقات واإلمكانات الوطنية في 

جهود التنمية الشاملة.
ونحن نصبو إلى حتقيق هذه 
الغايات الوطنية املهمة، فأنتم أيها 
االخوة شركاء معنا في املسؤولية 
وإذ متد احلكومة ي���د التعاون 
مع مجلسكم املوقر بإرادة جادة 
صادقة وحرص أكيد على تأمني 

املقومات الكفيلة مبمارسة مجلس 
األمة لدوره التشريعي والرقابي 
فإنها على ثقة بأن يبادلها املجلس 
ذات احلرص الذي ميكنها من أداء 
مهامها وواجباتها على أس���اس 
الدس���تور  واضح يحكمه إطار 
والائحة الداخلية ملجلس األمة 
وهو التطبيق الصحيح ألحكام 
الدستور نصا وروحا، مؤكدين 
ترحي���ب احلكوم���ة ب���أي نقد 
موضوعي هادف أو اقتراح يسهم 
في تصويب جهودها أو يشكل 
إضافة عملي���ة حتقق مصلحة 

الوطن واملواطنني.
األخ الرئيس املوقر.. األخوات 

واالخوة األعضاء احملترمني
إن التحديات املاثلة ليس���ت 
قاصرة على الشأن احمللي فليس 
خافيا على أحد حالة االضطراب 
والتوتر التي تسود منطقتنا وما 
يترتب عليها من مخاطر وحتديات 
العقل  ومحاذير تقتضي إعمال 
واحلكمة وحس���ن االس���تعداد 
لنحافظ على أمن بادنا وحمايتها 

من كل الشرور واألخطار.
إننا على ثوابتنا املبدئية في 
التعام���ل مع محيطن���ا والعالم 
وستبقى سياس���تنا اخلارجية 
كعهدها حريصة على االلتحام 
بعمقها الطبيعي مع أخواتها دول 
مجلس التع���اون لدول اخلليج 
العربي���ة وفق بعده���ا العربي 
واإلس���امي وإطارها اإلقليمي 
والدولي جس���ر محبة وس���ام 
ومشعل حضاري لكل ما فيه خير 

اإلنسانية والعدالة والسام.
األخ الرئيس املوقر.. األخوات 

واالخوة األعضاء احملترمني
إننا نعيش أجواء تفاؤل يترقب 
اجلميع ثمار نتائجها مع بداية 
فصل تشريعي جديد نتلمس منها 
الكويت..  هموم وهواجس أهل 
آباؤنا وأمهاتنا وإخوتنا وأبناؤنا 
نقرأ في عيونهم مش���اعر األمل 
والثقة في أن يتكرس االستقرار 
وتزول مظاهر االحتقان وتبقى 
كويتنا احلبيبة كما كانت هامة 
حضارية شامخة ورمزا للتقدم 
والرقي وواحة لألمن واحلرية 
والدميوقراطية لكل من يعيش 
على أرضها ويستظل بسمائها.

فا خيار أمامنا أيها األخوات 
واالخوة غير النجاح وإننا على 
يقني بأن التعاون بني السلطتني 
التشريعية والتنفيذية وتفعيل 
احلوار الهادف البناء هو األساس 
البرملاني  العمل  لنجاح مسيرة 
وهو الضمانة الرئيسية لتجسيد 
الشراكة االيجابية احلقيقية بينهما 
في حمل أمانة املسؤولية الوطنية 

وحتقيق اإلجناز املنشود.
)فإذا عزمت فتوكل على اهلل إن 

اهلل يحب املتوكلني( ڈ
الغالية وأهلها  الكوي���ت  إن 
األوفياء يستحقون منا كل جهد 

سمو األمير يتسلم من سمو رئيس الوزراء اخلطاب األميري

سيد حسني القاف وأحمد الري ود.معصومة املبارك

علي الراشد يرفع هدية صفاء الهاشم مبناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة وهي عبارة عن مطرقة مرصعة 

املجلس وافق على إدراج تشكيل جلنة مؤقتة لإلعالم ووسائل اإلتصال على بند ما يستجد من أعمال في اجللسة املقبلة

املليفي: أمتنى من اجلميع اخلروج من عنق الزجاجة من أجل اإلجناز
اخلرينج: انتخابات مكتب املجلس جرت بروح وطنية كويتية

تتمة المنشور ص 13

البقية ص 15

سيف: ضرورة استلهام املعاني السامية
من خطاب سمو األمير 

هنأ رئيس مكتب العمالة 
الوافدة في اإلتحاد العام 

لعمال الكويت عبدالرحمن 
الغانم رئيس مجلس األمة 

المنتخب علي الراشد وزميله 
نائب رئيس مجلس األمة 

مبارك الخرينج وأمين سر 
المجلس النائب كامل العوضي 

ومراقب المجلس النائبة 
صفاء الهاشم على اختيارهم 

لتولي مناصبهم الجديدة، 
كما هنأ أيضا النواب الجدد 
على توليهم مهامهم النيابية 
بعد أداء اليمين الدستورية 

خالل الجلسة االفتتاحية لدور 
االنعقاد االول من الفصل 

التشريعي الرابع عشر.
ودعا الغانم في تصريح 

صحافي له أعضاء المجلس 
الجدد إلى التعاون مع 

الحكومة الجديدة على أن 
يبذل الجميع كل ما في وسعه 

من أجل أرضاء المواطنين 
والعمل على تحقيق التنمية 

واالرتقاء بالمستوى المعيشي 
والتعليمي والصحي في 
المجتمع، مطالبا أعضاء 

الحكومة الجديدة بالتعاون 

مع نواب األمة على تحقيق 
مصالح جميع المواطنين.

وشدد الغانم على ضرورة 
اإلسراع في تنفيذ توصيات 
صاحب السمو األمير الشيخ 

صباح األحمد والمضي 
قدما في إصالح القوانين 
والتشريعات والعمل على 

إنجاز الخطة التنموية وإصالح 
البنيان االجتماعي والثقافي 

والخدمي وتعزيز مبادئ 
الديموقراطية التي يتمناها 

الشعب الكويتي.

أكد النائب حمد سيف الهاجري على ضرورة 
استلهام المعاني السامية التي وردت في خطاب 

صاحب السمو األمير في الجلسة االفتتاحية 
للفصل التشريعي الرابع عشر، داعيا الحكومة 

الى تحويل هذه المعاني الى برنامج عمل.
وقال الهاجري للصحافيين امس ان صاحب 

السمو األمير أكد في خطابه على ضرورة 
تعاون السلطتين وان تقدم الحكومة برنامج 
عمل واضحا، إضافة الى تشديد سموه على 

ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية ونبذ 
الخالف.

رسالة واضحة

وأشار الهاجري الى ان صاحب السمو األمير 

وجه رسالة واضحة الى مجلس األمة حول 
إصالح المؤسسة التشريعية وتعزيز دورها 
ايجابيا ودفع مسيرة االنجاز، مشيرا الى ان 

المجلس يجب عليه ان يضع ما أشار اليه 
صاحب السمو األمير ضمن أولوياته.

وأعرب الهاجري عن تفاؤله خالل المرحلة 
المقبلة، مشيرا الى ان جلسة االفتتاح وانتخاب 

رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس 
واللجان جسدا روح التعاون بين نواب المجلس 

وهذا يبشر بالخير وان األيام القادمة ستشهد 
الكثير من التعاون النيابي ـ النيابي والتعاون 

النيابي ـ الحكومي بهدف دفع عجلة االنجازات 
وإقرار المشاريع والقوانين التي تخدم الوطن 

والمواطنين.

عبدالرحمن الغامن: نتمنى من املجلس اجلديد سرعة تنفيذ توصيات صاحب السمو
 والعمل على إصالح أحوال الوطن وتعزيز املبادئ الدميوقراطية

عبدالرحمن الغامن

هنأ رئيس مجلس 
األمة اجلديد 

ومعاونيه على 
توليهم مناصبهم

هدية تذكارية لصاحب السمو األمير سمو األمير مودعا احلضور اثناء خروجه من املجلس

العبداهلل: احلكومة 
تطلب تأجيل تشكيل 
اللجان املؤقتة ملدة 
أسبوعني ونحن أتينا 

للتعاون واإلجناز

العمير: ال يجوز تفريخ 
جلان فرعية وما 
الهدف من ذلك؟
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وتضحية ولن نقبل بأن نخذلها 
ولن نقابل إحسانها وكرمها علينا 
إال بحسن الوالء واإلخاص ورد 

اجلميل.
اللهم اجع���ل حاضرنا خيرا 
من ماضينا ومستقبلنا خيرا من 
حاضرنا ندعوه سبحانه وتعالى 
ب���أن يعيننا ويوفقنا ويس���دد 
خطانا ملا يحبه ويرضاه ويدمي 
على وطننا العزيز نعمة األمن 
والرخاء وأن يحفظ قائدنا وراعي 
مسيرتنا حضرة صاحب السمو 
األمير وس���مو ولي عهده األمني 

حفظهما اهلل ورعاهما.
 والسام عليكم ورحمة اهلل 

وبركاته.

جلسة انتخاب الرئيس 

افتتح رئيس الس���ن النائب 
صاح العتيقي اجللسة االفتتاحية 
الساعة الثانية عشرة ظهرا عقب 
انتهاء مراس���يم حفل االفتتاح 
ومغادرة س���مو األمير مجلس 
األمة، وتا االمني العام أس���ماء 
االعضاء احلاضرين وكذلك األوامر 
األميرية، ومنها تشكيل احلكومة 
اجلديدة، وتعيني رئيس مجلس 

الوزراء.
وانتقل املجلس الى بند أداء 
اليمني الدستورية للنواب والوزراء 

وفق املادة 91 من الدستور.
ال���ى بند  وانتق���ل املجلس 
انتخاب رئيس املجلس وترشح 
الى املنصب د.علي العمير وعلي 
الراش���د وأحمد املليفي، وجرى 
التصوي���ت االلكترون���ي على 
انتخاب منصب الرئيس وكانت 

النتيجة كاآلتي:
د.عل���ي العمي���ر 26 صوتا، 
وعلي الراشد 33 صوتا، وأحمد 
املليفي 4 أصوات، وبذلك يكون 
قد فاز مبنصب الرئيس النائب 
علي الراش���د الذي التف حوله 
النواب ليهنئوه بفوزه باملنصب، 

بحصوله على 33 صوتا.
٭ علي الراشد بعد فوزه مبنصب 
الرئيس: بداية أشكر من منحني 
ثقته بالفور وأشكر من لم مينحني 
ثقته شفقة علي من حتمل هذه 
املس���ؤولية، وأش���كر الزميلني 
العمير واملليفي، فهذه  الغاليني 
حلظة من أهم اللحظات، فقد قال 
الش���عب كلمته واختار ممثليه 
ووقفوا الى جانب قيادته، وأظهر 
حسن معدنه، وبدا أكثر تصميما 
على االنتقال من مرحلة التأزمي 
الى مرحلة الدميوقراطية، فشكرا 
يا صاحب السمو، وشكرا يا شعب 
الكويت الذي نلت ثقته آما أن 
أكون عند حس���ن ظن اجلميع، 
وإذا أنتم منحتموني ثقة رئاسة 
املجل���س فهذا دين ف���ي عنقي، 
وأعاهد اهلل أن أكون وفيا لوطني 
وس���أظل دائم���ا واضعا نصب 
عيني ش���عاري وهو »أن أكون 

دائما مع احلق واحلق ال يتغير« 
متمنيا أن تشدوا من أزري وأن 
تعينوني على منصبي وأعاهدكم 
أن نعم���ل معا لنحقق ما تصبو 

اليه الكويت من تعاون تام مع 
السلطة التنفيذية ومن خال عمل 
دؤوب ال من خال املعارضة غير 
احلقانية وأن ألتزم بأدب احلوار 

من دون شخصانية.
وأمتنى لوطنن���ا الغالي في 
ظ���ل قيادتن���ا الغالي���ة التقدم 

واالزدهار.

٭ د.علي العمير: أبارك للرئيس 
هذا املنصب فأنت تش���رفه األخ 
الرئيس وأهنئ الشعب الكويتي 
واخواني وأخواتي على اختيارهم 

وعسى اهلل أن يعينك على حمل 
االمانة وأشكر من منحني الثقة، 
الثقة  وأشكر اجلميع على هذه 
وأوصلت هذه الثقة شخصا حبيبا 
الى هذه الرئاسة واعتبرني األخ 

الرئيس عضدك ويدك اليمني.
٭ أحمد املليفي: نبارك لك االخ 
الرئيس على ثقة النواب ونشفق 
عليك ونتمنى أن نتعاون جميعا 
للخروج من عنق الزجاجة من 
أجل االجن���از وأمتنى التوفيق 
للجميع للنه���وض بهذا الوطن 

ملا هو أفضل.
٭ الشيخ محمد العبداهلل: نيابة 
عن سمو الش���يخ جابر املبارك 
أهنئ الشعب الكويتي بأحد أكفأ 
االشخاص الى سدة الرئاسة وأهنئ 
نفسي بوجودي في مجلس يحمل 
كل أطي���اف املجتمع املتجانس، 
متمنيا أن يحقق الشعب الكويتي 
آماله وطموحاته من خال هذا 

املجلس.
٭ علي الراش���د: نحن جناحان 
حلمامة واحدة اسمها الكويت وإن 

شاء اهلل سنطير الى التنمية.
الى انتخاب  وانتقل املجلس 
منصب نائب رئيس مجلس األمة 
وترشح للمنصب النائبان عدنان 
عبدالصمد ومب���ارك اخلرينج 
وجرى التصوي���ت االلكتروني 

وكانت النتيجة كالتالي:
عدنان عبدالصمد 24 صوتا، 
ومب���ارك اخلرين���ج 39 صوتا، 
النائب  وبذلك يك���ون قد ف���از 
مبارك اخلرينج مبنصب نائب 
الرئيس بحصوله على 39 صوتا 
مقابل 24 صوتا للنائب عدنان 

عبدالصمد.
٭ مبارك اخلرين���ج بعد فوزه 

مبنصب نائب الرئيس:
أهنئك األخ الرئيس في البداية 
على ثقة اخوانك، كما يسعدني 
أن أش���كر من أوالني هذه الثقة 
ألحتمل هذه املسؤولية، كما أشكر 
من رأى أن هناك من يستحق هذه 
الثقة وهو األخ عدنان وهو صمام 
املجلس وال أستغني عنه وال عن 

خبرته في هذا املجال.
ما حدث اليوم من انتخابات 
يشهد لها اجلميع بأنها انتخابات 
لم جتر فقط بروح رياضية وإمنا 
جرت ب���روح وطنية كويتية ال 
سنية وال ش���يعية، كلنا واحد 
وجئنا له���ذه االنتخابات بثقة 
الكويتي، وأسأل اهلل  الش���عب 
سبحانه وتعالى أن يعيننا جميعا 
على هذه املسؤولية واحلكومة 
باألساس هي التي تقود املجلس 
وأمتنى أن يكون مجلس إجناز، 
حفظ اهلل الكويت وأميرها وولي 

عهدها وشعبها من كل مكروه.
٭ عدنان عبدالصمد: أبارك لألخ 
الفاضل مبارك اخلرينج سائا اهلل 
أن يوفقه ملا فيه اخلير وأش���كر 
كل من أوالني هذه الثقة الغالية 
وأش���كر كل من أراد أن يعفيني 
من هذه املسؤولية وأسأل اهلل 

جلميع االخ���وة واالخوات في 
التوفي���ق والنجاح ملا  املجلس 
فيه خي���ر هذا الوطن، ربنا هب 
لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من 

أمرنا رشدا.
٭ علي الراشد: ال نستغني عن 
خبرتك فأنت أحد خبراء املجلس 
من خال الائحة والدستور فا 
حترمنا من خبرتك والكل يشهد 

لك بالنزاهة والعلم.
٭ خالد الشليمي: نبارك ملبارك 
اخلرينج ونق���دره وأتصور أن 
احلكومة ال تقود املجلس واملجلس 
هو الذي يقود نفسه واذا تعاونت 

معنا فسنتعاون معها.
٭ عدن���ان عبدالصمد: األخ 
مبارك حصل على 39 صوتا وأنا 
حصلت عل���ى 24 إذن احلضور 
63 والعدد الكلي املفروض يكون 
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٭ علي الراش���د: هناك واحد 

ممتنع.
٭ وانتقل املجلس إلى بند انتخاب 
أمني سر مجلس األمة، وترشح 
للمنصب النائبان كامل العوضي 

ومشاري احلسيني.
مش���اري احلس���يني: أعلن 
انس���حابي لصال���ح األخ كامل 

العوضي.
وحصل النائب كامل العوضي 
على منصب أمني س���ر املجلس 

بالتزكية.
كامل العوضي: أش���كر أخي 
النائ���ب مش���اري احلس���يني 
وعس���ى أن يقدرن���ي اهلل على 

حمل األمانة.
٭ وانتق���ل املجلس إلى بند 
انتخاب منصب مراقب مجلس 
األمة، وترشح للمنصب النائبان 
صفاء الهاش���م وسعود نشمي 

احلريجي.
وجرى التصوي���ت اإللكتروني 
النتخاب منصب املراقب وكانت 

نتيجة التصويت كاآلتي:
سعود احلريجي حصل على 
26 صوتا، وصفاء الهاشم حصلت 
عل���ى 37 صوت���ا، وبذلك تفوز 
النائبة صفاء الهاش���م مبنصب 

مراقب املجلس.
صفاء الهاشم: أشكر إخواني 
الذين منحوني ثقتهم وأشكر هذا 
اجلو الودي املليء بالدميوقراطية 
ونتطل���ع إل���ى عم���ل يحق���ق 

طموحاتنا.
٭ انتقل املجلس إلى بند انتخاب 

اللجان
اجل���واب عل���ى اخلطاب  األميري1
الدويس���ان، خالد  فيص���ل 
الشطي، عصام الدبوس، معصومة 
املبارك، صفاء الهاشم، وحصلوا 

على عضويتها بالتزكية.
العرائ���ض والش���كاوى  وترشح لها النواب عصام 2
الدبوس، ناصر الشمري، سعد 

د.يوسف الزلزلة وم.عادل اخلرافي

عسكر العنزي

الشيخ سلمان احلمود 

د.علي العمير

م.هشام البغليأحمد الري ود.خليل عبداهلل

بدر البذالي مصطفى الشمالي شريدة املعوشرجي يؤدي القسم ويبدو هاني حسني وعبدالعزيز اإلبراهيم

الصانع: أطالب بإحالة املادة 71 إلى »الدستورية« لتفسير معايير الضرورة من عدمها

الراشد: الشعب الكويتي بدا أكثر تصميمًا على االنتقال 
من مرحلة التأزمي إلى مرحلة الدميوقراطية

تتمة المنشور ص 14

البقية ص 16

صاحب السمو وسمو ولي العهد والشيخ جابر العبداهلل والشيخ أحمد احلمود يتوسطهم د.صاح العتيقي سمو األمير يوقّع على مرسوم دعوة املجلس لانعقاد

الدويسان: اللجان 
املؤقتة لها أهمية 

قصوى بسبب ازدحام 
جدول األعمال بالقوانني 

واملقترحات

روال: نبارك للجميع 
حصولهم على عضوية 
اللجان ونتمنى تأجيل 

بند ما يستجد من 
أعمال إلى اجللسة 

املقبلة
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احلريجي، خالد الشطي، خليل 
ابل، سعد البوص، حسني القاف، 
أب���ل  النائ���ب خلي���ل  وق���ام 

باالنسحاب.
النائ���ب ناصر  وانس���حب 
النواب  الشمري وزّكى املجلس 
عصام الدبوس، سعود احلريجي، 
خالد الش���طي، س���عد البوص، 

حسني القاف.
الداخلية والدفاع وترشح  لها سعدون حماد، سعود 3
احلريجي، عسكر العنزي، عبداهلل 
املعيوف، مبارك العرف، عصام 
الدبوس، كامل العوضي، ناصر 
الشمري، طاهر الفيلكاوي، محمد 
ناصر الرشيدي، هشام البغلي، 

عبداهلل التميمي.
النائب هش���ام  وانس���حب 

البغلي.
وجرى التصويت وفاز النواب 
عبداهلل املعيوف وعبداهلل التميمي 
وناصر الشمري ومحمد ناصر 
البراك وجرت اإلعادة بني النواب 
سعدون حماد وكامل العوضي 
وعسكر العنزي ومت اختيار النائب 
عسكر العنزي بالقرعة وأصبح 

النواب أعضاء اللجنة هم:
عب���داهلل املعيوف وعبداهلل 
التميمي وناصر الشمري ومحمد 

الرشيدي وعسكر العنزي.
املالية واالقتصادية وترشح  لها صفاء الهاشم ويوسف 4
الزلزل���ة واحم���د الري وخلف 
دميثير وناص���ر املري ومبارك 
النج���ادة وب���در البذالي وعادل 
اخلرافي وفيصل الكندري ومحمد 
النائ���ب عادل  اجلب���ري، وقام 

اخلرافي باالنسحاب.
وج���رت االنتخاب���ات وفاز 
النواب ناصر  اللجنة  بعضوية 
املري، فيصل الكندري، يوسف 
الزلزلة، احمد الري، خلف دميثير، 

محمد اجلبري وصفاء الهاشم.
ورفع رئي���س املجلس علي 
الراش���د اجللس���ة ربع س���اعة 

لاستراحة.
استأنف رئيس املجلس علي 
الساعة 12.21  الراشد اجللس���ة 

واستكمل انتخاب اللجان.
٭ التشريعية والقانونية: نواف 
الفزي���ع وعبداحلميد دش���تي 
واحمد املليفي ويعقوب الصانع 
ومعصومة املبارك وبدر البذالي 
وفيصل الكندري وحماد الدوسري 
وخال���د الع���دوة وعبدالرحمن 

اجليران وخالد الشطي.
النائب���ان ب���در  وانس���حب 
البذالي واحم���د املليفي وجرى 
التصويت االلكتروني النتخاب 
اعضاء اللجنة التشريعية وفاز 

بعضويتها النواب: فيصل الكندري 
ومعصوم���ة املب���ارك ويعقوب 
الصانع، وحماد مناحي الدوسري 
وخالد الشطي وعبداحلميد دشتي 
وفاز النائب السابع نواف الفزيع 
بالقرعة بعد تساوي اصواته مع 
النائب عبدالرحمن اجليران لكل 

منهما 17 صوتا.
٭ اللجنة التعليمية: وترشح لها 
النواب بدر البذالي وخليل عبداهلل 
ومشاري احلسيني وعبدالرحمن 
اجليران وخالد الشليمي وفيصل 
الدويسان وعادل اخلرافي وخالد 
النواب عادل  العدوة وانسحب 
البذالي وخالد  اخلرافي وب���در 
العدوة وف���از بالتزكية النواب 
خالد الشليمي وفيصل الدويسان 
وعبدالرحم���ن اجليران وخليل 

عبداهلل ومشاري احلسيني.
٭ اللجنة الصحية: وترشح لها 
العتيقي وخليل  النواب صاح 
الصالح وسعد اخلنفور وسعدون 
حماد وهاني شمس وحمد سيف 
الهرش���اني ومشاري احلسيني 
وس���عود احلريج���ي وج���رت 
االنتخابات وفاز بعضوية اللجنة 
الننواب صاح العتيقي وخليل 
الصالح ومشاري احلسيني وهاني 

شمس وحمد الهرشاني.
٭ اللجنة اخلارجية وترشح لها 
النواب: طاهر الفيلكاوي وسعود 
احلريجي وعادل اجلار اهلل وصفاء 
الهاشم، صالح عاشور، معصومة 
املبارك، صاح العتيقي، عسكر 

العنزي، حمد الهرشاني.
وانسحب النائبان عادل اخلرافي 
وعسكر العنزي وجرى التصويت 
الختيار اعض���اء اللجنة صالح 
عاش���ور وطاه���ر الفيل���كاوي 
ومعصوم���ة املب���ارك، ص���اح 

العتيقي، وصفاء الهاشم.
٭ املرافق العامة: وترش���ح لها 
البوص  البغلي وس���عد  هشام 
ومبارك الع���رف وخالد العدوة 
وعادل اخلرافي وخالد الشليمي 
ونبي���ل الفضل وعدنان املطوع 
وعلي العمير، وفاز بعضويتها 
الن���واب عل���ي العمي���ر وعادل 
اخلرافي ونبيل الفضل، وعدنان 
املطوع وهشام البغلي، ومبارك 

العرف وخالد العدوة.
العدوة: شكرا وأهنئك  ٭ خالد 
بالرئاس���ة واريد ان اهمس في 
اذن النواب واحلكومة، وما كانت 
تتم انتخابات اللجان بهذا الشكل 
فكان يراعى التخصص فهذا روح 
عمل املجلس اما ننجز او ال ننجز 
فيجب ان نعمل ونتعاون ويجب 

أال نتسابق على اللجان.
الراش���د: ماحظة في  ٭عل���ي 

محلها.
٭ جلنة امليزانيات: وترشح لها 

النواب: عدنان عبدالصمد وعادل 
اخلرافي وهشام البغلي وحماد 
الدوس���ري وعب���داهلل معيوف 
النجادة  وهاني شمس ومبارك 
وكامل العوض���ي وبدر البذالي 

ومحمد اجلبري.
وانس���حب النواب هاني شمس 
وكامل العوضي وعادل اخلرافي 
وفاز بعضوية اللجنة بالتزكية 
عدن���ان عبدالصم���د، حم���اد 
الدوسري، هش���ام البغلي، بدر 
البذالي، عبداهلل معيوف، محمد 

اجلبري ومبارك النجادة.
العام:  امل���ال  ٭ جلن���ة حماية 
وترشح لها النواب سعد اخلنفور 
وسعود احلريجي وعبداحلميد 
دش���تي وبدر البذالي ويعقوب 
الصانع وعبداهلل التميمي ونواف 
الفزيع واحمد املليفي ومحمد براك 
الرشيدي، وسعدون حماد وناصر 
املري وانسحب النواب عبداحلميد 
دشتي ويعقوب الصانع وعبداهلل 
التميمي، وفاز بعضوية اللجنة 
املليفي وسعدون  النواب احمد 
امل���ري وعبداهلل  حماد وناصر 

التميمي وسعود احلريجي.
وانتقل املجلس الى بند املراسيم 
التي ص���درت في فت���رة احلل 

واالنتخابات.
٭ علي الراشد: اصدرت احلكومة 
عددا من املراسيم بقوانني وطبقا 
الى املادة 112 من الائحة احيلت 
ال���ى اللجان املختص���ة وارجو 
اعطاءها صفة االستعجال حتى 
القادمة،  نصوت عليها اجللسة 

موافقة؟
موافقة عامة.

٭ بند ما يستجد من اعمال.
د.روال دشتي: نبارك للجميع 
حصوله���م على اللجان وامتنى 
تأجيل بند فتح باب ما يستجد من 
اعمال الى اجللسة القادمة حتى 
نطلع على اللجان ومواضيعها.

البند قبل  ونتمنى تأجي���ل 
التصويت عليه حتى يتسنى لنا 
التنسيق فيها ونتعاون معهم في 

اجللسة القادمة.
٭ عدنان عبدالصمد: بالنس���بة 
ملراس���يم الض���رورة حتال الى 
اللجان وعندما ترس���ل اللجان 

تقاريرها نصوت عليها.
٭ يعقوب الصانع: تقدمت بكتاب 
موقع من 5 أعضاء يتحدث عن 
مفهوم مرسوم الضرورة، وحتى 
تتم املوافقة على اي مرسوم هناك 
معياران، ش���كلي يعني انه هل 
ميثل الضرورة من عدمها؟ وما 

هو املعنى اجلامع للمرسوم؟
٭ علي الراش���د مقاطعا: حلظة 
جت���ب قراءت���ه اوال وم���ن ثم 

مناقشته.

الشيخ محمد العبداهللعصام الدبوس ود.روال دشتي

حديث بني النواب

نقاش بني سيد حسني القاف ود.معصومة املبارك

كامل العوضي محييا اإلعاميني وبجانبه عسكر العنزي أحمد املليفيمحمد البراك مصافحا الزلزلة

جانب من كبار الشيوخ في القاعة األميرية تهنئة من رئيس احلكومة إلى  رئيس املجلس 

يعود لالنعقاد في جلسة 25 اجلاري الستكمال جدول األعمال

املجلس يرفض طلبًا بإحالة املادة 71 من الدستور إلى احملكمة الدستورية

تتمة المنشور ص 15

البقية ص 17

الصانع: تقدمت 
بكتاب موقع من 
5 أعضاء يتحدث 

عن مفهوم مرسوم 
الضرورة

العدوة: نحن نعبر 
عن آرائنا وال نتبنى 

آراء اآلخرين والضرورة  
قدرت من صاحب 
التقدير وهو سمو 

األمير
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٭ وتا األمني العام اقتراحا بإحالة 
املادة 71 من الدستور الى احملكمة 
الدستورية لتفسيرها، ولبيان 
ما املقصود بحالة الضرورة وما 
املعايي���ر والضوابط التي تبرر 

حالة الضرورة.
٭ احمد املليفي: الطلب مقدم فهل 
نوافق عليه كمجلس اوال قبل ان 
تطلب احلكومة تأجيله؟ ونحن 
نقدر مقدمي الطلب ولكن نحن 
نزلنا االنتخابات على اس���اس 
ان املرسوم صحيح وال ينبغي 

التشكيك فيه.
٭ يعقوب الصانع: نحن نتحدث 
انن���ا ممثلون لامة  عن جانب 
ومعيار مرسوم الضرورة بشكل 
عام وليس الصوت الواحد فهناك 
عدة مراس���يم وهناك معياران 
يجب معرفتهما ومعرفة معيار 

الضرورة.
واقترح الرئيس علي الراشد احالة 
الطلب الى اللجنة التش���ريعية 

ملعرفة رأيها في الطلب.
٭ سعدون حماد: هناك طعون 
مقدم���ة فع���ا ال���ى احملكم���ة 

الدستورية.
٭ خالد العدوة: نحن نعبر عن 
آرائن���ا وال نتبنى اراء اآلخرين 
والضرورة ق���درت من صاحب 

التقدير وهو سمو االمير.
٭ فيصل الكندري: يجب تطبيق 
الائح���ة واوال يجب التصويت 

على الطلب.
٭ احمد املليفي: عندما نصوت 
عل���ى كل مرس���وم عل���ى حدة 
وقتها نحدد الضرورة من عدمها 
فأرجو سحب الطلب ويقدم عند 

التصويت على املراسيم.
٭ يعقوب الصانع: من قال انه 
ال توجد مس���ألة خافية، وماذا 

نسمي ما يحدث بالديرة؟!
٭ علي العمير: ال املقترح عرض 
وال االخ يعقوب الصانع شرحه 

ولم نطلع عليه.
٭ صباح اخلالد وزير اخلارجية: 
في معرض شرح صاحب املقترح 
ان مقت���رح االتفاقي���ة االمنية 
اقر وفق املادة 70 وليس���ت 71 
وس���يعرض على املجلس الخذ 

املوافقة.
٭ علي الراشد )الرئيس(: املوافق 

على الطلب نفسه يرفع ايده.
موافقة: 7.

عدم موافقة: 48.
عدم موافقة على الطلب.

وت���ا االمني الع���ام بتكليف 
مكتب املجلس بدراسة االولويات 
مع احلكومة على ان يتم ترتيب 
االولويات بالتنسيق مع النواب 

واللجان البرملانية.

٭ محمد العبداهلل: هناك طلبان 
على ايهما نصوت عليه فتح باب 
ما يستجد من اعمال ام نصوت 

على الطلب؟
٭ عل���ي الراش���د: موافقة على 
ادراجه على بند ما يستجد من 

اعمال.
موافقة.

هل يواف���ق املجل���س على 
الطلب؟

موافقة عامة.
اقتراح بتشكيل جلنة مؤقتة 
خاصة باالعام ووسائل االتصال 

تتكون من خمسة اعضاء.
وجرى التصويت نداء باالسم 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 43.

عدم موافقة: 20.
احلضور: 63.

موافقة على ادراج الطلب في 
بند باب ما يستجد من اعمال.

٭ فيصل الدويسان: هذه اللجنة 
لها اهمية قصوى خاصة في هذه 
االيام، فهناك الكثير من القوانني 
واملقترحات كانت مدرجة على 
جدول اعمال اللجنة التعليمية، 
ولم ينظر فيها بس���بب ازدحام 
ج���دول االعمال له���ذه اللجان، 
وهن���اك قوانني الي���وم حتتاج 
الى جلنة متخصصة ومن هذه 
القوانني قانون الصحافة ونبذ 

الكراهية.
٭ عل���ي العمي���ر: مل���اذا نتهم 
احلكوم���ة؟ هناك جلن���ة قائمة 
اسمها اللجنة التعليمية وليس 
عليها اي موضوع ينبغي تكليفها، 
ال يجوز تفري���خ جلان فرعية، 
ومن قال ان نبذ الكراهية سيذهب 
الى هذه اللجنة؟ انه س���يذهب 
الى التعليمي���ة، فما الهدف من 
انشاء جلنة فرعية اخرى؟ دعونا 
التعليمية بهذا  اللجن���ة  نكلف 

املرسوم.
٭ محمد العب����داهلل: مع تقديري 
لآلراء التي طرح����ت، اود ان ابني 
سبب رفض احلكومة لهذا الطلب، 
نح����ن اتينا للتع����اون واالجناز، 
تشكيل اللجان املؤقتة ستكون لها 
الدميومة وستجهد اعضاء  صفة 
املجل����س، واعتراضنا ليس على 
موضوع الطلب، لكن ال يجوز سلب 
اختصاص اصي����ل للجنة دائمة 
ونعطيها للجنة مؤقتة، ويجب ان 
نلتقط انفاسنا ونؤجل الطلب الى 
اجللسة املقبلة »يا جماعة املجلس 
موجود ما حدا راح ينحاش، وليس 
االستعجال؟«، وارجو تأجيل الطلب 

الى اسبوعني وفق املادة 76.
ال����ى طلب  الراش����د: يج����اب  ٭ 

احلكومة.
وتا االمني العام اقتراحا بش����أن 
تشكيل جلنة مؤقتة تعنى بشؤون 

املرأة واالسرة.
٭ علي الراشد )الرئيس(: هل يوافق 
املجل����س على ادراجه على بند ما 

يستجد من اعمال؟
41 من 61 � موافقة.

٭ محمد العبداهلل: نحن ال نعلم 
اطاقا كم جلنة ستعرض علينا، 
وطلبنا اتساع صدر االخوة لتأجيل 
هذه الطلبات ملدة اسبوعني، واذا 
ما وافقتم فأرجو تسجيل موقف 

احلكومة بالتأجيل اسبوعني.
٭ علي الراش����د: اذا اس����تخدمت 

احلكومة حقها.
٭ صالح عاشور: كام احلكومة 
منطقي، ألنه من املمكن ان تتأخر 
الطلبات الكثر من شهر، من االفضل 

االستجابة لطلب احلكومة.
٭ علي الراش����د: فه����ل احلكومة 
ستلتزم بوعدها ومناقشة الطلبات 

في اجللسة املقبلة؟
٭ محمد العبداهلل: مشكلة احلكومة 
انها تفاجأ بطلبات لم تعرف عنها 
ش����يئا، وتأجيل النظ����ر فيها الى 

االسبوع املقبل ما فيه مشكلة.
٭ معصومة املبارك: اذا كان االمر 
لتأجي����ل ملدة اس����بوع فا بأس، 
وامتنى ان تقرأ االمانة العامة اسماء 
اللجان حتى تعرف احلكومة ماذا 

سيكون عندها االسبوع املقبل.
٭ تش����كيل جلنة تعنى بشؤون 
الزراعة والثروة احليوانية واالمن 

الزراعي.
تؤجل للجلسة املقبلة.

٭ تشكيل جلنة مؤقتة حلقوق 
االنسان والبدون.

تؤجل للجلسة املقبلة.
٭ تش���كيل جلنة مؤقتة تعنى 

بالبيئة والطاقة.
تؤجل للجلسة املقبلة.

٭ تشكيل جلنة مؤقتة ملكافحة 
الظواهر السلبية.

تؤجل للجلسة املقبلة.
مؤقت���ة  جلن���ة  تش���كيل  ٭ 

لاسكان.
تؤجل للجلسة املقبلة.

٭ مش���اري احلس���يني: جميع 
اللج���ان املذكورة فيها س���لب 

لاختصاصات االصيلة.
٭ علي الراشد )الرئيس(: نشيد 
بدور االمان���ة العامة واحلرس 
الوطني واالعاميني على اظهار 

افتتاح الفصل على اكمل وجه.
٭ عبدالصمد: بالنس���بة للجان 
املؤقت���ة اذا ادرج���ت في نفس 
اجللسة ستطيع احلكومة تأجيلها 
ملدة اسبوعني، ولكن اذا ادرجوها 
على جدول االعمال قبل اجللسة 
املقبلة فلن تس���تطيع احلكومة 

تأجيلها.
٭ علي الراش���د: ترفع اجللسة 

الى تاريخ 2012/12/25.
وترفع اجللسة.

أنس الصالحم.سالم األذينة

د.معصومة املبارك ود.روال دشتي وصفاء الهاشم وسيد عدنان عبدالصمد

صالح عاشور يستشهد بالائحة الداخليةنبيل الفضل

خلف دميثير يدلي بصوتهحماد الدوسرينتائج انتخابات الرئاسة

علي الراشد على املنصةعلي الراشد مترئسا اجللسة وبجانبه نائبه مبارك اخلرينج وأمني السر كامل العوضي

تأجيل طلبات بشأن تشكيل 6 جلان مؤقتة: املرأة وحقوق اإلنسان والبيئة والظواهر السلبية واإلسكان والزراعة

مجلس األمة يشكل 11 جلنة دائمة 4 بالتزكية و7 باالنتخاب

حماد: هناك طعون تتمة المنشور ص 16
مقدمة فعليا إلى 

احملكمة الدستورية 
وعلينا التريث 

الكندري: يجب تطبيق 
الالئحة الداخلية 

في أعمال املجلس 
خالل التصويت على 

االقتراحات 
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علي الراشد ود.علي العمير يدا بيد عبداهلل املعيوف ذكرى الرشيدي وفيصل الكندري يتوسطهم م.عادل اخلرافي

جانب من اجللسةصفاء الهاشم ترفع املطرقة الهدية التي قدمتها لعلي الراشد بعد فوزه بانتخابات الرئاسة 

جلنة: اجلواب على اخلطاب األميري
فيصل الدويسان

خالد الشطي
عصام الدبوس

معصومة املبارك
صفاء الهاشم

جلنة: العرائض والشكاوى
عصام الدبوس
سعود احلريجي

خالد الشطي
سعد البوص
حسني القاف

جلنة: الداخلية والدفاع
عبداهلل املعيوف
عبداهلل التميمي
ناصر الشمري
محمد الرشيدي
عسكر العنزي

اللجنة املالية واالقتصادية
ناصر املري

فيصل الكندري
يوسف الزلزلة

أحمد الري
خلف دميثير
محمد اجلبري
صفاء الهاشم

اللجنة التشريعية والقانونية
فيصل الكندري
معصومة املبارك
يعقوب الصانع
حماد الدوسري
خالد الشطي

عبداحلميد دشتي
نواف الفزيع

اللجنة التعليمية
خالد الشليمي

فيصل الدويسان

عبدالرحمن اجليران
خليل عبداهلل

مشاري احلسيني
اللجنة الصحية
صاح العتيقي
خليل الصالح
هاني شمس

حمد الهرشاني
مشاري احلسيني

اللجنة اخلارجية
صالح عاشور

طاهر الفيلكاوي
معصومة املبارك
صاح العتيقي
صفاء الهاشم

جلنة املرافق العامة
علي العمير

عادل اخلرافي
نبيل الفضل
عدنان املطوع
هشام البغلي
مبارك العرف
خالد العدوة

جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي
عدنان عبدالصمد
حماد الدوسري
هشام البغلي
بدر البذالي

عبداهلل املعيوف
محمد اجلبري
مبارك النجادة

جلنة األموال العامة
أحمد املليفي
سعود حماد
ناصر املري

عبداهلل التميمي
سعود احلريجي

صباح العلي: كلمة صاحب السمو إضاءات وإشراقات للسير عل هداها وتأكيد اللجان البرملانية الدائمة
ملالمح املرحلة املقبلة

أعضاء مجلس األمة يؤدون اليمني الدستورية للفصل التشريعي الـ 14

هنأ الشيخ صباح جابر العلي 
مدير عام مؤسسة الموانئ 

الكويتية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد والشعب 

الكويتي بمناسبة بداية دور 
االنعقاد األول من الفصل 

التشريعي الـ 14 لمجلس األمة 
بحضور سموه.

وثّمن الشيخ صباح جابر العلي 
في تصريح صحافي المعاني 
السامية التي وردت في كلمة 

صاحب السمو األمير أمس 
خالل افتتاحه دور االنعقاد 
األول من الفصل التشريعي 
الـ 14 لمجلس األمة، مؤكدا 

انها خارطة طريق للمواطنين 
لضمان وصول سفينة البالد 

الى بر األمان.
وصرح د.صباح العلي بأن 
كلمة صاحب السمو األمير 

تميزت بالخبرة والحنكة 
التي تعودناها من سموه، 

السيما ان ما جاء في الخطاب 

الكويت ـ كونا: أدى أعضاء مجلس االمة 
)وزراء ونواب( اليمين الدستورية اليوم 
في الجلسة االولى لدور االنعقاد العادي 
االول من الفصل التشريعي الـ 14 وذلك 

لمباشرة أعمالهم في المجلس وفقا 

للمادة )91( من الدستور.
وتنص المادة المذكورة على انه »قبل 

أن يتولى عضو مجلس األمة أعماله في 
المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس 

في جلسة علنية اليمين اآلتية، أقسم باهلل 

العظيم أن أكون مخلصا للوطن واألمير 
وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة 
وأذود عن حريات الشعب ومصالحه 

وأمـواله وأؤدي أعمالي باألمانة 
والصدق«.

يؤكد حرص سموه على 
المجتمع وتماسكه وعدم 

العبث بوحدتنا الوطنية 
وأهمية احترام القوانين 
وتطبيقها على الجميع، 

ليكون الجميع على مستوى 
المسؤولية من أجل الحفاظ 

على الوحدة الوطنية وإعطاء 
صورة مشرقة لممارستنا 

الديموقراطية.
وأوضح ان كلمة صاحب 

السمو األمير فيها اضاءات 
واشراقات للسير على 
هداها، وتأكيد لمالمح 

المرحلة المقبلة والتي تؤكد 
على سيادة القانون ورفض 
استخدام حرية الرأي مطية 
لبث الفتن، وتهديد استقرار 

النسيج االجتماعي لوطننا.
وشدد الشيخ صباح جابر 

العلي على ان المرحلة 
الحساسة التي تمر بها 

منطقتنا، تتطلب منا الحيطة 

والحذر، حماية لوطننا 
وحفاظا عليه، ولن يتأتى 

ذلك اال بالتكاتف والتالحم 
والوقوف في وجه كل من 
يثير النعرات الطائفية او 

القبلية، ويهدد وحدتنا 
الوطنية.

وقال صباح العلي ان صاحب 
السمو األمير هو ربان 

سفينتنا، وعلينا السمع 
والطاعة لسموه، ألن الوطن 

أمانة في أعناقنا جميعا، 
الفتا الى ان ما ورد في 

كلمة سموه أكد على ثوابتنا 
الوطنية، ومن هذا المنطلق 
فإن علينا جميعا ان نكون 

شركاء في عملية بناء الوطن 
وتحصينه، وذلك باحترام 
القوانين التي ارتضيناها 

ألنفسنا وشرعناها لحفظ 
الحقوق وبيان الواجبات، ألن 
أمن الوطن وسالمته فوق كل 

اعتبار.

الشيخ صباح جابر العلي

علي الراشد محاط بالنواب بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسةتهنئة من سمو رئيس الوزراء لرئيس مجلس األمة


