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الغامن يهنئ نظيره 
القطري باليوم الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس ببرقية 
تهنئة إلى رئيس مجلس الشورى في دولة قطر أحمد 
بن عبداهللا بن زايد آل محمود، وذلك مبناسبة اليوم 

مرزوق الغامنالوطني القطري.

الصالح لتحسني معيشة املواطن
بعد تضررها جراء ارتفاع األسعار

خليــل  النائــب  دعــا 
الصالح أعضاء مجلس األمة 
إلى االلتفاف حول خارطة 
طريــق شــعبية تترجــم 
الوطن واملواطن  تطلعات 
في هذه املرحلة املفصلية 

التي متر بها البالد.
وأكد الصالح أن الشعب 
ينتظر منا تعزيز مكتسباته، 
وتأمني حاجياته، والتعاون 
مــن أجــل تقــدمي حلــول 
عملية ملشكالته اإلسكانية 
والصحيــة واالجتماعيــة 

واالقتصادية. وقال إن واجب املرحلة هو 
االقتراب مــن هموم املواطــن التي يعاني 
منها وتلمس الطريق نحو أسرع احللول، 
ودفع احلكومة إلى التعاون مع املجلس في 

هذا املسار، متمنيا تسريع 
التوافق على إقرار  وتيرة 
القوانــني التــي تصب في 
مصلحة املواطن الذي يعاني 

كثير من األزمات.
إلــى  وأشــار الصالــح 
ضرورة العمــل اجلاد من 
اجل حتسني معيشة املواطن 
التي تضررت جراء ارتفاع 
الرواتب  األســعار وثبات 
التركيبــة  واختــالالت 
السكانية وهيكل االقتصاد.

وأضاف أنــه آن األوان 
أن نستجمع قوانا إليصال رسالة حقيقية 
للشعب بأنه أولى بخيرات هذا البلد املعطاء 
وأن مصلحته هي االجندة االولى التي يجتمع 

عليها النواب في قاعة مجلس األمة.

خليل الصالح

العتيبي يقترح تعديل الئحة املجلس
لعالنية انتخابات مناصب مكتب املجلس

تقدم النائب خالد العتيبي 
باقتراح بقانون للتعديل على 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
ملعاجلة ما حدث في اجللسة 
انتخابات  األخيرة وحتويــل 
الرئيس ونائبه وأمني الســر 
واملراقب من انتخابات سرية 

إلى عالنية.
وجاء االقتراح على النحو 

التالي:
مادة أولى

تضاف فقرة ثانية للمادة 
٢٨ من القانون رقم ١٢ لســنة 
١٩٦٣ املشــار إليــه حتل بعد 
الفقرة األولــى ويكون نصها 

كالتالي:
«ويتم االنتخاب باالقتراع 

العلني نداء باالسم»
مادة ثانية

تستبدل الفقرة األولى من 
نــص املــادة ٣٣ مــن القانون 
رقم ١٢ لسنة ١٩٦٣ املشار إليه 

بالنص التالي:
«بعد انتهاء مراسم افتتاح 
الدور السنوي العادي يشرع 
املجلــس في انتخــاب أعضاء 
مكتبه أو استكمال عددهم وفقا 
للدستور ولهذه الالئحة، وال 
يجوز إجراء أي مناقشــة في 
املجلس قبل انتخاب أمني السر 
واملراقب، عدا مناقشة الطلبات 
اإلجرائيــة الالئحية املتعلقة 

باالنتخاب».
املادة الثالثة

يستبدل بنص املادة ٣٥ من 
القانــون رقم ١٢ لســنة ١٩٦٣ 
املشــار إليــه النــص التالي: 

قد تكشف في اآلونة األخيرة 
دخول املؤثرات سالفة البيان 
عليهــا مما جعلهــا انتخابات 
غيــر نزيهــة مثلومــة بعيب 
شراء الوالءات الزائفة التي ال 
تعبــر عن حقيقة نبض األمة 
وسيادتها، خصوصا ان النائب 
ميارس أعماله البرملانية نيابة 
عن األمة التي ميثلها بكل صدق 
وأمانة، بل يحمله قسمه على 
أن تكون كذلك في كل أعماله.

وملا كان ما تقدم وحتقيقا 
لنزاهة انتخابات رئيس مجلس 
األمة ونائبــه وأعضاء مكتب 
املجلــس اآلخريــن وتأليــف 
اللجــان وأمال في شــفافيتها 
بجعلها بعيدة كل البعد عن أي 
مؤثرات تنحرف بها عن غايتها 
وتخضعها ملساومات رخيصة 
ال تتفق ومظاهر الســيادة أو 
احلرية التي يجب أن تتسم بها 
انتخابات مناصب مجلس األمة.
كمــا أن إمتــام منظومــة 
الشفافية والنزاهة ال يستقيم 
في منع املناقشات بإطالق قبل 
انتخاب بعض أعضاء املكتب 
دون قيد ووجوب استثناء ما 

فــي انتخاب أعضاء مكتبه أو 
استكمال عددهم وفقا للدستور 
ولهذه الالئحة، وال يجوز إجراء 
أي مناقشــة في املجلس قبل 
انتخاب أمني الســر واملراقب، 
عدا مناقشة الطلبات اإلجرائية 
الالئحية املتعلقة باالنتخاب».
الثالثــة  املــادة  ٭ وجــاءت 
باستبدال نص املادة ٣٥ ليصبح 
نصها التالي: «يتم االنتخاب 
ملناصب مكتب املجلس بالتتابع 
وبطريق االقتراع العلني نداء 
باالسم وباألغلبية املطلقة، فإذا 
لم تتحقق هذه األغلبية أعيد 
االنتخاب للمرة الثانية ويكون 
الفوز فيها باألغلبية النسبية 
فإن تساوى اثنان أو أكثر في 
هذه األغلبية مت اختيار أحدهما 

بالقرعة.
الرابعــة  املــادة  ٭ وجــاءت 
بإضافة فقرة أخيرة للمادة ٤٢ 
نصت على أن «ويكون تأليفها 
باالقتراع العلني نداء باالسم».

٭ فــي حــني جــاءت املــادة 
اخلامســة تنفيذيــة بالعمــل 
بالقانون من تاريخ نشره في 

اجلريدة الرسمية.

تعلق منها على وجه اخلصوص 
باإلجراءات الالئحية اخلاصة 
بتلك االنتخابات وهو ما جرى 
عليه العــرف مؤخرا من قبل 
رؤســاء الســن في اجللسات 
األولــى وهو مــا يجب النص 
عليــه دون اجتهاد أو مخالفة 

للنص بإجازته دون سواه.
وملــا كانــت املــادة ١١٧ من 
الدســتور قد عهــدت ملجلس 
األمــة وضع الئحتــه بقولها: 
«يضع مجلــس األمة الئحته 
الداخلية متضمنة نظام سير 
العمل فــي املجلــس وجلانه 
وأصول املناقشة والتصويت 
والسؤال واالستجواب وسائر 
الصالحيات املنصوص عليها 
في الدســتور. وتبني الالئحة 
الداخلية اجلزاءات التي تقرر 
على مخالفة العضو للنظام أو 
تخلفه عن جلسات املجلس أو 

اللجان بدون عذر مشروع».
مــن أجل ذلــك، جــاء هذا 
االقتــراح بقانون ليحقق تلك 
الغايات السامية سابقة البيان 
بجعــل االقتــراع العلني نداء 
باالســم هو األصل املتبع في 
شكل التصويت على انتخابات 
مناصب املجلس وفقا لآلتي:

٭ حيث جــاءت املادة األولى 
بإضافــة فقرة ثانية إلى نص 
املادة ٢٨ حتل بعد الفقرة األولى 
يكــون نصها التالــي: «ويتم 
االنتخــاب باالقتــراع العلني 

نداء باالسم».
٭ في حني جاءت املادة الثانية 
باستبدال الفقرة األولى من نص 
املادة ٣٣ يكون نصها التالي» 
بعد انتهاء مراسم افتتاح الدور 
السنوي العادي يشرع املجلس 

ال يجوز إجراء أي مناقشة في املجلس قبل انتخاب أمني السر واملراقب

خالد العتيبي

«يتم االنتخاب ملناصب مكتب 
بالتتابــع وبطريق  املجلــس 
االقتراع العلني نداء باالســم 
وباألغلبيــة املطلقــة، فإذا لم 
تتحقق هــذه األغلبيــة أعيد 
االنتخاب للمرة الثانية ويكون 
الفوز فيها باألغلبية النسبية 
فإن تساوى اثنان أو أكثر في 
هذه األغلبية مت اختيار أحدهما 

بالقرعة.
املادة الرابعة

تضاف فقرة أخيرة للمادة 
٤٢ من القانون رقم ١٢ لســنة 
١٩٦٣ املشار إليه ويكون نصها 

كالتالي:
«ويكون تأليفها باالقتراع 

العلني نداء باالسم»
املادة اخلامسة

يعمــل بهــذا القانــون من 
تاريــخ نشــره فــي اجلريدة 

الرسمية.
أمير الكويت

املذكرة اإليضاحية

ملا كانت االنتخابات تقوم 
أساسا على عنصري احلرية 
والنزاهة ضمانا الســتقاللها 
وحيدتهــا عــن أي مؤثــرات 
خارجية تهدف إلى انحرافها عن 
مسارها احلقيقي الذي ابتغاه 
املشــرع في جميــع مراحلها 
حتى إعالن النتيجة، حتت أي 
ضغوط كانت سياسية أو مالية 
أو غيرها، أو حتى اســتعمال 
وســائل الترغيب والترهيب، 
وهذا هو األصل العام إال انها 
أوكــد وأوجب فــي انتخابات 
مناصــب مجلس األمــة، ألنه 

«نقابة األمة» تهنئ الرئيس واألعضاء 
بنجاح افتتاح الفصل التشريعي

تقدمــت نقابة العاملني 
في األمانــة العامة ملجلس 
األمة بخالص التهنئة إلى 
رئيــس املجلس مــرزوق 
وأعضــاء  الغــامن  علــي 
املجلس واألمني العام عالم 
الكندري مبناســبة جناح 
التشريعي  الفصل  افتتاح 
الســادس عشــر فــي دور 

انعقاده العادي األول.
وأعــرب رئيس النقابة 
جمال الشالحي في تصريح 
صحافي عن بالغ ســروره 

بتشريف صاحب السمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد اجلابر الصباح، وسمو ولي 
عهده األمني الشــيخ مشعل األحمد اجلابر 
الصبــاح مجلــس األمــة الفتتــاح الفصل 
التشريعي. وهنأ الشالحي رئيس مجلس 
األمــة مرزوق علي الغــامن بحصوله على 
منصب رئيس مجلس األمة للمرة الثالثة 
علــى التوالــي، وحصــول النائــب أحمد 

الشــحومي علــى منصب 
نائب رئيس مجلس األمة، 
وهنأ النائبني فرز الديحاني 
الســر،  أمــني  مبنصــب 
والنائب أســامة الشــاهني 
مبنصب مراقــب املجلس. 
وقال الشــالحي: إذ تبارك 
النقابــة للســادة أعضــاء 
مجلــس األمــة حصولهم 
على ثقة الشعب الكويتي 
في انتخابات نيابية نزيهة 
أجريــت فــي اخلامس من 
ديســمبر اجلاري جسدت 
الوجه املشــرف للدميوقراطية الكويتية، 
فإنهــا تتمنى أن يكون هــذا الفصل مميزا 
ليثمر العديد من القوانني املهمة التي تصب 
في صالح الوطن واملواطنني. aوأشاد رئيس 
النقابة بجهود قطاعات األمانة العامة كافة 
في التنظيم اجليد والرائع والتي ساهمت في 
جناح حفل االفتتاح وخروجه بوجه يشرف 
ويليق بالكويت برملانا وحكومة وشعبا.

جمال الشالحي

٢٠ نائبًا اجتمعوا في ديوان العارضي لبحث األولويات
سلطان العبدان

عقد ٢٠ نائبا اجتماعا 
تنســيقيا أول من أمس 
في ديوان النائب مساعد 
العارضي ملناقشة والتحاور 
حول األولويات التشريعية 
ورســم خارطة طريق 
الشــامل، مشيرا  العفو 
إلى وجود ارتباطات لدى 
النائب بدر احلميدي منعته 
من احلضــور. وأضاف 
العارضي فــي تصريح 
صحافي عقب االجتماع 
أن النواب املجتمعني بحثوا 
ما حدث في جلسة مجلس 
األمة االفتتاحية كل على 
حسب قناعاته، مؤكدا أن 
مسألة استكمال املجلس 
الدســتورية من  مدتــه 
عدمها تعود إلى ســـمو 

أمير البالد. 
من جهته، قال النائب 
د.صالــح ذياب املطيري 
إن اجللســة االفتتاحية 
انتهت وارتضينا نتيجتها، 
مشيرا إلى مد يد التعاون 
مع الرئيس وفق الالئحة 
وكذلك احلكومة ونحيط 
الرئيس علما بأن مجلس 
٢٠١٦ ليس كمجلس ٢٠٢٠.
ما  املطيري  ووصف 
حدث في جلسة االفتتاح 
باإلرهاب الفكري من قبل 
اجلمهور «فلم أشاهد ذلك 
في حياتي، إذ إن هناك من 

واالجتمــاع قائم حتى 
لترتيب األولويات وقانون 

العفو». 
النواب احلضور

العارضــي،  مســاعد 
ود.حسن جوهر، وشعيب 
املويزري، ومهلهل املضف، 
وعبداهللا املضف، وصالح 
ذيــاب الشــالحي، وفرز 
الساير،  الديحاني، ومهند 
ومحمــد احلويلــة، وبدر 
الداهــوم، وحمــد روح 
العرو،  الديــن، ومبــارك 
الصقعبي،  وعبدالعزيــز 
أبوصليب، وفايز  وسعود 
اجلمهور، ومبارك بن خجمة، 
وعبدالكرمي الكندري، وثامر 
الســويط، ومحمد املطير، 

وفارس العتيبي.

الرئاسة».
النائــب فرز  وكشــف 
إقرار  أن  الديحانــي عــن 
أولوية  العام  العفــو  قانون 
نيابية ويجب أن يقر من قبل 
املجلس، مشيرا إلى أن الغامن 
اليوم رئيس املجلس ويجب 
أن نفتح صفحة جديدة، من 
العمل، مشيرا إلى أن الشعب 

سيرى عمل األغلبية.
الديحاني «إميانا  وقــال 
أفرزته نـتـائج  بأن ما  مني 
تـــصويت رئاسة املجلس 
كانت أكبر من منصب عابر 
لسنوات محددة، أتعهد بدعم 
كل االقتراحــات املقدمة من 
الزمالء بتعديل املادتني ٢٨ و٣٥ 
من الالئحة الداخلية ملجلس 
األمة بجعل التصويت علنيا 
على مناصب الرئيس ومكتب 

كان يريد فرض سيطرته».
من جانب آخر، قال النائب 
فايز اجلمهور «سنحاول أن 
يكون هناك توافق مع القيادة 
السياســية والنواب إلقرار 
قانون العفو»، آمال أن يكون 
نيابي حول  هناك تنســيق 

عضوية اللجان.
وتابع بقوله «ســنعمل 
جاهدين إلقرار قانون بتعديل 
الالئحــة الداخلية للمجلس 
العتماد علنية التصويت على 
رئاسة ومناصب املجلس». 

أما النائب سعود بوصليب، 
التزامي  فقال «ما زلت على 
بانتخابات الرئاسة، وسأبقى 
بااللتزام في  عند موقفــي 
اللجان، وســبق  انتخابات 
أن طالبــت احلكومة خالل 
اجللسة باحلياد في انتخابات 

املجلس، رئيس ونائب الرئيس 
وأمني سر ومراقب. 

النائب شــعيب  وأكــد 
املويزري أن الرأي العام يعرف 
ما حصل في جلسة االفتتاح 
واملوضوع اآلن لدى اللجنة 

التنسيقية.
من جهتــه، أعرب النائب 
د.عبدالعزيز الصقعبي عن 
أســفه ملا حدث في جلسة 
الـمجلس،  انتخـاب رئاسة 
أنهــا إســـاءة  معـــتبرا 
التشــريعية  للـمؤســـسة 
واملشوار، فال بد من حتصينها 
بداية مــن التحقيق وتعديل 

اللوائح وإجناز الوعود.
النائب مهند  بدوره، قال 
الســاير إن «رئاسة مجلس 
األمة ذهبت بسبب احلكومة 
وإن شــاء اهللا سنرد عليها 

ناقشوا خارطة طريق إلقرار قانون العفو الشامل

مساعد العارضي مرحباً بالنواب احلضور في ديوانه

هشام الصالح: توثيق ونشر التصويت
في انتخابات رئاسة املجلس غير دستوري

أكد النائب هشام الصالح 
أن توثيق ونشــر التصويت 
في انتخابات رئاسة املجلس 
غيــر دســتوري ويتعارض 
مع صريح القانون، مشــيرا 
إلــى أنــه أبلــغ النــواب في 
التنسيقية بهذا  االجتماعات 
الــرأي. وذكــر الصالــح في 
تصريح إلى الصحافيني انه 
مت االتفاق أن يكون الرئيس 
هــو بــدر احلميــدي لكن لم 
يتــم االتفاق على اآللية وفي 
اجتماع األخ مرزوق اخلليفة 
أبلغــت احلضــور ان توثيق 
التصويت سابقة وإجراء غير 
دســتوري الختراقه السرية 
التــي تتضمنها املادة ٣٥ من 
الالئحة الداخلية، وال ميكن أن 
أقبل مبمارسة غير دستورية 

للرئاسة، ألن هناك من يريد 
الغــامن وهنــاك مــن يريــد 
كان  وبالتالــي  احلميــدي، 
تصويتي للحميدي عن قناعة 

من ٥ ســنوات أسوة بقانون 
املطبوعات والنشر. وأضاف 
ان املقترح يتضمن كذلك عدم 
جواز احلبس االحتياطي من 
قبل النيابة العامة بل تفعيل 
رقابة الشــرطة سواء عادية 
إلكترونية  أو وضع أســاور 
أو خالفــه، الفتا إلــى ان أثر 
القانون ميتد إلى «املطبوعات 
والنشــر» وبالتالي سيكون 
والصحافيــون  املغــردون 
مبنأى عــن عقوبــة احلبس 
نتيجــة تعبيرهم عن الرأي. 
وقال الصالح: لدينا األغلبية 
الكافية إللغاء قانون اجلرائم 
اإللكترونيــة اجلائر من أجل 
املزيد من احلريات، ونحن أمام 
حتد حقيقي لتبيان مدى إميان 

املجلس بحرية الرأي.

بال ضغط. وقــال أنا حر وال 
أحد ميلك فرض إرادته علي، 
ولســت بحاجــة إلــى إبــراء 
ذمــة أمــام أحد ســوى اهللا، 
وأنا أســال ملاذا لم يكن هناك 
رقم «باركود» في التصويت 
ملنصب نائــب الرئيس الذي 
كان أحد مرشحيه وهو حسن 
جوهر مرشح تكتل األربعني؟

مــن جانــب آخــر، أعلــن 
الصالــح أنه تقــدم مع نواب 
باقتراح تعديل قانون اجلرائم 
اإللكترونية واملتضمن إلغاء 
عقوبــة الســجن فــي جرائم 
الرأي، وإلغاء جرمية املساس 
بالكرامة باعتباره مصطلحا 
فضفاضــا، وكذلــك تقليص 
مــدة التقــادم فــي اجلرائــم 
اإللكترونية إلى ٣ أشهر بدال 

هشام الصالح

بعد أن أقســمت على احترام 
الدستور، فضال عن أنني رجل 
قانون ويفترض أنني أول من 

يحترم القانون.
وتســاءل الصالــح: هــل 
يجوز للناخب مثال ان يصور 
ورقــة االقتــراع؟ بالتأكيد ال 
يجــوز، وهذا مــا أبلغت فيه 
االجتماع التنسيقي، موضحا 
انــه لو صــوت املجلس على 
اقتــراح التصويــت العلنــي 
لكان األمــر مختلفا. وأضاف 
أنا رأيي ان التصوير ونشــر 
األوراق يتضمن كذلك مخالفة 
للمادة ٢١ من قانون اجلرائم 
اإللكترونيــة، وهــذا ال يليق 
بــي كنائــب، علمــا أننــي ال 
أتعرض إلى ضغط الشــارع 
للتصويــت أحــد املرشــحني 

العارضي: طلب تشكيل جلنة حتقيق
في أحداث اجللسة االفتتاحية

الشاهني: جلنة مؤقتة لشؤون املرأة

النائــب مســاعد  أعلــن 
العارضي عــن تقدمه اليوم 
ومجموعة من النواب بطلب 
لتشــكيل جلنــة حتقيــق 
في األحــداث التي شــهدتها 
جلســة افتتاح دور االنعقاد 
األول من الفصل التشريعي 
السادس عشر، وشبهة وجود 
أوراق مزورة للتصويت في 
انتخابات رئاسة املجلس مت 
تداولها عبر وسائل التواصل 
االجتماعي.وقــال العارضي 
في تصريح صحافي باملركز 

اإلعالمي ملجلس األمة أمس إن ما حدث 
من أحداث مؤسفة في اجللسة االفتتاحية 

للمجلس امام مرأى دول العالم وبوجود سفراء 
الدول هو إهانة لقاعة عبداهللا السالم، حيث 
قامت رابطة من املشجعني بالتهجم والتطاول 
على النواب في ظل انفالت أمني متعمد. وأعرب 
عن أسفه من أنهم دخلوا قاعة عبداهللا السالم من 
خالل دعوات مت توزيعها بطريقة مشبوهة على 
حساب املواطنني وأصحاب الدعوات من النواب 
الســابقني ووجهاء البلد. وتساءل العارضي: 

«هــل رابطة املشــجعني هم 
وجهــاء البلد الذين أردمت أن 
تراهم دول العالم؟، مبينا أن 
هذا السؤال موجه ملن كانوا 
يدينــون املتهمني في قضية 
دخول مجلس األمة، ووصفوا 
عملهم بأنه تخريبي». وأضاف 
«ما رأيتموه أمس من رابطة 
املرتزقة هل هو عمل وطني؟» 
موضحا أن من دخلوا مجلس 
األمة عام ٢٠١٢ كانوا مجبرين 
علــى ذلــك بهــدف اإلصالح 
والعمل الوطنــي، بينما من 
دخلوا فــي جلســة االفتتاح 
دخلــوا عــن طريــق دعوات 
رسمية بهدف التخريب والتطاول على النواب. 
واعتبــر ان ما حدث في جلســة االفتتاح عار 
وعمــل تخريبي إجرامــي ال ميكن أن يحصل 
بدولــة مثل الكويت. وأكد أن األوراق املزورة 
بشأن انتخابات رئاسة مجلس األمة التي مت 
تداولها في وســائل التواصل االجتماعي أمر 
خطير جدا أن يحصل في قاعة عبداهللا السالم 

وال ميكن السكوت عنه.

أســامة  النائــب  أعلــن 
الشاهني عن تقدميه والنواب 
د.بدر الداهوم وأسامة املناور 
وعبداهللا املضف ومهند الساير 
طلب تشكيل جلنة برملانية 
مؤقتة لشؤون املرأة واألسرة 
والطفل. وقال الشــاهني في 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن طلب تشكيل 
هذه اللجنة يأتي بهدف إيالء 
املرأة أهميــة خاصة لكونها 
متثل نصف املجتمع وتصنع 
النصف اآلخر منه كما يأتي 

كعربون بسيط عن واجب النواب جتاه 
املــرأة، مؤكدا أن الرجال قبل النســاء 

يدافعون عن حقوق ومصالح املرأة. من ناحية 
أخرى عبر الشاهني عن استيائه مما حدث في 
اجللســة االفتتاحية ملجلس األمة واعتبر أن 
ما حصل يتطلب من جميع املعنيني التحقيق 
والتدقيق. وقال «ال شك أن ما حصل باجللسة 
االفتتاحية قد ســاءني وساء عموم املواطنني 
واملراقبني واملتابعني سواء من فوضى داخل 

القاعة أو تطاول على النواب 
أو تعد علــى كبار احلضور 
وعموم الضيــوف الكرام أو 
انتهــاك للمرافــق البرملانية 

املختلفة».
وأضاف «ال شــك أن هذه 
األفعال مرفوضة وما زاد الطني 
بلة هــو ما حصل من أخبار 
ومعلومات قد تثير في حال 
صحتها احتمال وجود جناية 
تزوير في محررات رسمية، 
وبال شك أن ما حدث في يوم 
االفتتاح يجب أال نستهتر به 
أو نقلل من وقعه وأهميته».

مــن جهــة أخــرى أعرب 
الشــاهني عن شكره لسمو أمير البالد املفدى 
- حفظه اهللا ورعاه - وعموم املواطنني على 
تهانيهم مبناسبة تزكيته مراقبا ملجلس األمة.  
وقال «آمل من اهللا سبحانه وتعالى أن يعينني 
على أداء األمانة وأن يعني كل زمالئي على أداء 
أماناتهم في مواقعهم املهمة املختلفة في خدمة 

وطننا العزيز».

مساعد العارضي

اسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت


