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أحمد الشحومي يتلقى دعوة للمشاركة 
في اجتماع منظمة احملامني التجاريني

تلقى نائب رئيــس مجلس األمة أحمد 
الشحومي دعوة للمشاركة كمتحدث رسمي 
في اجللسة االفتتاحية الجتماع اجلمعية 

العمومية ملنظمة احملامني التجاريني لقارة 
آسيا واحمليط الهادي الذي سيعقد في دبي 

كممثل عن الكويت.

نائب رئيس مجلس األمة أحمد الشحومي مستقبال احملامية أريج حمادة

مهلهل املضف يسأل عن نسب التكويت في الوزارات
وجــه النائــب مهلهل املضف ســؤاال 
مشتركا إلى جميع الوزراء، بشأن قواعد 
وإجراءات تكويت الوظائف احلكومية في 
وزاراتهم واجلهــات التابعة لهم. ونص 
الســؤال على مــا يلي: معاجلــة اختالل 
التركيبــة الســكانية ومتكــني الكفاءات 
الوطنية وتكويــت الوظائف العامة في 
الكويــت تعد أولــى أولويــات األمة في 

مطالبتها نحو اإلصالح، وعلى ضوء ما 
ورد في املرســوم رقم (١٧) لسنة ٢٠١٧، 
ووفقا ألحكام قرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم ٢٠١٧/١١ بشأن قواعد وإجراءات تكويت 
الوظائــف احلكومية. لــذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي: ١ـ  ما رؤيتكم فيما ورد 

أعاله؟
٢ـ  ما السياسة العامة املتبعة لديكم بشأن 

تطبيق مــا ورد في القرارات التي ذكرت 
في املقدمة؟ وكم بلغت النســبة املئوية 
لعملية التكويت في وزاراتكم واجلهات 
التابعة لكــم؟ وما معاييــر اختيار غير 
الكويتي لشغل الوظيفة؟ و متى كان آخر 
تعيني ملوظف غير كويتي بلغ راتبه أكثر 
من ١٠٠٠ دينار؟ مع ذكر أسباب التعيني 

مهلهل املضفومدته وطريقة شغل الوظيفة.

بيانات حركات وتيارات وجمعيات حول اعتصام النواب في مجلس األمة
أصدرت عدة حركات وتيارات وجمعيات بيانات صحافية بشأن اعتصام عدد من النواب في مجلس األمة، مشيدين بهذا االعتصام السلمي، مؤكدين في الوقت نفسه أنه رسالة سياسية راقية. 

وطالبت تلك احلركات باحترام وسيلة االعتصام في التعبير عن املوقف السياسي الرافض لتعطيل اجللسات وتأخر تشكيل احلكومة، مؤكدين في الوقت نفسه أنه ممارسة سياسية وبرملانية 
سليمة ومستحقة من أجل حماية الدستور وحفاظا على حق األمة في الرقابة والتشريع، وإلى التفاصيل:

مرزوق الغامن: مخاطبة احلكومة بشأن مستحقات املتقاعدين
زّف رئيس مجلس األمة 
البشــرى  الغــامن  مــرزوق 
بأنــه متــت  للمتقاعديــن 
مخاطبــة احلكومــة بشــأن 
صــرف املنحة التــي أقرها 
املجلــس فــي جلســة أمس 

األول.
الغــامن «نبشــر  وقــال 
إخواننا املتقاعدين بأنه متت 
مخاطبــة احلكومة رســميا 
بشأن مســتحقاتهم املالية، 
وسنبقى منشغلني بأمرهم 
وما يهم النــاس بإذن اهللا، 
وأما األمور األخرى فنتركها 
ملن هم أهل لها واختتم باآلية 
الكرمية (فأما الزبد فيذهب 
جفــاء وأما مــا ينفع الناس 

فيمكث في األرض).
وأرفق الغامن نسخة من 
كتــاب املجلــس املوجه إلى 

(٢٥) لســنة ٢٠٠١ بتعديــل 
بعض احكام قانون التأمينات 
االجتماعية وزيادة املعاشات 
التقاعديــة، والقانــون رقم 
(١١٠) لســنة ٢٠١٤ بتقريــر 
مكافــأة ماليــة للخاضعني 
لقانون التأمينات االجتماعية 

في مداولته األولى وذلك بعد 
التعديــل على املادة (٤) في 
أثنــاء اجللســة، كمــا وافق 
عليه في املداولة الثانية في 
اجللسة ذاتها اســتنادا الى 
االســتثناء الوارد في املادة 
(١٠٤) من الالئحة الداخلية، 
وذلك باألغلبية اخلاصة التي 
نصت عليها املادة (١٧٩) من 
الدســتور، كمــا وافق على 
التوصيتــني املقدمتــني من 
بعض االعضاء في اجللسة 

ذاتها.
ويســرني أن أبعــث إلى 
ســموكمـ  رفق هذا الكتابـ  
نسخة من مشروع القانون 
في صيغته النهائية ومذكراته 
االيضاحيــة، ونســخة من 
اللجنة املشــتركة  تقريري 

املشار اليهما.

وقانون معاشــات ومكافآت 
التقاعــد للعســكريني عند 

انتهاء االشتراك.
٢ ـ التقرير الثاني التكميلي 
للتقرير األول للجنة املشتركة 
من جلنــة الشــؤون املالية 
واالقتصادية وجلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية عن 
التعديل املقدم من احلكومة 
على مشــروع القانون الذي 
انتهت اليه اللجنة في تقريرها 
األول بشــأن صــرف منحة 
ماليــة ألصحاب املعاشــات 
التقاعدية واملستحقني عنهم، 
وتعديل بعض أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية الصادر 
باألمر األميري بالقانون رقم 

(٦١) لسنة ١٩٧٦.
وبعــد املناقشــة وافــق 
املجلس على مشروع القانون 

مرزوق الغامن

احلكومة بشــأن التقريرين 
والتوصيتــني التــي أقرهــا 
املجلس في جلسة أمس االول 
أنهي إلى سموكم ان مجلس 
االمة قــد نظر في جلســته 
اخلاصة العلنية املعقودة يوم 
الثالثاء املوافق ٢٠٢٢/٦/١٤م 

كال من:
التقريــر األول للجنــة  ـ   ١
املشتركة من جلنة الشؤون 
املالية واالقتصادية وجلنة 
التشريعـيــــة  الشـــــؤون 
والقانونيــة عــن مشــروع 
قانون بصرف منحة مالية 
ألصحاب املعاشات التعاقدية 
واملستحقني عنهم، وبتعديل 
بعض احكام قانون التأمينات 
االجتماعيــة الصادر باألمر 
األميري بالقانون رقم (٦١) 
لســنة ١٩٧٦، والقانون رقم 

عدنان عبدالصمد: فقدان نصاب اجتماع جلنة امليزانيات 
حال دون إقرار ٤٥ ميزانية جلهات مستقلة وملحقة

قــال رئـيــــس جلـنــة امليزانيات واحلســـاب اخلتامي 
النائــب عدنان عبــد الصمد إنه مت تأجيــل اجتماع اللجنة 
اليوم (أمس) لفقدان النصاب، والذي كان مقررا فيه إقرار 

٤٥ ميزانية مستقلة وملحقة.
ودعا عبد الصمد في تصريح صحافي باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة أعضاء اللجنة إلى حضور االجتماع املقبل إلقرار 

تلك امليزانيات، موضحا أن اللجنة عقدت خالل 
هذه الدورة ٣٥ اجتماعا رئيســا و٤ اجتماعات 

فرعية.
وذكر عبد الصمد أن هناك اجتماعات أخرى 
مكثفــة عقدهــا موظفو املكتــب الفنــي للجنة 
امليزانيات واحلســاب اخلتامي، مشــيرا إلى أن 

اللجنــة على وشــك االنتهاء مــن امليزانية العامــة للدولة 
وامليزانيات امللحقة واملستقلة. وأضاف عبدالصمد «كنا نأمل 
ووفق االتفاق مع رئيس مجلس األمة أن نرسل امليزانيات 
في موعد أقصاه ٢٠ من الشهر اجلاري بعد التصويت على 
امليزانيات املستقلة وامللحقة». وطالب وزارة املالية بسرعة 
إرسال التعديالت على امليزانية العامة للدولة وتزويد اللجنة 
بها حتى يتم إقرار امليزانية العامة للدولة، مؤكدا 

جهوزية اللجنة إلقرارها.
ودعا أعضاء اللجنة إلى أهمية حضور االجتماع 
املقبل إلقرار والتصويت على ٤٥ ميزانية حتى 
يتم االلتزام باملوعد احملدد إلرسالها إلى مجلس 

عدنان عبد الصمداألمة. ملشاهدة الڤيديو

وفد الشعبة البرملانية يلتقي في شرم الشيخ 
باتشيكو واجلبالي وعددًا من البرملانيني

التقــى وفد الشــعبة 
البرملانية برئاسة النائب 
د. عبيد الوسمي في مدينة 
الشــيخ املصرية  شــرم 
البرملاني  رئيس االحتاد 
الدولي دوارتي باتشيكو 
ورئيــس مجلس النواب 
املصري املستشار حنفي 
اجلبالي، وذلك على هامش 
مشاركة الوفد في املؤمتر 
العاملي الثامن للبرملانيني 

الشباب.
الوفــد  التقــى  كمــا 
عضوي مجلس الشورى 

القطري النائبــني عمير النعيمي، ومحمد 
املناعي، وعضو مجلس الشورى البحريني 
النائب عبداهللا الدوســري، باإلضافة إلى 
نائب وزير اخلارجية للشؤون االفريقية 

في مصر السفير حمدي لوزا.
وجــرى خــالل اللقاءات مناقشــة دور 
البرملانيني في التشريع املتوافق مع معايير 
الطاقة النظيفة واالتفاقيات الدولية بهذا 

اخلصــوص، الســيما أن الــدول الناميــة 
هي االكثر تأثرا بهذه التشــريعات الهامة 
وانعكاســاتها على البنــى الداخلية لهذه 
الدول. ويعقد مؤمتر شرم الشيخ بتنظيم 
مــن االحتــاد البرملاني الدولــي والبرملان 
املصري، وجاءت املشاركة في هذا املؤمتر 
ضخمة من حيث أعداد البرملانيني املشاركني 

من اكثر من (٦٠) دولة.

وفد الشــعبة البرملانية خالل لقائه رئيس مجلس النواب املصري املستشار 
حنفي اجلبالي ورئيس االحتاد البرملاني الدولي دوارتي باتشيكو

«حشد»: اعتصام النواب التزام جمعية احملامني: االعتصام النيابي رسالة سياسية راقية
مبسؤولياتهم الوطنية والسياسية

نواب سابقون: نشيد باعتصام النواب.. انتصارًا للدستور

«حدس»: تعطيل املجلس 
إخالل بالرقابة الشعبية

جتمع املسار املستقل: 
نرفض وأد الدستور وفرض 

سياسة األمر الواقع

احلركة السلفية: نعتز مبوقف 
النواب املعتصمني مبجلس األمة

أصدرت جمعية احملامني الكويتية بيانا بشأن 
اعتصام مجموعة من اعضاء مجلس األمة، قالت 
فيه إن اإلعالن عن اعتصام مجموعة من اعضاء 
مجلس األمة تعبيرا عن رفضهم للوضع السياسي 
القائــم في ظــل ما متر بــه العالقــة البرملانية 
البرملانيــة من جهــة والبرملانية احلكومية من 
جهة أخرى من توتر وصعوبة الوصول ألرضية 
سياسية مشتركة ميكن االنطالق منها، دون شك 
هي رسالة سياسية راقية تعبر بحق عن احلالة 

التي وصلت إليها البالد.
وأضاف البيان: وحيث إن تعطيل املؤسسة 
التشــريعية وعدم التمكن مــن إقرار حزمة من 
القوانــني االصالحية وعدم تشــكيل  احلكومة 
حتــى اآلن رغم مــرور أكثر مــن ٧٠ يوما على 
اســتقالتها يعد في حقيقته تعليقا غير مباشر 
وضمنــي لبعض مــواد الدســتور، إضافة الى 
الدعوة لعقد جلســات خاصة فــي أمور ال تعد 
مــن قبيــل العاجل من األمور مــن قبل حكومة 
فاقدة للصفة الدستورية، مع تأكيدنا على أهمية 

حتقيق املكتسبات الشعبية وفق األطر القانونية 
والالئحية السليمة.

وتابــع البيــان: وحتى يبقى ميــزان العمل 
البرملاني بكفتيه التشريعية والرقابية متوازيا 
وفق قواعد عملية حتترم الدستور ونصوصه 
بــال إفراط وال تفريط، وتبقــى احلكومة فاعلة 
تقوم بواجباتها التنفيذية بكل طاقتها نهوضا 
بالبالد، نطالب بعدم تعطيل أي من الســلطات 
لألخرى ومتكني أعضاء مجلس األمة من ممارسة 
دورهم املناط بهم وذلك برسم مستقبل سياسي 
يقوم على احترام نصوص الدستور واملواءمة 
السياسية حتقيقا ملزيد من التعاون الذي يصب 

في املصلحة العليا للبالد.
واختتم البيان مبا يلي: «ســائلني املولى عز 
وجل ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه 
في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح وسمو ولي 
العهد الشــيخ مشــعل األحمد اجلابر الصباح، 

حفظهما اهللا ورعاهما».

أصدرت حركة العمل الشــعبي «حشد» بيانا امس بشأن اعتصام 
عدد من نواب مجلس األمة أعلنت فيه عن أهمية وضرورة االعتصام 
املفتوح للنواب باعتباره التزاما مبسؤولياتهم الوطنية والسياسية 
والذي نادت به احلركة ســابقا للتصدي لالعتداء الواقع على النظام 
العام الدستوري بتعطيل جلسات مجلس األمة، فاملؤسسات الدستورية 
يجــب أن تعمل بانتظام وأال يخضع عملهــا لرغبات القائمني عليها، 
كمــا يجب أال يفض االعتصام حتى عودة جلســات املجلس لالنعقاد 
الطبيعي، وأال يسمح بأي شكل من األشكال بفض دور االنعقاد دون 
تعويض اجللسات التي لم يدع لها، فمن غير املقبول في دولة القانون 
أن يتم تعطيل جلسات مجلس األمة الذي ال يزال مستمرا بكل أسف.

كمــا تدعو احلركــة أبناء الشــعب الكويتي للدفاع عن الدســتور 
والسلطة التشريعية من خالل رفض املمارسات غير الدستورية.

وتشدد احلركة على ضرورة غل يد السلطة التنفيذية من اختطاف 
إرادة املجلس حلني انعقاد اجللســات بشكلها الطبيعي ومنع انتهاك 

الدستور وإرادة األمة.

أصدر نواب ســابقون ونخب سياسية بيانا 
صحافيا مشتركا أشادوا فيه مبوقف النواب الذين 
أعلنوا االعتصام في مجلس األمة برا بقســمهم 

وانتصارا للدستور.
وجاء في البيان الذي جاء حتت عنوان (احترام 

الدستور) ما يلي:
نصت املــادة ٩١ من الدســتور الكويتي على 
«قبــل أن يتولى عضو مجلــس األمة أعماله في 
املجلس أو جلانه يؤدي أمام املجلس في جلسة 

علنية اليمني الدستورية اآلتية:
أقســم باهللا العظيم أن أكون مخلصا للوطن 
ولألميــر وأن أحترم الدســتور وقوانني الدولة 
وأذود عــن حريات الشــعب ومصاحله وأمواله 

وأؤدي أعمالي باألمانة الصدق».
وأضــاف البيان: «إن ما تشــهده الكويت من 
انتهاك ألحكام الدستور وتعطيل ملجلس األمة عن 

ممارسة دوره على النحو الذي رسمه الدستور، 
ممــا يدعو إلى رفض هــذا االنتهاك والعودة إلى 

احترامه».
وذكر البيــان: «فإننا نشــيد مبوقف اإلخوة 
النواب الذين أعلنوا اعتصامهم في مجلس األمة 
بــرا بقســمهم وانتصارا للدســتور ومبا يحفظ 
حق األمة باعتبارها مصدر السلطات جميعا في 

ممارسة سيادتها في الرقابة الشعبية».
ووقع البيان النواب السابقون «أحمد السعدون 
وخالــد الســلطان وعبــداهللا النفيســي وأحمد 
الشريعان ووليد اجلري ومرزوق احلبيني وعبد 
اللطيف العميري ومحمد الكندري، ومحمد هايف 
ومحمد اخلليفة وعبداهللا فهاد العنزي، وخميس 
طلق عقاب وفيصل اليحيى وعادل الدمخي ووليد 
الطبطبائــي وجاســم الكندري وفيصل املســلم 

وجابر احمليلبي».

قالت احلركة الدســتورية اإلســالمية (حدس) في بيان 
أمــس كان عنوانه «اعتصام النواب مســتحق» إن تعطيل 
أعمال مجلس األمة بسبب استقالة احلكومة وتأخر تشكيلها، 
يجب أال يتجاوز املدد الدســتورية املتعارف عليها، ويجب 
أال يستمر مبا يخل بالرقابة الشعبية على أعمال احلكومة 

واألموال العامة.

أصدر جتمع املسار املستقل بيانا صحافيا جاء فيه ما يلي: 
تابع جتمع املسار املستقل األحداث املتالحقة واملؤسفة التي 
حدثت وحتصل على الســاحة السياسية من وأد للدستور 
وفرض سياســة األمــر الواقع عبر تشــويه الدميوقراطية 
وحق األمة في الرقابة واملســاءلة، فاألمة مصدر السلطات 

في ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
وشدد التجمع على أن تعطيل أحكام الدستور وشل احلياة 
السياسية في هذه الظروف غير املستقرة ستؤدي الى ما ال 
يحمد عقباه، مؤكدا جتمع املسار املستقل بأن اعتصام نواب 
األمة هو استحقاق سياسي طال انتظاره حتى يرجع بيت 
األمة لألمة، داعما لصمود النواب املعتصمني الذين مارسوا 
دورهم في الرقابة والتشــريع والتزموا بقســمهم أمام اهللا 
واألمة. وأضاف جتمع املسار املستقل انه ال يجوز السكوت 
عن مجموعة من (جتار السياسة) وحلفائهم بأن يسيطروا 
علــى مفاصل ومقدرات الدولة حتى باتت الدولة في جميع 

مؤشرات الفساد في الصفوف املتأخرة إقليميا ودوليا.
وأضاف التجمع أن ما يحدث على الســاحة هي سياسة 
تكميم األفواه وتشويه الدميوقراطية ومنع نواب األمة في 
التعاطي بشأن العام في القضايا التي متس أموالهم العامة 

وتطول السلطات الثالث.
أصدرت احلركة السلفية بيانا حول االعتصام النيابي مبجلس األمة حفظ اهللا الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

وقالــت احلركة في بيانها: احلمد هللا القائل (إن العهد كان مســئوال) 
والصالة والســالم على النبي القائــل «أد األمانة ملن ائتمنك وال تخن 

من خانك».
وقالت احلركة السلفية «تابعت احلركة في الكويت األحداث اجلارية 
في الساحتني السياسية والبرملانية وما آلت إليه من أوضاع واختالف 
وجتاذب بني كل األطراف». وأضافت: وإذ تعرب احلركة الســلفية عن 
رفضها كافة أشكال تعطيل الدستور وكل محاوالت تعليقه أو االلتفاف 
عليه أو العبث بحق األمة وانتقاص سيادتها التي نص عليها الدستور 
في مادته السادســة «نظــام احلكم في الكويت دميوقراطي الســيادة 
فيــه لألمة مصدر الســلطات جميعا» تؤكد اعتزازهــا مبوقف النواب 
املعتصمني مبجلس األمة، رفضا منهم لكل أشــكال العبث بالدســتور 
وسعيا منهم لتحقيق إرادة األمة وسيادتها. هذا، واهللا نسأل أن يوفق 

الكويت وقيادتها وأهلها لكل خير.

«املنبر الدميوقراطي»: 
من واجبنا الوطني دعم 

التحركات النيابية والشعبية

أصــدر املنبر الدميوقراطي الكويتي بيانا صحافيا 
أكــد  فيه على ضرورة التمســك بالدســتور وتفعيله 
مبساره الصحيح املستحق بعيدا عن كل أشكال التعطيل 

والتسويف احلاصلة حاليا.
وأضــاف املنبر: تأتي خطوة اعتصام مجموعة من 
نواب األمة كأحد أشكال االحتجاج املشروعة الرافضة 
ألي عبــث دســتوري، وهنا ينبغي التفاعل الشــعبي 
الكامــل حماية لدســتوره املتوافق عليــه. كما ينبغي 

االلتفات الى مخاطر هذا التعطيل وأسبابه، وضرورة 
سرعة تشكيل حكومة جديدة يكلف لها رئيس وزراء 
ذات كفاءة ونزاهة والتزام راسخ بالدستور وأدواته.

وتابع: إن التمسك بحكومة قدمت استقالتها بعد إعالن 
عدم التعاون معها بأغلبية برملانية ســيؤدي بال شك 
الى مزيد من التأزمي السياسي، ونحن ال نقبل التالعب 
والعبث الذي يهدف الى تعطيل األدوات الدســتورية 
والرقابية والتشريعية، وذلك من خالل عدم عقد اجللسات 

والتسويف بتشــكيل احلكومة، فالوطن مير مبرحلة 
عصيبــة علــى كل األصعدة السياســية واالقتصادية 
واملجتمعية، وهذه املرحلــة تتطلب خلق أجواء أكثر 

صحية إلصالح وطن قبل االنهيار.
وختم املنبر الدميوقراطي الكويتي بالقول:  نؤكد 
انه مــن واجبنا الوطنــي دعم التحــركات النيابية 
والشعبية لتفعيل دستور ١٩٦٢ كامال وحمايته من 

أي تعطيل.


