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افتتح ســمو نائــب األمير 
وولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
امس دور االنعقاد العادي االول 
من الفصل التشــريع الســابع 
عشر ملجلس األمة، ملقيا النطق 
السامي. وقال سموه: احلمد هللا 
الذي فــي جالله عظيــم، وفي 
سلطانه قدمي، وبعباده رحيم، 
وهو بكل شيء عليم، والصالة 
والســالم علــى ســيدنا محمد 
خيــر من دعا إلى ربه باحلكمة 
واملوعظة احلسنة، وجادل بالتي 
هي أحسن، وعلى آله وأصحابه 
والتابعني ومن تبعهم بإحسان 

إلى يوم الدين.
أيها احلضور الكرمي..

أحييكــم بتحية اإلســالم، 
الســالم عليكــم ورحمــة اهللا 
وبركاته، في البداية، يطيب لي 
أن أنقل إليكم أســمى وأصدق 
حتيات املقام الســامي ســيدي 
حضــرة صاحب الســمو أمير 
البــالد الشــيخ نــواف األحمد 
اجلابر الصبــاح - حفظه اهللا 
ورعاه وسدد على دروب اخلير 
والتوفيــق خطاه ومســعاه - 
وهو يرى ســموه بعني الرضا 
واالرتياح ما قمتم به من أعمال 
متميزة لصالح الوطن، كما أود 
أن أنقــل إليكم مباركة صاحب 
السمو األمير على ثقة الشعب 
بأعضاء مجلس األمة املنتخبني، 
ومباركة ســموه كذلك ألعضاء 
احلكومــة املعينــني، ومتنيات 
ســموه للجميــع بالتوفيــق 
والنجــاح خلدمة هــذا الوطن 

العزيز وأهله الكرام الطيبني.
أيها احلضور الكرمي..

يسرني أن نلتقي معكم اليوم 
الفتتــاح دور االنعقاد العادي 
األول مــن الفصل التشــريعي 
السابع عشر ملجلسكم املوقر، 
ويســعدني، بل ويشرفني كل 
الشرف، أن ألقي أمامكم النطق 
السامي نيابة عن املقام السامي 
سيدي حضرة صاحب السمو 
أمير البالد، حفظه اهللا ورعاه.

أيها احلضور الكرمي..
إنه ليوم مشــهود ومجيد، 
ونحــن نعيش في ظــل أجواء 
العــرس الدميوقراطي اجلميل 
الكويــت فــي  الــذي عاشــته 
األيام الســابقة، لنسطر معكم 
وبكم، من خــالل هذه األجواء، 
دميوقراطية فريدة بني احلاكم 
وشعبه خصائصها صفاء نية 
في النفــوس، وصفاتها محبة 
وروح وطنيــة فــي القلــوب، 
ومكانتهــا قدوة حســنة ينظر 
إليها ويشــهد لهــا العالم بكل 

التقدير واإلعجاب.
أيها احلضور الكرمي..

اســمحوا لي أن أنتهز هذه 
األجــواء املشــهودة واملجيــدة 
إليكــم حديــث األب  ألحتــدث 
ألبنائه، واألخ إلخوانه، وحديث 
احلريص على وطنه وشعبه، 

وحديثي معكم سيكون موجها 
إلى أبنــاء وطني العزيز، وإلى 
جميع الســلطات فــي الدولة، 
على اعتبار أن اجلميع شركاء 
في حتّمل املسؤولية، وشركاء 
كذلك في عملية البناء واإلصالح، 
شــعبا وأســرة حكــم، كل من 

موقعه ومركز عمله.
ولئن كان خطابنا الســابق 
في ٢٢/٦/٢٠٢٢ هو خطاب العهد 
اجلديد، فإن خطابنا اليوم أمام 
مجلســكم املوقــر هــو خطاب 
وثيقــة العهــد اجلديــد والذي 
يعتبر خطاب توجيه وإرشــاد 
ومتابعة ورســالة موجهة من 
الــى أبناء  القيادة السياســية 
وطني وإلى السلطات في الدولة 
ملا يجب أن يكون عليه العمل في 
املرحلة املقبلة، بإذن اهللا تعالى.
إخوانــي وأخواتــي أعضاء 

السلطة التشريعية..

اسمحوا لي وأنا في بيتكم، 
بيت الشــعب، أن أتقدم ألبناء 
وطني العزيز بخالص الشــكر 
والتقديــر، وعظيــم العرفــان 
باجلميل على مــا قاموا به من 
إحياء العملية االنتخابية بعد 
موتها وجتميــل صورتها بعد 
تعكــر صفاء وجههــا، فتحقق 
العــرس  اجلميــل  بفعلهــم 
الدميوقراطــي بأجمل صوره، 
فكانــوا بحــق أوفيــاء للوطن 
ومحبني له في االستجابة حلسن 
اختيارهم ملن ميثلهم كنواب في 

مجلس األمة.
وال يفوتنــي في هــذا املقام 
إال أن أشيد باإلعداد والتنظيم 
وبجهود كافة اجلهات واألفراد 
وعســكريني  مدنيــني  مــن 
ومتطوعني التي تعاونت وأسهم 
بفعلها املتميز في جناح العرس 
الدميوقراطي اجلميل، فلهم منا 

خالص الشكر والتقدير.
إخواني وأخواتي أبناء وطني 

العزيز..
لقد كنتم أوفياء في حســن 
اختياركم ألعضاء مجلس األمة، 
إال أن هــذا االختيار رغم كونه 
حسنا وجميال ينقصه أمر على 
درجة كبيرة من األهمية أال وهو 
املتابعة واملساءلة واحملاسبة.

فعليكم أبناء وطني العزيز 
بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية 
متابعة ومســاءلة ومحاســبة 
النواب فــي حالة التقصير في 
األداء أو عنــد خروجهــم قوال 
أو عمــال عــن مســار املســلك 

الدميوقراطي السليم.
فهــذه املتابعــة واملســاءلة 
واحملاســبة هــي أمانة اهللا في 
أعناقكــم أبناء وطنــي العزيز 
لصالح الوطن ولصاحلكم، فال 
تفرطوا بهذه األمانة (فتصبحوا 

العملية  جمال صورتها لتتــم 
االنتخابية في ثوبها اجلديد.

إخوانــي وأخواتــي أعضاء 
السلطة التشريعية..

استكماًال للوعد الذي قطعناه 
على أنفسنا أيضا، فإن احلكومة 
ســوف تقوم هي األخرى بأداء 
دورها التاريخي غير املسبوق 
داخــل مجلســكم املوقــر أثناء 
عمليــة اختيار رئيس املجلس 
واختيار أعضاء جلانه املختلفة، 
فلن تتدخــل احلكومة في هذا 
االختيــار ملصلحــة أحــد على 
حساب أحد، ولن تقف مع طرف 
ضد طرف، ليكون املجلس سيد 

قراراته.
إخواني وأخواتي أبناء وطني 

العزيز..
اســمحوا لــي نيابــة عنكم 
أن أخاطــب أعضاء الســلطتني 
التشريعية والتنفيذية، فأقول 

على ما فعلتم نادمني).
إخواني وأخواتي أبناء وطني 

العزيز..
هــا نحن قد وفينــا بالعهد 
الذي قطعناه على أنفســنا في 
ألقينــاه بتاريخ  الذي  خطابنا 
٢٢/٦/٢٠٢٢ حيث مت االحتكام الى 
الدستور، فتم حل مجلس األمة 
حال دستوريا، واحترمنا كذلك 
استنادا لنصوص الدستور إرادة 
الشعب باعتباره صاحب الكلمة 
املســموعة في تقرير مصيره، 
فكانــت هذه اإلرادة الشــعبية 
هي التي أوصلت األعضاء الى 
مجلس األمة ليكونوا نوابا فيه 

دون تدخل منا.
ولــم يقــف األمر عنــد هذا 
احلد، فقد قمنا بتطهير العملية 
االنتخابيــة قبــل إجرائها مما 
حلق بها من شوائب ومخالفات 
وانحرافات ونقل أصوات شوهت 

لهــم إن أبنــاء وطنــي العزيز 
قــد وفوا بوعدهــم باختيارهم 
مــن يرونــه صاحلــا كأعضاء 
ملجلــس األمة، ونحــن كقيادة 
سياســية من جانبها قد وفينا 
أيضا بالعهد الذي قطعناه على 
أنفســنا، واملسؤولية اآلن تقع 
على عاتقكم كأعضاء للسلطتني 
التشريعية والتنفيذية في بناء 

مستقبل وطننا العزيز.
الســلطة  أعضــاء  فعلــى 
التشــريعية مســؤولية القيام 
بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا 
بالوعود والعهود والشعارات 
التــي قطعوهــا على أنفســهم 
الوطــن  كمرشــحني لصالــح 
أثنــاء حمالتهــم  واملواطنــني 

االنتخابية.
وقيــادة  شــعبا  ونأمــل، 
سياســية، من أعضاء السلطة 
التشريعية االرتقاء باملمارسة 

الدميوقراطية والبعد عن إضاعة 
جلســات املجلــس مبهاتــرات 
ومشــاجرات ورفع اجللســات 
قبل موعدهــا وارتفاع أصوات 
خرجــت عن أدب احلوار وعدم 
احلضور املقصود الجتماعات 
جلان املجلــس املختلفة، فهذه 
األمور واملسائل ال حتقق األهداف 
املرجوة من املجلس، لهذا نأمل 
من أعضاء السلطة التشريعية 
التركيز بدال مــن كل ذلك على 
تعزيز الدور الرقابي للمجلس، 
وعلى تفعيل دوره التشريعي 
بإصدار القوانني التي جتســد 
الوحدة الوطنية وحتقق رغبات 

املواطنني وتطلعاتهم.
ونود أن نشدد على أعضاء 
الســلطة التشــريعية أال تتــم 
املزايدة أو املساومة على القوانني 
التي تتعلق مبصالح البالد وأمنه 
أو القوانــني املتعلقة مبصالح 
املواطنني بهدف احلصول على 
مكاسب شخصية، فهذه املزايدة 
أو املســاومة أو التعطيل لهذه 
القوانــني الوطنية تــؤدي إلى 
انحراف املجلس عن أداء دوره 

املنشود واملنتظر منه.
كما نود أيضا أن نشدد على 
أعضاء السلطة التشريعية في 
خطابنا هذا بضــرورة ترتيب 
أولوياتهــم للمرحلــة املقبلــة 
بحيث ال تكون ملفات املتطاولني 
واملخالفــني واخلارجــني على 
القانون هي أهم أولوياتكم على 
حساب خطط التنمية الشاملة 
للدولة، فهذه امللفات مع األسف 
الشديد تنطلق من قصر النظر 
وتهــدف الى حتقيــق مصالح 
فئويــة وطائفيــة، وال تعكس 
بالتالــي تطلعــات وطموحات 

املواطنني املنشودة.
ونأمــل أخيرا مــن أعضاء 
السلطة التشــريعية أن تكون 
ممارستهم الدميوقراطية بيضاء 
من غير سوء حتى ال يفقدوا ثقة 

الشعب وثقتنا بهم.
وأما فيما يتعلق مبسؤولية 
أعضاء السلطة التنفيذية، فتقع 
عليهــم مســؤولية النزول الى 
القاعدة بهدف تلمس احتياجات 
املواطنني والسعي إلى حتقيق 
مطالبهم والعمل اجلاد على رفع 

املعاناة عنهم.
ورغبــة منا فــي أن يؤدي 
العمل احلكومي ثماره املرجوة 
منه، فإننا نوجه احلكومة ألن 
تضــع لها خطة اســتراتيجية 
توضــح فيهــا برنامــج عملها 
بهدف الوصول من خالل تطبيق 
هذه اخلطــة إلى ما يســمى بـ 
«احلوكمة الرشــيدة» لتتم من 
خــالل هذا البرنامج محاســبة 
ومساءلة احلكومة عند اإلخالل 
أو التقصير في تنفيذه وسوف 
أكون شــخصيا أول من يتابع 
ويحاسب احلكومة على تنفيذ 
برنامج عملها قبل أعضاء مجلس 

(قاسم باشا) سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد محيياً احلضور في قاعة عبداهللا السالم ويبدو بجانبه رئيس السن مرزوق احلبيني 

هاني شمس ود.فالح الهاجري وأسامة الشاهني ود.محمد املهان وعبدالوهاب العيسى يوسف البذالي وصالح عاشور ود.حسن جوهر والصيفي الصيفي وأحمد الري

افتتح ســمو نائب األمير وولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد أمس دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشــريعي السابع عشــر ملجلس األمة. وأكد سمو نائب 
األمير وولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد أن النطق الســامي «هو وثيقة العهد اجلديد بإرشــاد ومتابعة ورســالة موجهة من القيادة السياســية ملا سيكون عليه 
العمل في املرحلة املقبلة». وقال سموه في النطق السامي أمام مجلس األمة «لئن كان اخلطاب السامي في ٢٠٢٢/٦/٢٢ هو خطاب العهد اجلديد، فإن اخلطاب اليوم 
(أمس) هو وثيقة العهد اجلديد الذي يعتبر خطابا بتوجيه وإرشــاد ومتابعة ورســالة موجهة من القيادة السياســية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في 
املرحلة املقبلة». وشــدد ســموه على أن اجلميع شــركاء في حتمل املسؤولية وعملية البناء واإلصالح، قائال: «حديثي اليوم (أمس) موجه إلى أبناء وطني العزيز 
وجميع الســلطات في الدولة على اعتبار أن اجلميع شــركاء في حتمل املســؤولية وشــركاء في عملية البناء واإلصالح شعبا وأسرة حكم، كل من موقعه ومركزه 
وعمله». وتقدم ســموه «ألبناء وطني العزيز بخالص الشــكر والتقدير على ما قاموا به من إحياء للعملية االنتخابية (أمة ٢٠٢٢) بعد موتها، وجتميل صورتها 
بعد تعكر صفاء وجهها، فتحقق بفعلهم اجلميل العرس الدميوقراطي بأجمل صوره، فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبني له في االســتجابة حلســن اختيارهم ملن 
ميثلهم كنواب في مجلس األمة». وأوضح سموه أن «هذا االختيار رغم كونه حسنا وجميال ينقصه أمر على درجة كبيرة من األهمية أال وهو املتابعة واملساءلة 
واحملاسبة، فعليكم أبناء وطني العزيز بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب في حالة التقصير في األداء أو عند خروجهم قوال أو 

عمال عن مسار املسلك الدميوقراطي السليم». والى التفاصيل:

تابع اجللسة: سامح عبداحلفيظ

نائب األمير افتتح دور االنعقاد األول

األمير هّنأ السعدون بتزكيته رئيسًا واملطير 
بانتخابه نائبًا للرئيس والشاهني

أمينًا للسر وعبدالكرمي الكندري مراقبًا

.. وسمو نائب األمير وولي العهد هّنأ رئيس 
مجلس األمة ونائبه وأمني السر واملراقب

بعث صاحب الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيــة تهنئة إلى رئيس مجلس األمة 
أحمد عبدالعزيز السعدون، عبر فيها سموه عن 
خالص التهنئــة بالثقة التي أواله إياها إخوانه 
أعضاء مجلس األمة بتزكيته رئيسا ملجلس األمة، 
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ومبتهال 
ســموه إلى املولى تعالى أن يوفق اجلميع لكل 
ما فيه خير الوطن واملواطنني وحتقيق كل ما 
يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ومنو وازدهار. 
كما بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقية تهنئة الى محمد براك املطير نائب 
رئيس مجلس األمة، عبر فيها سموه عن خالص 
التهاني مبناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس 
األمة، متمنيا ســموه له كل التوفيق والسداد 
لالسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.  
كذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد ببرقية تهنئة إلى أسامة عيسى الشاهني 
أمني سر مجلس األمة، عبر فيها سموه عن خالص 
التهاني مبناسبة انتخابه أمني سر مجلس األمة، 
متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد لالسهام 

في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته. 
وبعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
الى د.عبدالكرمي عبداهللا  األحمد ببرقية تهنئة 
الكندري مراقب مجلس األمة، عبر فيها سموه 
عن خالص التهاني مبناسبة تزكيته مراقب مجلس 
األمة، متمنيا ســموه له كل التوفيق والسداد 
لإلسهام في خدمة الوطن العزيز ورفعة رايته.  
كذلك بعث صاحب السمو األمير الشيخ نواف 
األحمد ببرقيات تهان إلى السادة أعضاء مجلس 
األمة الذين فازوا بعضوية جلان املجلس، متمنيا 
ســموه للجميع كل التوفيق والسداد لإلسهام 

في خدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه.

بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس 
مجلس األمة أحمد عبدالعزيز الســعدون، ضمنها سموه خالص تهانيه بالثقة التي 
أواله إياها إخوانه أعضاء مجلس األمة بتزكيته رئيســا ملجلس األمة، متمنيا له كل 
التوفيق والســداد، ســائال ســموه الباري تعالى أن يوفق اجلميع لكل ما فيه خير 
الوطن واملواطنني وحتقيق كل ما يتطلع إليه الوطن العزيز من تقدم ومنو وازدهار.
كما بعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة الى 
محمــد براك املطيــر نائب رئيس مجلس األمة، عبر فيها ســموه عن خالص تهانيه 
مبناسبة انتخابه نائبا لرئيس مجلس األمة، متمنيا سموه له كل التوفيق في خدمة 

الوطن العزيز.
كذلك بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أســامة عيســى الشاهني أمني ســر مجلس األمة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه 

مبناسبة انتخابه أمني سر مجلس األمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
وبعث ســمو نائب األمير وولي العهد الشــيخ مشــعل األحمد ببرقية تهنئة الى 
د.عبدالكــرمي عبــداهللا الكندري مراقب مجلــس األمة، عبر فيها ســموه عن خالص 
تهانيه مبناسبة تزكيته مراقب مجلس األمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.
كما بعث سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقيات تهان إلى 
أعضاء مجلس األمة الذين فازوا بعضوية جلان املجلس، متمنيا سموه للجميع كل 

التوفيق والسداد في خدمة الوطن العزيز.
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براك الشيتان ود.حمد املطر الشيخ طالل اخلالد يؤدي القسمعمار العجمي ومازن الناهض ود. أحمد العوضي

عمل سلطة أخرى، وعدم تخلي 
سلطة عن أداء واجبها لسلطة 
أخرى، وأن يحل محل كل ذلك 
زمن التوافق واالنسجام وصفاء 
القلوب وصدق النوايا وتوحيد 
العليا  الكلمة إلعــالء املصالح 
للوطن واملواطنني، فقد كفى ما 
قد أهدر من جهود مضنية ومن 
أوقات ثمينة وأموال مهدرة في 
غير موضعها لم يســتفد منها 
الوطن وال املواطنون مع األسف 

الشديد.
بعد ذلك، أكد رئيس الســن 
افتتــاح أعمــال  فــي جلســة 
الســابع  التشــريعي  الفصــل 
عشــر ملجلــس األمة مــرزوق 
احلبيني على احلاجة املاســة 
إلى حتقيق االستقرار السياسي 
في هذه املرحلة، مشددا على أن 
«االســتقرار لن يتحقق إال مبا 
أملح سمو نائب األمير إليه من 
ضرورة توخي احليطة واحلذر 

وأخذ الدروس والعبر».
وقال احلبيني خالل كلمته 
أمــس الثالثــاء إن «اخلطــاب 
الســامي حدد دور املواطن في 

نائب األمير أن أرفع إلى مقامكم 
الكــرمي أســمى آيــات الشــكر 
والتقدير والعرفان، لتفضلكم 
بتشــريف حفــل افتتــاح دور 
االنعقاد العادي األول من الفصل 
التشريعي السابع عشر ملجلس 
األمة، ســائال املولى ـ عز وجل 
ـ أن ميتــع ســموكم مبوفــور 
الصحة والعافية، وأن يحفظكم 
ويرعاكم، ويســدد على طريق 
احلــق واخليــر خطاكــم، وأن 
يوفقكم إلى ما فيه خير البالد 

والعباد.
كما أتوجه إلى العلي القدير 
أن مين بالشــفاء العاجل على 
صاحب الســمو الشيخ نواف 
األحمــد اجلابــر الصبــاح وأن 
يلبسه ثوب الصحة والعافية، 

وأن يحفظه ويرعاه.
كمــا يطيــب لــي أن أتقدم 
بالتهنئــة إلى صاحب الســمو 
أمير البالد - حفظه اهللا ورعاه 
- مبناســبة مرور عامني على 
تولي مقاليد احلكم أميرا للبالد، 
ســائال املولى ـ عــز وجل ـ أن 
يوفقــه إلى ما فيــه خير البالد 

اختيــار ممثليــه ملجلس األمة 
وحملــه تبعات هــذا االختيار. 
وأوضح أن املسؤولية الوطنية 
حتتــم علــى املواطنني حســن 
االختيــار بعيدا عــن املصالح 
الضيقة ســواء كانت قبلية أو 
مذهبية أو طائفية أو أي حتزبات 

أخرى».
العــرس  وأكــد أن ظهــور 
الدميوقراطي بصورة مشــرفة 
ما هو إال نتيجة لغرس ونتيجة 
حتمية ملقدمات أرسى أصولها 
اخلطــاب الســامي الــذي كان 
مبنزلة خارطــة طريق وطوق 
جناة ملا ألم باحلالة السياسية 

بالبالد.
وأضــاف إن «اخلطاب كان 
استثنائيا وشامال شخص الواقع 
الذي متــر به الكويــت وميثل 
انتصارا للدستور وتلبية لرغبة 
الشــعب انطالقا مــن مرجعية 

القائد املسؤول».
وفيما يلي نص كلمته: 

نيابة عن إخواني وأخواتي 
أعضاء مجلس األمة، وباألصالة 
عن نفسي، يشــرفني يا سمو 

تعكــس صورة بهية للشــعب 
الكويتي مبختلف أطيافه.

ســمو نائب األميــر وولي 
العهد،،، 

وإن كانــت نتائــج هــذه 
االنتخابات بهذه الصورة التي 
ســلفت، وهــذا الوصــف الذي 
مر، فمــا ذلك إال ثمــرة لغرس 
غرســتموه، ونتيجــة حتمية 
ملقدمات أرســيتم أصولها، من 
خــالل اخلطاب الســامي الذي 
ألقيتمــوه، فقــد كان مبنزلــة 
خارطة طريق، وطوق جناة ملا 
ألم باحلالة السياسية في البالد.

لقــد بثــت كلمات ســموكم 
الصادقــة األمل في نفوس أهل 
الكويــت، وأعادت إليهم اليقني 
بعد الشــك واالستبشــار بعد 

القنوط.
لقد كان خطابا اســتثنائيا 
وشامال، شــخص الواقع الذي 
متــر به الكويت، انتصرمت فيه 
للدستور ولبيتم سموكم رغبة 
الشــعب الكويتــي انطالقا من 

مرجعية القائد املسؤول.
لقــد كان خلطاب ســموكم 

والعباد، كما أتقدم بالتهنئة إلى 
ســموكم مبناسبة مرور عامني 
علــى توليكم منصب ولي عهد 
الكويت، راجيا لكم دوام التوفيق 

والسداد.
كمــا يســرني أن أتوجــه 
بالتهنئــة إلى زمالئــي أعضاء 
مجلس األمة، الذين حالفهم الفوز 
بثقة الشعب الكويتي، راجيا لهم 
الســداد والنجاح، وأن يعينهم 
املولــى ـ عز وجل ـ على حتمل 
املســؤولية، وأداء األمانة التي 
أوالهم الشعب إياها، وأن يوفقهم 
في أداء رسالتهم السامية، وأن 
يكونوا عند حسن ظن الشعب 

الكويتي بهم.
ســمو نائب األميــر وولي 

العهد،،، 
إن مجلس األمة الذي يتشرف 
اليوم بحضوركم الفتتاح دور 
انعقاده العادي األول، لهو ثمرة 
انتخابات عامة حرة جرت حتت 
إشــراف قضائي كامل شهد لها 
القاصــي والدانــي بالنزاهــة 
والشــفافية، وان هــذا املجلس 
بأعضائه جميعا لهو مرآة صادقة 

وقعــه فــي وجــدان املواطــن 
الكويتي، ملا حواه من مكاشفة 
ووضوح ومصارحة وانتصار 

للوطن والدستور.
ولقــد دل خطاب ســموكم 
عن متابعتكم احلثيثة للمشهد 
السياســي الذي اكتنف البالد، 
بســبب تداخل السلطات، رغم 
التحديات اإلقليمية والعاملية، 
وما التحديــات احمللية مبنأى 
عــن هــذا املشــهد السياســي 
الذي مزقتــه االختالفات، على 
حساب استقرار الوطن وتقدمه 

وازدهاره ورفاهية شعبه.
الســامي قــد  إن خطابكــم 
حــدد دور املواطــن في اختيار 
ممثليه ملجلــس األمة، وحمله 
تبعات هذا االختيار، وأوضح أن 
املسؤولية الوطنية حتتم على 
املواطنني حسن االختيار بعيدا 
عن املصالح الضيقة سواء أكانت 
قبليــة أم مذهبية أم طائفية أم 

أي حتزبات أخرى.
ســمو نائب األميــر وولي 

العهد،،، 
مــا أحوجنا ونحن في هذه 

األمة.
ورغبة منا كذلك في احلصول 
على جودة العمل وحسن أدائه 
ومراقبــة املوظــف فــي عملــه 
ومعرفــة كيفيــة تعاملــه مــع 
املراجعني، فإننا نوجه احلكومة 
بإعالن وتبني مبادرتني، مبادرة 
(املراجــع اخلفــي)، ومبــادرة 
(املبلغ الســري)، مع ضرورة 
وضع الضوابط القانونية لكل 
من املبادرتني، منعا من التجني 

على املوظف واالفتراء عليه.
كما نشــدد علــى احلكومة 
في خطابنا هــذا على ضرورة 
تطبيق القانون بكل حزم على 
املخالفــني لــه، وعلــى كل من 
يتهــاون أو يهمــل أو يتقاعس 

في أداء واجبه الوطني.
إخوانــي وأخواتــي أعضاء 
التشــريعية  الســلطتني 

والتنفيذية..
نود أن نبني لكم أننا شعبا 
وقيادة سياســية نأمــل منكم 
أن ينتهي زمــن توتر وتصدع 
العالقات بينكم، وأن يتم احترام 
الدستور بعدم تدخل سلطة في 

املرحلة إلى االستقرار السياسي، 
ولــن يتحقــق ذلك االســتقرار 
إال مبــا أحملتــم ســموكم إليــه 
من ضــرورة توخــي احليطة 
واحلذر، وأخذ الدروس والعبر، 
فاألزمات والتحديات واألخطار 
بأنواعها وأشكالها كافة حتيط 
بنا مــن كل جانب، فمن دعائم 
االستقرار السياسي االستمرار 
في انتهــاج سياســة خارجية 
مســتقلة ومتوازنــة، تراعــي 
املصالح الكويتية، وحتافظ على 
اســتقالل البالد وسيادتها في 
مواجهة التحديات واملتغيرات 
واالضطرابات العاملية واإلقليمية 
العاصفة، والتعامل مع التحديات 
اخلارجية الدولية واإلقليمية مبا 
يتفق مع سياســتنا اخلارجية 
التــي تقوم على دعائــم ثابتة 
أهمها استقالل القرار الكويتي، 
والتعــاون الكامل والوثيق مع 
أشــقائنا الــدول األعضــاء في 
مجلــس التعــاون اخلليجــي، 
وتنمية عالقتنا اخلارجية مع 
سائر الدول على أساس االحترام 

املتبادل.

نحن منشغلون مع األسف الشديد بأتفه األسباب واألمور التي ميكن جتاوزها بحكمة العقالء

مباركة في افتتاح دور االنعقاد تبادل التحايا بني األعضاء

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ مشعل األحمد ملقياً النطق السامي

جانب من احلضور ويبدو مهند يوسف

أنقل إليكم أسمى وأصدق حتيات املقام السامي 
صاحب السمو أمير البالد سدد اهللا خطاه ومسعاه

قمنا بتطهير العملية االنتخابية قبل إجرائها مما حلق بها 
من شوائب ومخالفات وانحرافات شوهت جمال صورتها 

احلكومة ستقوم بأداء دورها التاريخي غير املسبوق 
أثناء عملية اختيار رئيس املجلس واللجان ولن تتدخل 

نأمل شعبًا وقيادة سياسية من أعضاء املجلس االرتقاء 
باملمارسة الدميوقراطية والبعد عن املهاترات 

وّفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا حيث مت
االحتكام للدستور وحّل مجلس األمة حًال دستوريًا 

على أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام 
بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا بالوعود والعهود 
والشعارات التي قطعوها على أنفسهم كمرشحني

نوّجه احلكومة بإعالن وتبني مبادرتني مبادرة 
«املراجع اخلفي» ومبادرة «املبّلغ السري» مع 
ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من املبادرتني 

نائب األمير: نعيش ظروفًا دقيقة وتقلبات إقليمية ودولية خطيرة 
وفتنًا محيطة من الداخل واخلارج ما بني حاقد ومتربص وحاسد 



مجلس األمة
االربعاء ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

10

خالد العتيبي وثامر السويط

الشيخ عبداهللا العلي وعبدالوهاب الرشيد وعبدالعزيز املاجد ود.أماني بوقماز وعبدالعزيز املعجل وعبدالرحمن املطيري

د.عادل الدمخي ود.مبارك الطشة

ما يحقق شــبكة ضمان وأمان 
للمواطنني، وضرورة االهتمام 
بالقضايا االقتصادية الساخنة 
وإيجاد حلول لها، ويأتي على 
رأسها قضية بالبطالة واإلسكان، 
الرعايــة الســكنية  وتوفيــر 
والتوظيــف وفقــا للمــادة ٢٦

من الدســتور، وتكافؤ الفرص 
للمواطنني في تعيني الوظائف 
والقيــادات فــي الدولــة، عمال 
باملادة (٨) من الدستور، وزيادة 
الرواتب ومعاشات املتقاعدين، 
واملساعدات العامة مبا يتناسب 
مع مستويات ارتفاع املعيشة، 
وحتســني اخلدمات األساسية 
للمواطنني، كالتعليم واخلدمات 

الصحية.
وإن كان اإلصالح االقتصادي 
مهما وضروريا في هذه املرحلة، 
االجتماعــي  اإلصــالح  فــإن 
واحلقوقــي ال يقل أهمية عنه، 
فال مناص من إصالح اجتماعي 
حقوقي يعنى باحلريات العامة، 
ويعمل على تعديل كل ما صدر 
مــن قوانــني من شــأنها تقييد 
احلريــات خالفــا للدســتور، 
ويتطلب مراجعة فورية لقانون 
تنظيــم القضــاء والعمل على 
تعديله، مبا يحقق اســتقاللية 

القضاء.
كما أنه من الضروري في هذه 

عشــر ملجلس األمة، حيث قال: 
بسم اهللا الرحمن الرحيم (وأن 
ليس لإلنسان إال ما سعى وأن 
ســعيه سوف ُيرى) احلمد هللا 
العزيز احلكيم الذي أفاض علينا 
مــن نعم ال حتصى، وجعل لنا 
طريق الهداية ووفر لنا أسباب 
اخلير والفالح، والصالة والسالم 
علــى نبينــا محمد وعلــى آله 

وصحبه وسلم.
األخ رئيس مجلس األمة،

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمون،

السالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته،

أما بعد، وقد شرفني اليوم 
حضــرة صاحب الســمو أمير 
البالد حفظه اهللا ورعاه، بإلقاء 
اخلطاب األميري مبناسبة افتتاح 
العــادي األول  دور االنعقــاد 
للفصل التشريعي السابع عشر 
ملجلس األمة املوقر، فإنه يطيب 
لــي أن أبارك لكم ثقة الشــعب 
الكويتــي الوفــي الــذي اختار 
ممثليه في املجلس، واضعا ما 
يصبو إليه من تطلعات وآمال 
أمامكــم، متمنيــا لكم باســمي 
واسم أخواتي وإخواني أعضاء 
احلكومة التوفيق والسداد في 

خدمة الوطن ورفعة شأنه.
كمــا أتقــدم بأصــدق آيات 

املرحلة إعطاء األهمية القصوى 
إليجاد احللول املناسبة لقضية 
البدون مبا يتناسب مع قوانني 
البلــد والنواحــي اإلنســانية، 
وإعادة النظر في كل ما يتعلق 
ويحقق التــوازن في التركيبة 
السكانية مبا يضمن املصلحة 

العليا البالد وأمنها.
ســمو نائب األميــر وولي 

العهد،،،
في اخلتام، أتوجه إلى حضرة 
صاحب السمو أمير البالد بجزيل 
الشــكر علــى تهانيــه الرقيقة 
جلميع األعضاء الذين فازوا في 
هذه االنتخابات، كما أسأل العلي 
القدير سبحانه أن يحفظ سموه 
ذخرا للكويت وأهلها، وأن يسبغ 
على كويتنا احلبيبة نعمة األمن 
واالستقرار، وأن ميتع سموكم 
مبوفور الصحة والعافية، وأن 
يحفظ حضرة صاحب الســمو 
أمير البالد ويدميه ذخرا للوطن 

وأبا وقائدا للمواطنني.
واحلمدهللا رب العاملني

والسالم عليكم ورحمة اهللا 
وبركاته،،،

ومن ثم ألقى رئيس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح اخلطــاب األميري في 
افتتاح دور االنعقاد العادي األول 
من الفصل التشــريعي السابع 

املنشود.
ولعلنا اليوم ونحن نستقبل 
عهدا جديــدا بحاجة إلى رؤية 
جديدة للعمل الوطني، تستند 
إلى أســس اإلصالح، وااللتزام 
علــى  واحلفــاظ  باحلكمــة 
الفعالة  املكتسبات، واملشاركة 
لتحقيــق الطمــوح واآلمــال 
الشــعبية، بعيــدا عــن أجواء 
الصراعــات وتغليــب املصالح 
الشخصية على حساب استقرار 
الوطــن وتقدمــه وازدهــاره، 
الوطنيــة  وصيانــة وحدتنــا 
التي تشــكل صمام أمان لروح 
املواطنة ووحدة الصف والكلمة، 
واحلصن احلصــني حلاضرنا 
ومســتقبلنا كــي نحمي بالدنا 
من الفــنت والتفكك، مما يجعل 
من أمن البالد واستقرار وحدتها 
وهيبة مؤسساتها همنا األكبر 

مجلسا وحكومة.
األخ رئيس مجلس األمة،

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمون،

إننا أمام مســؤولية وأمانة 
وطن ومســتقبل شــعب كرمي، 
وهي أمانة تكليف ال تشريف، 
نحن جميعا شركاء في حملها 
وصيانتهــا، توجــب احلكمــة 
واليقظة واتخاذ كافة التدابير 
التي رسمها الدستور، وأقرتها 

التقديــر واالعتــزاز لشــعبنا 
الكــرمي الــذي اســتجاب إلــى 
رسائل وتوجيهات كلمة حضرة 
صاحب السمو األمير وولي عهده 
األمني حفظهم اهللا ورعاهم، في 
خطابهم املوجه إلى أبناء الوطن 
العزيز في الثاني والعشرين من 
يونيو املاضي، إلعادة تصحيح 
مسار املشهد السياسي واختيار 
مــن ميثلــه بــإرادة حقيقيــة، 
ضمن أجواء تتســم بالتنافس 
الشــريف واالختيار احلر، لذا 
جــاء املرســومان بقانون على 
وجه االستعجال، إعماال حلكم 
املادة ٧١ من الدســتور بتعديل 
وإضافة عدد من املواد في شأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة، 
ليكون موطن االنتخاب معبرا 
عن املكان الذي يقيم به املواطن 
بصفة دائمــة وفعلية والثابت 

ببطاقته املدنية.
األخ رئيس مجلس األمة،

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمون،

نلتقي اليــوم الفتتاح دور 
االنعقاد األول ملجلسكم املوقر، 
نســتقبل عهدا جديــدا بأجواء 
من التفاؤل واألمل والعزم على 
العمــل اجلاد ضمــن أولويات 
وطنية، واألداء املسؤول واملضي 
نحو مرحلة جديدة من التعاون 

القوانني واألعــراف البرملانية، 
سبيال لترسيخ مرحلة جديدة 
من العمل البناء املشترك امتثاال 
ألحكام املادة ٥٠ من الدســتور 
التــي تؤكد على مبــدأ الفصل 
بني السلطات والتعاون بينها، 
مبا يضمــن احترام اختصاص 
كل منها وتقدير مســؤولياتها 
ومتكينهــا من إجنــاز مهامها، 
دون أي جتاوز أو تخط للحدود 
الفاصلة بينهــا، وكذلك أحكام 
املادة ١١٥ من الدســتور والتي 
تنص على عدم اجلواز لعضو 
مجلــس األمة بــأن يتدخل في 
عمل أي من السلطتني القضائية 

والتنفيذية.
اإليجابــي  التعــاون  إن 
والعالقة القائمة على أسس من 
احلــوار الدميوقراطي مبوجب 
أحكام الدســتور يشكالن معا 
األرضية الداعمة لوضع العالقة 
بني الســلطتني على مســارها 
الصحيح، مبا يضمن استقرار 
الدولة وحتقيق مصاحلها العليا 

واالرتقاء مبقومات نهضتها.
إن االلتزام مببدأ التعاون ال 
يجرد أي سلطة من اختصاصاتها 
أو مصادرة حقوق أعضائها، بل 
هي دعامة دســتورية لتعزيز 
العمــل املشــترك وإقامة حوار 

دميوقراطي ونقد بناء.

إننا نتطلع ونحن في بداية 
هذا الفصل التشريعي ألن يكون 
هــذا املجلــس عند حســن ظن 
الشعب الكويتي به، وأن يكون 
تصحيحا للمسار، وقادرا على 
حتقيق رسالته بإذن اهللا تعالى، 
ثم بفضل توجيهاتكم احلكيمة، 
واملعاونــة الصادقة من جانب 
احلكومة وأعضائها، ألن ذلك هو 
الطريق الوحيد واملسار اآلمن 
لتحقيق ما يصبو إليه الشعب 
الكويتي من إصالحات هيكلية 

وإجنازات مستقبلية.
ســمو نائب األميــر وولي 

العهد،،، 
إن الشــعب الكويتي يعقد 
آماال كبرى في هذا املجلس ممثال 
فــي أعضائــه الذيــن اختارهم 
بكل نزاهة وشــفافية وحملهم 
األمانة، وتوســم فيهــم أداءها 
على أكمل وجه وأمته، وبفضل 
الرشيدة والتوجيهات  القيادة 
السامية سوف نعمل معا مجلسا 
وحكومــة، في تناغــم يضمن 
حتقيــق املصالــح واألهــداف 
الوطنية وإعالء شــأن الوطن، 
ويحقق احلياة الطيبة الكرمية 

جلمهور املواطنني.
ســمو نائب األميــر وولي 

العهد،،، 
إن مكافحــة الفســاد باتت 
ضرورة قصــوى في الظروف 
التــي  املاليــة واالقتصاديــة 
نواجههــا، حتى نخرج من هذا 
املنعطف طويل األمد من الضعف 
االقتصادي، ولن يتحقق هذا إال 
باالســتمرار فــي التصدي لكل 
مظاهر الفســاد واإلفســاد في 
البــالد، والعمل على اســترداد 
أي أمــوال عامــة منهوبــة بكل 
الطرق والوســائل الدستورية 
والقانونية، واالســتعانة بكل 
الدولية  املؤسسات واملنظمات 

املتخصصة.
إن الشعب الكويتي في هذا 
العهد امليمون كله أمل وتفاؤل في 
دخول حقبة إصالح اقتصادي 
تنموي بقناعة مجتمعية عامة، 
مع ضرورة تفعيل كل ما يتعلق 
بتنشــيط االقتصــاد الوطني، 
وتنويع مصادر الدخل القومي، 
عن طريق سن قوانني التنمية 
املســتدامة، عالوة على توفير 

األخ رئيس مجلس األمة،
األخوات واإلخوة األعضاء 

احملترمون،
تتطلع احلكومة إلى عالقة 
مثمــرة مــع مجلســكم املوقر، 
وستقدم برنامج عملها تطبيقا 
ألحكام املادة ٩٨ من الدستور، 
أولويــات  مســتوعبة مجمــل 
املتســمة  القادمــة،  املرحلــة 
بالواقعيــة وقابليــة التنفيــذ 
وفــق برنامج زمني محدد، مبا 
يكفل تلبية وتطلعات املواطنني 
باعتبارهم محور اهتمام برنامج 
عمل احلكومة، وتعزيز رخائهم 
وحتسني معيشتهم والتفاعل مع 
تطلعاتهم ومعاجلة همومهم، من 
خالل مراجعة أهداف ومعايير 
التعليــم،  جــودة  منظومــة 
وحتســني اخلدمــات الصحية 
وتصويب مســار ملف العالج 
فــي اخلارج، وتطوير فلســفة 

الرعاية السكنية.
كما يتناول البرنامج مبادرات 
متعلقة باستدامة املالية العامة 
للدولة وتنويع مصادر اإليرادات 
غيــر النفطية، وإعــادة هيكلة 
القطاع العام ومكافحة الفساد 
وتعزيــز النزاهــة، وجتفيــف 
مصادر غسيل األموال ومكافحة 
املخدرات، وتنفيذ املشروعات 
التنمويــة ومشــاريع الطاقــة 
املتجــددة التي تســهم في دفع 
عجلة التنمية في البالد وحتقيق 
رؤيــة الكويت ٢٠٣٥ والتحول 
نحو االقتصاد املعرفي، وزيادة 
مســاهمة القطــاع اخلاص في 
النشاط االقتصادي واالهتمام 
باملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
التي تشكل محورا أساسيا في 
االقتصــاد الوطنــي، باإلضافة 
الــى معاجلة اختالالت ســوق 
العمــل بوضع اســتراتيجيات 
تالئم مخرجــات التعليم وفق 
احتياجات سوق العمل، واحلد 
مــن تزايد أعــداد الباحثني عن 
العمل خالل الســنوات املقبلة، 
وزيــادة دعــم برنامــج تأهيل 
الشــباب مبا يحقق من تفعيل 
دورهم في بناء كويت املستقبل.

األخ رئيس مجلس األمة،
األخوات واإلخوة األعضاء 

احملترمون،
لقد باشرت احلكومة باتخاذ 

رئيس السن مرزوق احلبيني: حتقيق االستقرار 
السياسي حاجة ملّحة تتطلب احليطة واحلذر 

هذا املجلس بأعضائه جميعًا لهو مرآة صادقة تعكس صورة بهّية للشعب الكويتي مبختلف أطيافه

ً رئيس السن مرزوق احلبيني متحدثا

النواب والوزراء أثناء دخولهم القاعة د.خليل عبداهللا وأسامة الشاهنيعيسى الكندري وحمد املدلج وسعود العصفور

إن كانت نتائج هذه االنتخابات بهذه الصورة التي سلفت وهذا الوصف الذي مّر فما ذلك إال ثمرة لغرس غرستموه 
ونتيجة حتمية ملقدمات أرسيتم أصولها من خالل اخلطاب السامي الذي ألقيتموه فقد كان مبنزلة خارطة طريق

كلمات سموكم الصادقة بثت األمل في نفوس أهل الكويت وأعادت إليهم اليقني بعد الشك واالستبشار بعد القنوط

خليل الصالح ومهند الساير وعبداهللا املضف وعالية اخلالد وعبداهللا األنبعي جانب من اجللسة

أسامة الشاهني ومهلهل املضف
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األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمون،

إن الكويت هي األمانة التي 
عاهدنا اهللا جميعا على الوفاء 
مبســؤولياتها، فهــي وجودنا 
الثابت وحصننا املنيع وواحة 
األمن واألمان بعد اهللا سبحانه 
وتعالى، ما يوجب علينا تعزيز 
دولــة القانون وســالمة النهج 
واحلــوار الدميوقراطي، وإننا 
على ثقة بقدرتنا على االلتقاء 
وااللتفــاف على كلمة ســواء، 
لقيادة مسيرة التقدم والنهضة 
والتنميــة واإلصــالح لوطننا 
العزيــز، وهي قيــادة تتطلب 
مقومات االستقرار القائمة على 

احلكمة واملوعظة احلسنة.
إذ نســتقبل دور  ونحــن 
االنعقاد األول، نعاهد ســموكم 
على تكثيــف اجلهود لتحقيق 
اإلجنــازات ودعم املكتســبات، 
ومواجهــة التحديــات ونحفظ 
بالدنا ونصون كرامتها، لتبقى 
عزيزة شامخة مرفوعة الراية 
عاليــة الهامــة في ظــل قيادة 
حضــرة صاحب الســمو أمير 
البالد وســمو ولي عهده األمني 

حفظكم اهللا ورعاكم.
ندعــو اهللا العلــي القديــر 
أن يجعــل حاضرنــا خيرا من 
ماضينا، ومستقبلنا خيرا من 

حاضرنا، ويســبغ على بالدنا 
وشــعبها الوفي األمن واألمان، 
وأن يعيننا علــى أداء األمانة، 
ويرشدنا الصواب ويوحد كلمتنا 
ويســدد خطانا ملــا فيه اخلير 
للكويت وأهلها. والسالم عليكم 

ورحمة اهللا وبركاته.
اجللسة

افتتحــت اجللســة األولى 
لدور االنعقاد األول من الفصل 
التشريعي الســابع عشر وتال 
العــام أســماء األعضاء  األمني 
احلاضرين وتال كذلك الوثائق 
الــوزارة  اخلاصــة بتشــكيل 

واستقالتها.
أداء اليمني الدستورية

الســلطتني  وأدى أعضــاء 
اليمني  التشريعية والتنفيذية 
الدســتورية وفق املادة ٩١ من 

الدستور.
انتخاب رئيس املجلس

وانتقــل املجلــس الــى بند 
انتخاب رئيس املجلس.

٭ عمــار العجمــي: ملا كان 
مجلــس األمة بصــدد انتخاب 
رئيس ونائب الرئيس وجلانه 
وتنفيذا للخطاب الســامي فإن 
احلكومة تعلن مغادرتها للقاعة، 

في محاسبة وتقدمي أي شخص 
للمحاكمة دون االعتبار ملنصبه 
أو مكانته، متى ما ثبت تورطه 
باملساس أو اإلضرار مبكتسبات 
الدولة أو املال العام أو انتهاك 
القواعد القانونية، وتطهير بيئة 
األعمال احلكومية من الفاسدين 
والقضــاء على منابع الفســاد 
وأســبابه، ومنع الكســب غير 
املشــروع ومكافحة كافة صور 
الرشــوة، واتخــاذ اإلجــراءات 

القانونية حيال ذلك.
األخ رئيس مجلس األمة،

األخوات واإلخوة األعضاء 
احملترمون،

مير العالم أجمع بتحوالت 
عميقــة وبظــروف حساســة 
ودقيقــة، مليئــة بالصراعــات 
اإلقليميــة والدولية التي تؤثر 
على منطقتنا باخلليج العربي. 
والكويت ليست مبعزل عن دائرة 
الصراعات اإلقليمية واالعتبارات 
والتسويات الدولية، وما ينتج 
عنهــا مــن حتديــات يصعــب 
حصرها إذا ما اســتمر الصراع 
التشــريعية  الســلطتني  بــني 
والتنفيذيــة، األمر الذي يتعني 
علينا في هذه الظروف الدقيقة 
مجلسا وحكومة وضع أساس 
ومنهــج ملرحلــة جديــدة مــن 
التعــاون املســؤول وتغليــب 

احلكمــة واحلــوار البناء الذي 
يقينا شــر الفــنت، وبذل العمل 
املشترك اجلاد وتصويب اجلهود 

وحتصني جبهتنا الداخلية.
فنحن جزء من نظام عاملي 
متوتــر يتصاعــد فيــه العنف 
وتتســع فيه دائــرة النزاعات، 
واضعا آفــاق االقتصاد العاملي 
في مشهد مظلم، زاد من ظلمته 
انــدالع الصــراع الروســي - 
األوكرانــي ومــا نتــج عنه من 
تأثــر فــي اســتقرار األســواق 
الغذائية،  العاملية واإلمــدادات 
هذا كله واالعتداءات واالنتهاكات 
اإلسرائيلية بحق أبناء الشعب 
الفلسطيني مازالت ماثلة أمام 

املجتمع الدولي.
إن احلكومــة تعمل في هذا 
املجال على ترجمة التوجيهات 
احلكيمة حلضرة صاحب السمو 
أمير البالد وســمو ولي العهد 
حفظهم اهللا ورعاهم، وما أقرته 
الثوابت الراســخة في سياسة 
الكويت اخلارجية وتأخذ على 
عاتقها مسؤولية حتقيق أمنها 
الوطني واملتمثل باحلفاظ على 
سيادتها واستقاللها وااللتزام 
مببادئ القانون الدولي، واحترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية.
األخ رئيس مجلس األمة،

حتى تكون هناك شــفافية في 
عملية االنتخاب.

وترشــح ملنصــب رئيــس 
املجلس النائب أحمد السعدون.

٭ مــرزوق احلبيني: لدي 
اقتراحان، أولهما يقع في حدود 
صالحياتي كرئيس سن، لذلك 
أرجو مبن يرغب في ترشــيح 

نفسه ان يتفضل بذلك.
وزكى املجلس النائب أحمد 
الســعدون رئيســا للمجلــس 

وتسلم الرئاسة على املنصة.
٭ مــرزوق احلبيني: نهنئ 
األخ أحمد السعدون وليتفضل 

بتسلم الرئاسة على املنصة.
ال  الســعدون:  أحمــد  ٭ 
يســعني إال أن أســجل خالص 
الشكر والتقدير وآمل ان تكون 
املرحلة القادمــة مرحلة اجناز 
بني السلطتني ولننتقل إلى البند 

التالي.
نائب الرئيس

انتقــل املجلــس الــى بنــد 
انتخاب منصب نائب الرئيس 
النــواب  وترشــح للمنصــب 
د.حســن جوهر ومحمد املطير 

وعيسى الكندري.
٭ أحمــد الســعدون: تبدأ 

عملية التصويت.
٭ أحمد السعدون: إذا هناك 

أحد لم يصوت يبلغنا أو لم ُيناد 
على اسمه.

٭ صالح عاشور: بعد إعالن 
عيســى الكندري انسحابه من 
االنتخــاب فهناك خلل وأصبح 
املرشــحون لم يأخذوا فرصهم 
وهناك نــواب أصواتهم ذهبت 
هباء منثــورا وبالتالي ينبغي 

إعادة التصويت.
وجــاءت نتيجة التصويت 
كالتالي: احلضور ٤٨، األوراق ٤٦
وعضوان لم يشاركا بالتصويت.

محمد املطير: ٢٢.

حسن جوهر: ١٧.
عيسى الكندري: ٦.

١ ورقة بيضاء
الســعدون: األغلبية  أحمد 
املطلوبــة ٢٥، إذن لــم يحز أي 

منهم على األغلبية.
إذن سنعيد التصويت ومن 
يصــور ورقته ســوف تعتبر 

باطلة.
ومتــت إعــادة التصويــت 
وجاءت نتيجة اجلولة الثانية:
احلضور ٤٨ وعدد األوراق 
٤٦ واثنــان لــم يشــاركا فــي 

التصويت.
٭ محمد املطير: ٢٥.
٭ حسن جوهر: ٢٠

٭ ورقة بيضاء.
وبذلك يفــوز النائب محمد 

خطــوات جادة نحو جتســيد 
فاعلية العمل احلكومي، وتقوية 
مقومــات الثقــة بــني املواطن 
واألجهزة احلكومية. وفي هذا 
املســعى، فقد صــدر التوجيه 
الســامي للــوزراء بوضع آلية 
الستقبال املواطنني وتذليل كافة 
املعوقات التي تواجه معامالتهم 
وإيجــاد احللــول لهــا، وإنهاء 
امللفات العالقــة، وغلق أبواب 
الواسطة واحملسوبية، وإدراج 
خدمــة املواطن عبــر التطبيق 
احلكومــي املوحــد للخدمــات 
اإللكترونية (تطبيق ســهل)، 
للتواصل مع الوزراء مباشــرة 
لتقدمي املقترحات والشــكاوى 
واملالحظــات، كمــا مت توجيه 
الــوزراء بالعمــل علــى إعادة 
تقييــم أداء القياديني وأســس 
اختيارهــم وجتديدهــم، وفقا 
لضوابط ومعايير عادلة لتقدير 
املجتهدين ومحاسبة املقصرين.

باإلضافة إلى استكمال جهود 
اجلهــات احلكوميــة إلجراءات 
الرقمــي للخدمــات  التحــول 
احلكومية، والعمل على تطوير 
بيئة األعمال احلكومية متهيدا 
لالنتقال إلى احلكومة الرقمية 
وإنهاء املعامالت الورقية، لبدء 
مرحلة جديدة من التطور التقني 
الذي يتسق ورؤية دولة الكويت 

.٢٠٣٥
وانطالقا من اهتمام احلكومة 
في بذل العناية واالهتمام باألمن 
الغذائي، فقد أنشــأت «اللجنة 
الوطنية العليا لتعزيز منظومة 
األمن الغذائي واملائي»، لوضع 
استراتيجية تستهدف حتقيق 
األمن الغذائي واملائي، في حال 
تعرض البالد لألزمات واملخاطر 
وحــاالت الطــوارئ، ومواجهة 
حتديات التغير املناخي، وتعزيز 
اإلنتاج الزراعي احمللي وتنويع 
محاصيلــه، وتكثيــف كمياته 

وزيادة املخزون السمكي.
واتخذت احلكومة إجراءات 
نحو السعي للنهوض باملشاريع 
الســياحية فــي البــالد، وذلك 
باتخــاذ  الــوزراء  بتوجيــه 
اإلجــراءات الالزمــة مبتابعــة 
وتنفيذ املشاريع بالتعاون مع 
القطاع اخلاص، ومنها مشروع 
تطوير منتزه فيلكا السياحي، 
الترفيهيــة، واملنتزه  واملدينة 
الثقافــي الترفيهــي في منطقة 

الوفرة الزراعية.
كذلك العمل على استحداث 
أول وزارة بتاريخ دولة الكويت 
تهتم باملــرأة والطفولة، لبناء 
مجتمــع متــوازن ومترابــط 
قائم على احترام حقوق املرأة 
وحماية الطفل، ضد أي انتهاك 
أو اســتغالل أو إساءة لهم بأي 
شكل من األشكال، ولتعزيز دور 
املرأة الكويتية في بناء نهضة 
البالد ومستقبلها، والعمل على 
متكينهــا في مختلــف امليادين 
تنفيــذا لتوجيهــات حضــرة 
صاحب السمو أمير البالد وسمو 
ولي عهــده األمني حفظهم اهللا 

ورعاهم.
إن نهــج احلكومة ثابت في 
حماية املال العام ولن تتوانى 

براك املطير مبنصب نائب رئيس 
مجلس األمة.

٭ محمــد املطيــر: أشــكر 
الشعب الكويتي على هذه الثقة 
التي أوصلت هذه الكوكبة من 
األعضــاء الشــرفاء، والشــكر 
للقيادة السياسية التي استمعت 
لصوت الشعب والشكر موصول 
ألبطال االعتصام والذين جلسوا 
في مقاعد الوزراء والذين اعتلوا 
املنصة للدفاع عن حقوق األمة، 
ومن كان في املنصة جلسوا في 

املنصة وأشكر أبطال املنصة.
الدستور انتهك في آخر ١٠
سنوات، وتصدينا مع الشعب 
لهم والشعب يأتي بأبطال املنصة 

على املنصة واملعتصمني.
٭ حسن جوهر: شكرا األخ 
الرئيس ونبارك تزكيتك لرئاسة 
املجلس ونبــارك للمطير على 
انتخابه نائبا للرئيس وأشكر 
جميع من أوالني هذه الثقة ومن 
أشفق علي وأعد الشعب الكويتي 
بأن أظل وفيا لهذا البلد من أي 
موقع كان وإن لم يحالفني احلظ 
والشرف باملشــاركة في قيادة 
املجلس لكن سأظل من موقعي 
أن أنتصــر للدســتور وإرجاع 
هيبته من خالل محاسبة واقعية 
وعملية للحكومة واســتبدالها 
بحكومــة أخــرى ونتمنــى ان 
يكون العهد اجلديد عهد اجناز 
التنمية لتحقيق  وسنستخدم 
االســتقرار والتطور لشــعبنا 

وشكرا.
٭ عيسى الكندري: أود أن 
أوضح ان ســبب انسحابي من 
انتخابــات نائــب الرئيس هو 
مخالفــة املــادة ٣٥ من الالئحة 
بأن انتخاب مكتب املجلس يتم 
باالقتراع السري ونظرا لقيام 
بعض الزمالء النواب بتصوير 
ورقتــه وصعــدت لــك املنصة 
وأنت شــاهدت بعينيك وقلت 
ال يجوز، والتصويت وإفشــاء 
السرية يبطل االنتخاب وهناك 
العديد من النواب قاموا مبخالفة 
الالئحة، ومحمد املطير تكلم عن 
الدستور، ووقف التصوير، هذا 
انتهاك لالئحة والدستور ونرجو 
أال يتــم التعامل مع الدســتور 

بهذا الشكل.
انتخاب أمني السر

انتقــل املجلــس النتخــاب 
أمــني ســر املجلــس  منصــب 
وترشح للمنصب أسامة الشاهني 
وماجد املطيري وجاءت النتيجة 

كالتالي:
- احلضور ٤٨.

- عدد األوراق ٤٧.
- عضــو واحد لم يشــارك 

وهو الوزير.
يتلــو  الســعدون  أحمــد 

النتيجة:
- احلضور ٤٨.

- عدد األوراق ٤٧.
عضو واحد لم يدل بصوته.

األغلبية املطلوبة ٢٥.
أسامة الشاهني: ٢٥.
ماجد املطيري: ٢٠.

ورقة بيضاء: ٢.
ووزير لم يدل بصوته وبذلك 

رئيس الوزراء: نستقبل عهدًا جديدًا بأجواء
من التفاؤل واألمل والعزم على العمل اجلاد 

نحن بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند إلى أسس اإلصالح وااللتزام باحلكمة 

د. فالح الهاجري د.عبدالكرمي الكندري أثناء اجللسة

رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد الصباح

الشيوخ وكبار الشخصيات خالل افتتاح دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي السابع عشر

إننا أمام مسؤولية وأمانة وطن ومستقبل شعب كرمي وهي أمانة تكليف ال تشريف نحن جميعًا 
شركاء في حملها واتخاذ جميع التدابير التي رسمها الدستور وأقّرتها القوانني واألعراف البرملانية

نؤكد على مبدأ الفصل بني السلطات والتعاون بينها مبا يضمن احترام اختصاص كل منها
وتقدير مسؤولياتها ومتكينها من إجناز مهامها دون أي جتاوز أو تخّط للحدود الفاصلة بينها

التعاون اإليجابي والعالقة القائمة على أسس من احلوار الدميوقراطي مبوجب أحكام
الدستور يشكالن معًا األرضية الداعمة لوضع العالقة بني السلطتني على مسارها الصحيح

االلتزام مببدأ التعاون ال يجرد أي سلطة من اختصاصاتها أو مصادرة حقوق أعضائها
بل هو دعامة دستورية لتعزيز العمل املشترك وإقامة حوار دميوقراطي ونقد بّناء

تتطلع احلكومة إلى عالقة مثمرة مع املجلس وستقدم برنامج عملها مستوعبة مجمل أولويات 
املرحلة القادمة املتسمة بالواقعية وقابلية التنفيذ وفق برنامج زمني يكفل  تطلعات املواطنني

برنامج احلكومة يتناول مبادرات باستدامة املالية العامة وتنويع اإليرادات غير النفطية
وإعادة هيكلة القطاع العام ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وجتفيف مصادر غسيل األموال

عالية اخلالد تؤدي القسمد.جنان بوشهري

رئيس الوزراء هنأ السعدون واملطير والشاهني والكندري.. 
وأعضاء املجلس الفائزين بعضوية اللجان

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصبــاح ببرقية تهنئة إلى رئيس 
مجلس األمة أحمد السعدون عبر فيها عن خالص 
التهنئــة بالثقة التي أواله إياهــا إخوانه أعضاء 
مجلــس األمة بتزكيته رئيســا ملجلس األمة. كما 
بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشــيخ أحمد 
نــواف األحمد الصباح ببرقيــة تهنئة الى محمد 
براك املطيــر نائب رئيس مجلس األمة عبر فيها 
سموه عن خالص تهانيه مبناسبة انتخابه نائبا 
لرئيس مجلس األمة، متمنيا سموه له كل التوفيق 

والسداد. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 

أحمد نواف األحمد الصباح ببرقية تهنئة الى أسامة 
الشاهني أمني سر مجلس األمة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة انتخابه أمني سر مجلس 
األمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد. وبعث 
ســموه ببرقية تهنئة إلــى د.عبدالكرمي عبداهللا 
الكندري مراقب مجلس األمة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناســبة تزكيته مراقب مجلس 

األمة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد. 
كما بعث رئيس مجلس الوزراء ســمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد الصبــاح ببرقيات تهان الى 
أعضــاء مجلس األمة الذين فازوا بعضوية جلان 
املجلس، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والسداد.
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فاز الشاهني مبنصب أمني السر.

انتخاب مراقب املجلس
وانتقل املجلس إلى انتخاب 
منصب مراقب املجلس وترشح 
النــواب د.محمــد  للمنصــب 
احلويلة ود.عبدالكرمي الكندري.
النائــب احلويلة  وتنــازل 
للدكتــور عبدالكــرمي وزكــى 
املجلــس عبدالكــرمي الكندري 

ملنصب مراقب املجلس.
١- اخلطاب األميري

تزكية النواب أسامة الشاهني 
وثامر الســويط وحمد العبيد 
ومبــارك احلجــرف وفــارس 

العتيبي.

٢ - العرائض والشكاوى
ومتت تزكية النواب حمدان 
العازمي وفالح الهاجري وهاني 
شمس ومبارك الطشة ويوسف 

البذالي.

٣ - الداخلية والدفاع
وترشــح لها النواب: خالد 
العميرة وخالد العتيبي وشعيب 
شــعبان ومحمد املهان وحامد 

البذالي.

٤ - املالية واالقتصادية
وترشح لها النواب: صالح 
عاشور وحامد البذالي وعبداهللا 
العيسى  األنبعي وعبدالوهاب 
وشعيب املويزري وعبداهللا فهاد 
وماجد املطيري وفيصل الكندري 
وانسحب فيصل الكندري ومتت 

تزكية أعضاء اللجنة.

الشــؤون  جلنــة   -  ٥
التشريعية والقانونية

وترشح لها النواب: سعود 
العصفور وعبدالكرمي الكندري 
ومهند الساير ومبارك الطشة 
وأســامة الشــاهني وعبــداهللا 

األنبعي وأسامة الزيد.
ومتت تزكيتهم.

٦ - التعليم والثقافية
ترشح لها النواب: خليل أبل، 
وفــالح الهاجــري وحمد املطر 
وعالية اخلالد ومحمد احلويلة 
ومهلهل املضف وانسحب النائب 
مهلهل املضف، ومتت تزكية باقي 

األعضاء.

٧ - اللجنة الصحية
وترشح لها النواب: فارس 
العتيبي وهاني شمس وخليل 
الصالــح والصيفــي الصيفــي 
وسعد اخلنفور وأسامة الشاهني، 
وانسحب النائب سعد اخلنفور 

ومتت تزكية باقي األعضاء.

٨ - اخلارجية
وترشح لها النواب: مرزوق 
احلبيني وعبدالكرمي الكندري 
وعبداهللا املضف وعبدالعزيز 
الصقعبي ويوسف البذالي، متت 

التزكية.

٩ - املرافق العامة
وترشح لها النواب: مبارك 
احلجــرف وفيصــل الكنــدري 
املهان وماجد املطيري  ومحمد 
وخالد العميرة وعيسى الكندري 
ومحمد احلويلة، ومتت التزكية.

١٠ - امليزانيات واحلســاب 
اخلتامي

وترشح لها النواب: أسامة 
الزيد وسعود العصفور وعادل 
الدمخــي وحمــد املطر وفارس 
العتيبي وحمدان العازمي وحمد 

العبيد، ومتت تزكية اللجنة.

١٠ - املال العام
وترشح لها النواب: مهلهل 
املضف وجنان بوشهري وثامر 
السويط وخالد العتيبي وشعيب 
املويزري، ومتت تزكية اللجنة.

اخلالد وفالح الهاجري وسعود 
العصفور.

ومتت تزكية النواب.

٣ - شــؤون البيئة واألمن 
الغذائي واملائي

وافق املجلس على تشكيل 
اللجنة من (٣) أعضاء.

وترشح لها النواب عبداهللا 
فهــاد وحمــد املطــر وحمــدان 

العازمي.
ومتت تزكية اللجنة.

٤ - حتســني بيئة األعمال 
واملشروعات الصغيرة

ووافق املجلس على تشكيل 
اللجنة (٣).

وترشح لها النواب عبداهللا 
العيسى  األنبعي وعبدالوهاب 

وفارس العتيبي.
ومتت التزكية.

٥ - املرأة واألسرة والطفل
وترشــح لها النواب جنان 
بوشــهري وخليــل الصالــح 

وأسامة الشاهني.
تزكية.

٦ - جلنة املشاريع الترفيهية 
الكبرى وتطوير اجلزر

ووافق املجلس على تشكيل 
اللجنة من (٥) أعضاء.

وترشــح لها النواب صالح 
عاشور وخالد العتيبي وجنان 

١١ - جلنة األولويات
وترشح لها النواب: عبداهللا 
فهاد وحمد املدلج وأحمد الري، 

ومتت التزكية.

٭ أحمد السعدون:
وافــق املجلس علــى إحالة 
املرســومني رقمي ٥ و٦ لســنة 
٢٠٢٢ إلى جلنة الداخلية والدفاع.
وترفع اجللسة لالستراحة.

استؤنفت اجللسة برئاسة 
الرئيس أحمد الســعدون عند 
الســاعة الرابعــة عصــرا و١٥

دقيقة.

ما يستجد من أعمال
١ - حقوق اإلنسان

وتــال األمــني العــام بطلب 
تشكيل جلنة حقوق اإلنسان.

ووافق املجلس على تشكيل 
اللجنة وعدد أعضائها (٥).

وترشــح لها النــواب عادل 
الدمخي ومحمد هايف وشعيب 
املويــزري وخليل عبداهللا أبل 

وثامر السويط.
ومتت التزكية.

٢ - ذوي اإلعاقة
ووافق املجلس على تشكيل 

اللجنة وعدد أعضائها (٥).
وترشــح لها النواب صالح 
عاشور وحامد البذالي وعالية 

وترشــح لها النواب فارس 
العتيبــي والصيفــي الصيفي 

ومحمد احلويلة.
ومتت التزكية

١١ - جلنــة شــؤون النفط 
والطاقة

حمدان العازمي: هذه اللجنة 
للعلــم كل مجلس تقــدم ولها 
ســوابق وهناك جلنة حتقيق 
مع قيــادات النفــط وال يجوز 
تشــكيل جلنة فمــا رأي وزير 
النفط، هذا العمود الفقري للبلد، 
وال نريد نقول ابتزاز، نصيحة 
هذه اللجنة خطيرة وال نطعن 
في مقدمي االقتراح فلنستبعدها 
ونســتبعد الشبهات عنا، اريد 

سماع رأي وزير النفط.
محمد املطير: هناك كثير من 
اللجان خرجت وهي اختصاص 
اللجنــة املاليــة وليــس هناك 
تنظيــم وال مهنية منها العقار 
واملشــاريع والنفــط واملوارد، 
فماذا بقي للجنــة املالية، ماذا 
يتبقى لها وفرغتم اللجنة من 

محتواها.
والنفــط مرتبــط باللجنة 
املالية، ولكي ال يكون هناك اي 
انتــم فرغتم اللجنة  اتهامات، 

املالية.
خليــل أبــل: إذا كان هناك 
حديث عن ابتزاز فينطبق على 
كل جلان املجلس، ال يجوز تقول 
هذا الكالم واللجنة تقدم تقريرها 

في النهاية.

بوشــهري ومــرزوق احلبيني 
ومهند الساير.

ومتت التزكية.

٧ - شؤون اإلسكان والعقار
ووافق املجلس على تشكيل 
اللجنة من (٥) أعضاء وترشح 
لها عبدالعزيز الصقعبي وحسن 
جوهر وحمد املدلج وحمد العبيد 

وعبداهللا األنبعي.
٨ - جلنــة القيم ومعاجلة 

الظواهر السلبية
ووافق املجلس على تشكيل 

اللجنة من (٥) أعضاء.
وترشــح لها محمــد هايف 
وحمدان العازمي وفالح الهاجري 
وحمد العبيد ومبارك الطشة.

ومتت تزكية اللجنة.

٩ - جلنة الشأن الرياضي
وافق املجلس على تشكيل 

اللجنة وعدد أعضائها (٥).
وترشــح لها النواب فارس 
الســويط  وثامــر  العتيبــي 
ومهند الســاير وهاني شــمس 
وعبدالعزيز الصقعبي وخالد 
العتيبــي وعبــداهللا املضــف 
العتيبــي  وانســحب فــارس 

وعبدالعزيز الصقعبي.
ومتت تزكية باقي األعضاء.

١٠ - املوارد البشرية
ووافق املجلس على تشكيل 

اللجنة من (٣) أعضاء.

عبــداهللا املضــف: أنا مقدم 
الطلب، ال أريد أنها تكون جلنة 
حتقيق، هذه ليست جلنة حتقيق 
وإمنا الســتبعاد نهج اســتمر 
٧٠ ســنة، النفط اخلام يباع بـ 
١٠٠ دوالر واستورد سلع الف 
دوالر، وإذا هــو دور احلكومة، 

هل جنلس متفرجني.
أرى التصويت نداء باالسم 

وكانت النتيجة.
احلضور ٤٤

موافقة ٣٦
عدم موافقة ٦

امتناع ٢
موافقة على تشكيل اللجنة.

وترشح لها النواب حمدان 
العازمي وشــعيب شعبان 
وفيصــل الكنــدري وخليل 
أبل وعبداهللا املضف وأسامة 
البذالــي  الزيــد ويوســف 
وحســن جوهــر والصيفي 
مبــارك الصيفــي وماجــد 

املطيري.
وانسحب النائبان خليل 
أبل ويوسف البذالي وجرت 
النواب  االنتخابــات وفــاز 
حســن جوهــر ١٨، عبداهللا 
املضف ١٦، حمدان العازمي 
الكنــدري ٩،  ١٤، وفيصــل 
الزيد ٨، وشــعيب  أســامة 
شــعبان ٧، ماجــد املطيري 

٦، الصيفي ٥.
ورفعت اجللسة للصالة 

ربع ساعة.

اســتؤنفت اجللسة عند 
الساعة السادسة و٩ دقائق.
١٢ـ  غير محددي اجلنسية
ووافــق املجلــس علــى 
تشــكيل اللجنــة مــن (٥) 

أعضاء.
وترشح لها النواب حسن 
جوهــر والصيفي الصيفي 
وهاني شمس وعبداهللا فهاد 

وأسامة الزيد.
ومتت تزكية اللجنة.

١٣ـ  جلنة حتقيق توزيع 
القسائم الصناعية

٭ شــعيب املوزيــري: 
هذا اختصاص جلنة املالية 
واالقتصادية وهذا دارج عليه 
كل االدوار الســابقة فأرجو 
سحب الطلب وسيتم تكليف 

اللجنة.
٭ عبداهللا املضف: هذه 
جلنة حتقيق حول ملف أمالك 
الدولة والقسائم الصناعية 
ألن احلكومة جديدة ووجهت 
أسئلة برملانية منذ أكثر من 
ســنة وال يجــاوب الوزراء 
واجلمركة على أرض الدولة 
بدون وجه حق وتخصص 
هيئة الصناعة ألشخاص وال 
اللجنة  يســتغلونها وهذه 

حتقق في واقعة معينة.
٭ جنان بوشــهري: مع 
تقديرنا ألهمية هذا املوضوع 
لكــن تبقــى املاليــة وكذلك 
جلنــة حمايــة املــال العام 
ومــن باب أولى يتم تكليف 
إحدى اللجنتني وبخصوص 
االســئلة البرملانيــة هنــاك 
حكومة جديدة وميكن إعادة 
االسئلة للحكومة اجلديدة.

٭ الساير: جلان التحقيق 
أمــر جبــل عليــه املجلــس 
وحتى املشرع يشجع جلان 
التحقيق، ولنجعلها ٣ أشهر 
ألننا نتكلم عن حتقيق في 

مسألة معينة.
٭ ثامر الســويط: هناك 
جلنتان مختصتان باملسألة 
وهــي اللجنة املاليــة وأمر 
املالية غير  اللجنــة  تفريغ 

مقبول.
٭ حمــد املطر: نحن مع 
حكومة جديدة أقسمت منذ 
ساعات، وإذا انتخابات جلان 
التحقيق ستفتح ٢٠ جلنة، 
واحلكومة جديدة البد من أن 

 بعد تزكيته رئيساً ملجلس األمة خالل جلسة أمس

قاعة عبداهللا السالم كما بدت أمس

أسامة الزيد أحمد الريالشيخ عبداهللا العلي يؤدي القسم ماجد املطيريالشيخ سالم العبداهللاعمار العجمي

أحمد السعدون: نأمل أن تكون املرحلة املقبلة
مرحلة إجناز بني السلطتني التشريعية والتنفيذية

محمد املطير ود.حسن جوهر بعد انتهاء انتخابات نائب الرئيسرئيس مجلس األمة أحمد السعدون ونائبه محمد املطير وأمني السر أسامة الشاهني على املنصة وتبدو األمانة العامة
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وسنكون محايدين.
٭ جنان بوشــهري: من 
املمكن تكليف اللجنة املالية 

بالتحقيق املطلوب.
٭ أسامة الشاهني: قضية 
محــل اهتمام هي القســائم 
الصناعية، فهناك حل وسط، 
تكلف جلنة حماية املال العام 
بصفتها جلنة حتقيق وجلنة 

تكون هناك فرصة للوزراء 
اجلــدد، وهنــاك فســاد في 
البيئة والتربيــة واملزارع، 
ومشــاكل في كل مكان لكن 
تشــكيل جلان حتقيق اآلن 

سابق ألوانه.
املضــف:  عبــداهللا  ٭ 
التحقيــق ليــس اتهاما بل 
اطمئنان على سالمة األمور 

٭ عبداهللا املضف: هناك 
طلب مقدم أوال من ١٠ أعضاء 
بالنداء باالسم، وانا متمسك 

بالطلب الذي مت تقدميه.
هل يوافق املجلس على 

التكليف.
٭ أحمد السعدون: يؤجل 
االقتراح وترفع اجللسة ملدة 

أسبوعني.

٭ مــرزوق احلبينــي: 
استوضح من خالل الطلب 
ماذا هو التحقيق وفي أي 
موضوع فالتحقيق ال يجب 
ان يكــون مفتوح املدة، اذا 
لــم يكن االقتــراح مكتوبا 
بصفة محددة املدة، التحقيق 
مفتوح بهذا الشكل لن يؤدي 

إلى نتيجة.

٭ أحمد السعدون: هناك 
اقتراح مكتوب من النائب 
أســام الشــاهني. تكليــف 
جلنة حماية االموال العامة 
بصفتهــا جلنــة حتقيــق 
القســائم  فــي جتــاوزات 
الصناعية وتوزيعها على 
أن تقــدم تقريرها خالل ٣

أشهر.

قائمة تقوم بالتحقيق.
٭ أحمد السعدون: هناك 
اقتراح من الشاهني بتكليف 
جلنة املال العام بالتحقيق 

مع هذا األمر.
وجــرى التصويت نداء 
باالسم على الطلب االساسي 
وهو تشكيل جلنة حتقيق 

جديدة.

أحمد السعدون محاطاً بالنواب بعد تزكيته رئيساً للمجلس

١٢ - األولويات
حمد املدلج

تزكية
عبداهللا فهاد
أحمد الري

رئيس املالية
رئيس التشريعية

جلان مجلس األمة

١ – اخلطاب األميري

أسامة الشاهني

تزكية

ثامر السويط

حمد العبيد

مبارك احلجرف

فارس العتيبي

٢ – العرائض والشكاوى
حمدان العازمي

تزكية
فالح الهاجري
هاني شمس
مبارك الطشة
يوسف البذالي

٣ – الداخلية والدفاع
خالد العميرة

تزكية
خالد العتيبي
شعيب شعبان

محمد املهان
حامد البذالي

٤ – املالية واالقتصادية
صالح عاشور

تزكية

حامد البذالي
عبداهللا األنبعي

عبدالوهاب العيسى
شعيب املويزري

عبداهللا فهاد

ماجد املطيري

٥ – التشريعية والقانونية
سعود العصفور

تزكية

عبدالكرمي الكندري
مهند الساير
مبارك الطشة
أسامة الشاهني
عبداهللا األنبعي

أسامة الزيد

٦ – التعليم والثقافة واإلرشاد
خليل أبل

تزكية
فالح الهاجري

حمد املطر

عالية اخلالد
محمد احلويلة

٧ – اللجنة الصحية
فارس العتيبي

تزكية
هاني شمس

خليل الصالح

الصيفي الصيفي
أسامة الشاهني

٨ – اخلارجية
مرزوق احلبيني

تزكية
عبدالكرمي الكندري

عبداهللا املضف
عبدالعزيز الصقعبي

يوسف البذالي

٩ – املرافق العامة
مبارك احلجرف

تزكية

فيصل الكندري
محمد املهان

ماجد املطيري
خالد العميرة

عيسى الكندري
محمد احلويلة

١٠ – امليزانيات واحلساب اخلتامي

أسامة الزيد

تزكية

سعود العصفور

عادل الدمخي

حمد املطر

فارس العتيبي

حمدان العازمي

حمد العبيد

١١ – املال العام
مهلهل املضف

تزكية
جنان بوشهري
ثامر السويط

خالد العتيبي
شعيب املويزري

محمد املطير: شكرًا للقيادة السياسية وللشعب الكويتي
الذي أوصل هذه الكوكبة من النواب إلى املجلس

حسن جوهر:  سأكون وفياً للشعب الكويتي ولهذا الوطن وأمتنى أن يكون العهد اجلديد لإلجناز والتنمية

الفريق ركن الشيخ خالد الصالح والفريق أنور البرجس والفريق خالد املكراد والشيخ مبارك السالم والشيخ فهد اجلابر

جلنة حقوق اإلنسان
عدد األصواتالفائزون

محمد هايف

تزكية
خليل عبداهللا
عادل الدمخي

شعيب املويزري
ثامر السويط

جلنة شؤون البيئة واألمن الغذائي واملائي
عدد األصواتالفائزون

عبداهللا فهاد
تزكية حمد املطر

حمدان العازمي

جلنة ذوي اإلعاقة
عدد األصواتالفائزون

صالح عاشور

تزكية
حامد البذالي
عالية اخلالد

فالح الهاجري
سعود العصفور

جلنة حتسني بيئة األعمال واملشروعات الصغيرة
عدد األصواتالفائزون

عبداهللا األنبعي
تزكية عبدالوهاب العيسى

فارس العتيبي

جلنة املرأة واألسرة والطفل
عدد األصواتالفائزون

جنان بوشهري
تزكية أسامة الشاهني

خليل الصالح

جلنة املوارد البشرية
عدد األصواتالفائزون

فارس العتيبي
تزكية الصيفي الصيفي

محمد احلويلة

جلنة شؤون النفط والطاقة
عدد األصواتالفائزون

حسن جوهر

باالنتخاب
عبداهللا املضف
حمدان العازمي
فيصل الكندري

أسامة الزيد

جلنة الشأن الرياضي

عدد األصواتالفائزون
ثامر السويط

تزكية
مهند الساير
هاني شمس
خالد العتيبي

جلنة املشاريع الترفيهية الكبرى وتطوير اجلزر
عدد األصواتالفائزون

صالح عاشور

 تزكية
خالد العتيبي

جنان بوشهري
مرزوق احلبيني

مهند الساير

جلنة شؤون اإلسكان والعقار
عدد األصواتالفائزون

عبدالعزيز الصقعبي

تزكية
حسن جوهر
حمد املدلج
حمد العبيد

عبداهللا األنبعي

جلنة القيم ومعاجلة الظواهر السلبية
عدد األصواتالفائزون

محمد هايف

تزكية
حمدان العازمي
فالح الهاجري
حمد العبيد

مبارك الطشة

جلنة غير محددي اجلنسية
عدد األصواتالفائزون

حسن جوهر

تزكية
الصيفي الصيفي

هاني شمس
عبداهللا فهاد
أسامة الزيد

مي البغلي تؤدي القسم

د. محمد املهاند.عبيد الوسميحمد العبيدشعيب شعبان د.بدر املالصالح عاشور


