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مكتب مجلس األمة يثّمن مضامني النطق السامي 
ويبحث األمور اإلدارية والفنية في األمانة العامة

عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه األول 
أمس برئاســة رئيــس مجلس األمة أحمد 

السعدون وحضور أعضاء املكتب.
حضر االجتماع نائــب رئيس مجلس 
األمــة محمــد املطير، وأمني ســر املجلس 
النائب أســامة الشاهني، ومراقب املجلس 
النائــب د.عبدالكرمي الكنــدري، ورئيس 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية النائب 
شعيب املويزري، ورئيس جلنة الشؤون 
التشريعية والقانونية النائب مهند الساير، 
ورئيــس جلنة األولويات النائب عبداهللا 
فهاد العنزي، باإلضافة إلى أمني عام مجلس 

األمة عادل اللوغاني.
وعقب االجتماع، قال أمني سر مجلس 
األمة النائب أســامة الشاهني في تصريح 
صحافي باملركز اإلعالمي إن اجتماع مكتب 
املجلــس بدأ بتهنئــة رئيس مجلس األمة 
زمالءه أعضاء املجلس بنيل ثقة املواطنني 
واملواطنات وكذلك أعضاء مكتب املجلس 
بثقة زمالئهم النواب كأعضاء في املكتب.

وأضاف الشاهني ان مكتب املجلس ثمن 
حضور ســمو نائب األميــر وولي العهد، 
حفظه اهللا، وضيوف املجلس في افتتاح 
الفصل التشريعي السابع عشر واحلضور 
الكبير والتفاعل اإليجابي من أبناء وبنات 

الشعب الكويتي قاطبة.
وذكــر أن مكتــب املجلس ثمن وأشــاد 
مبضامني وثيقة العهد اجلديد التي تضمنها 

النطق الســامي الذي تفضل بإلقائه سمو 
نائب األمير وولي العهد في افتتاح الفصل 

التشريعي احلالي.
وأوضح الشاهني أن مكتب املجلس ناقش 
في اجتماعه األول كثيرا من األمور اإلدارية 
واملالية والفنية املتعلقة بعمل مجلس األمة.
وقال إن مكتــب املجلس قرر وقف أي 
تعيينات وظيفية جديدة في مجلس األمة 
وإعادة النظر في التعيينات السابقة متهيدا 
لنشــر إعالن توظيف جديد قريبا يتميز 
ويلتزم بالشــفافية ويرتبــط باالحتياج 
الفني في مجلس األمة وسياسة التكويت 

املعتمدة بإذن اهللا فيه.
وقال الشاهني: مبوجب حل مجلس األمة 
فإن كل العقود االستشارية املتعلقة بلجان 
ومكاتب مجلس األمة السابقة قد انتهت.

وأوضح أن مكتب املجلس قرر عدم القيام 
بأي انتداب او تكليف استشاري جديد حلني 
وضع آلية موحدة شفافة تلتزم بالعدالة 
وبالتكويت ألي مستشــار يتم استقدامه 

ملجلس األمة أو جلانه.
وأشــار الشاهني إلى أن مكتب املجلس 
قرر قصر أعمال تلفزيون املجلس واألدوات 
اإلعالمية ملجلس األمة على تغطية أعمال 
املجلس وجلســاته وجلانه ونوابه وعدم 
التوســع أو التطرق ألمــور أخرى تخرج 

عن أعمال املجلس.
وبني أن ذلــك األمر هدفه التركيز على 

الرسالة الدستورية النيابية التي يحملها 
هذا املرفق العام بل هذه الســلطة العامة 

من سلطات الدولة.
وأكد أن مكتب مجلس األمة قرر العودة 
إلى شعار املجلس السابق وهو شعار الدولة 
الرسمي، الفتا إلى أنه شعار هذه السلطة 
العامة من ســلطات الدولــة وهو مجلس 
األمة، ومت اعتماد القرار في مكتب املجلس.
وذكر الشــاهني أنه مببادرة من رئيس 
مجلس األمــة ونائب الرئيس تقرر إعادة 
النظر باالســتثناء املقــرر ملكاتبهما فيما 
يتعلق بالتعيني والندب فقررا إعادة النظر 
في هذا االســتثناء املقرر التزاما بسياسة 
الشــفافية والعدالة والتكويت الكامل في 

مجلس األمة.
وأضــاف الشــاهني أن مكتــب املجلس 
كلف النائب شــعيب املويزري بالتعاون 
مع الكــوادر الوطنية مــن داخل املجلس 
وخارجه بدراسة موضوع األمن املعلوماتي 
والســيبراني فيما يتعلق مبرافق مجلس 
األمــة والكاميــرات فــي بوابــات الدخول 
واخلروج واحلواسيب والتخزين السحابي.
وبني أنه ســتكون هناك دراســة كاملة 
للوضع األمني وذلك لضمان سرية البيانات 
العامــة اخلاصة واملهمة التي يتم تداولها 
سواء في جلسات املجلس أو مكاتب املجلس 
وضمان عدم تسربها أو إساءة استخدامها 

من جهات أخرى.

ولفت إلــى أن مكتــب املجلس تدارس 
أهمية متابعة القضايا والدعاوى املرفوعة 
أمــام احملكمة الدســتورية، وكلف أعضاء 
املكتب من القانونيني عبدالكرمي الكندري 
ومهند الســاير واسامة الشاهني باملتابعة 
بالتنسيق مع اإلدارة القانونية باملجلس 

أمام احملكمة الدستورية.
وذكــر أن ذلك يهدف إلــى متابعة هذه 
القضايا واالنتباه لها وضمان حسن الدفاع 
عــن اختيــارات املواطنني وعــن العملية 
االنتخابيــة لضمــان الوصــول للحقيقة 
واحلفاظ على دميوقراطيتنا التي هي نظام 
احلكم وركن أساسي من أركان هذه الدولة.

وأوضح الشاهني أن مكتب املجلس نظر 
القضايا محــل اهتمام كثير من املواطنني 
وحتديدا موظفي األمانة العامة وموظفاتها 
فيما يتعلق بالترقيات واملالحظات، وكلف 
أحد أعضاء املكتب بإعداد الدراسة الكافية 
حتى يتم اتخاذ قرار بشأنها في االجتماع 

املقبل أو الذي يليه.
واختتم الشاهني تصريحه قائال: مكتب 
املجلس يجدد الشــكر لسمو نائب األمير 
وولي العهد على تشريفه بحضور افتتاح 
الفصل التشريعي السابع عشر، ونسأل اهللا 
السالمة لصاحب السمو، ونشكر تشريفه 
برعايــة افتتــاح دور انعقاد مجلس األمة 
واخلطاب الســامي الذي تاله سمو نائب 
األمير وولي العهد حفظهما اهللا ورعاهما.

الرئيس السعدون ونائبه محمد املطير وأسامة الشاهني ود. عبدالكرمي الكندريالرئيس أحمد السعدون وعبداهللا فهاد وشعيب املويزري ومهند الساير وعادل اللوغاني

«دواوين الكويت»: أملنا 
توحيد الرؤى واألهداف 
بني املجلس واحلكومة 

أصدر جتمع دواوين الكويت بيانا جاء نصه كالتالي:
نبارك للكويت جناح انتخابات مجلس االمة ٢٠٢٢ ونهنئ 
الفائزين الذين نالوا ثقة الشــعب الكويتي عبر انتخابات 
حرة نزيهة وبشــفافية تامة وبإجراءات حكومية حميدة 
غير مسبوقة لضمان نزاهة ونقاوة مخرجات االنتخابات، 
داعني لهم بالتوفيق والعمل ملا فيه اخلير للكويت وأهلها 
بإخالص النوايا وتقدمي املصالح العامة على أي مصلحة 
أخرى، والشــكر والعرفان موصول لكل من ساهم بنجاح 

هذه االنتخابات.
كما نبارك ألعضاء احلكومة رقم ٤٢ ثقة القيادة السياسية، 
راجــني من املولى عز وجــل أن يعينهم ويوفقهم، متمنني 
للحكومة االستمرار في النهج اإلصالحي الذي ملسه كل من 

هو على هذه األرض الطيبة.
وبعد االفتتاح برعاية سامية لدور االنعقاد العادي األول 
للفصل التشريعي السابع عشر ملجلس األمة، وما تضمنه 
من خطاب تاريخي لسمو نائب األمير وولي العهد، حفظه 
اهللا، والذي يعتبر خارطة طريق للســلطتني التشريعية 

والتنفيذية لإلجناز والتقدم في كويتنا احلبيبة.
كمــا اننا نهنــئ رئيس مجلس األمــة ونائبه بفوزهما 
بثقــة املجلس، والتهنئة موصولة لكل األعضاء في مكتب 
املجلس وجلانه، وأملنا أن نرى من التعاون بني السلطتني 
التشــريعية والتنفيذية ما يحقق تطلعــات أهل الكويت 
ومعاجلة السلبيات وحتمل ومواجهة مسؤوليات ومتطلبات 
املرحلة املقبلة، ضمن إطار من التعاون واإلجناز، لترجع 
الكويت لســابق عهدها مثاال يحتــذى ومتميزة في جميع 

املجاالت، واالنتقال بها إلى التنمية الشاملة املستدامة. 
كمــا نأمل أال نرى في هذا املجلس أي توتر في العالقة 
بني الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة، حتى ال تصبح 
الدميوقراطيــة عبئا ثقيال يرهق الوطن واملواطن ويؤخر 
ركــب التطور واإلصالح، بل على العكس أملنا أن تتوحد 
الرؤى واألهداف والسياسات العامة بني املجلس واحلكومة، 
عبر ممارســة برملانية مسؤولة وبناءة من حيث االرتقاء 
بأسلوب النقاش ولغة احلوار والتدرج املنهجي في استخدام 
األدوات الدستورية املتاحة، ووفقا لإلجراءات الدستورية 
املتبعة حلماية الدســتور ومكتسباته، والتصدي لكل من 
يحاول العبث واملساس به ومبواده ويحول الدميوقراطية 
واحلرية إلى فوضى سياسية وممارسات وتصرفات تهدد 
الوحدة الوطنية ما يخلق مناخا لإلشاعات واإلساءات في 

وسائل التواصل االجتماعي وغيرها. 
فمجلس االمة ليس غاية، وإمنا وسيلة لتحقيق اإلصالح 
املنشود، عن طريق الرقابة والتشريع، وعلى اجلميع ضبط 
مسار الدميوقراطية الكويتية، التي يبدو أنها خالل الفترة 
السابقة فشلت في االستقرار السياسي، وأثر ذلك على عدم 

معاجلة القضايا املزمنة العالقة.
فالتوتر السياســي املزمن قد أتعب الشــعب الكويتي، 
وبسبب هذا التوتر  والالإجناز يتساءل املواطن عن جدوى 
الدميوقراطية في الكويت، مقارنة بالتطور والتقدم في الدول 
احمليطة التي تتطور وتتنامى وتبدع في خدماتها ومرافقها.

«فال ميكن أن نتوقع نتائج ملموسة وإجنازات قريبة إن 
استمر نفس النهج واألسلوب في العالقة بني السلطتني».

فنحن قد نختلف مع بعض ملواقف وتوجهات سياسية، 
ولكننا يجب أال نختلف على حب الكويت وعدم اإلســاءة 

لها متمسكني بدستور البالد الذي تفردنا به عن غيرنا.
داعــني املولى عز وجل أن يهــدي النفوس وأن يؤتيها 
تقواهــا ويزكيهــا فهو خير من زكاهــا، وأن يلهم اجلميع 
سبل احلكمة والرشاد، لتنعم الكويت الغالية باالستقرار 

السياسي.
حفظ اهللا الكويت وقيادتها وشعبها من كل شر ومكروه.

نواب: ضرورة احترام الدستور والتعاون مع احلكومة

احتفى ديوان حجي ســليم في 
العدان بعدد من النواب الذين نالوا 
ثقة الشعب في االنتخابات البرملانية 
التي جرت مؤخرا، حيث حضر حفل 
االستقبال النواب د. جنان بوشهري، 
خليل الصالح، فيصل الكندري، أحمد 
الري، د.خليــل ابل، هاني شــمس، 
وعضــو املجلس البلدي د.حســن 
كمــال، والوزير الســابق د.فاضل 

صفر، وعدد من احلضور.
وأكــدوا خــالل حضورهم على 
أهمية احتــرام الدســتور لتجاوز 
الكثير من اخلالفات بني السلطتني 
خــالل الســنوات املاضيــة، داعني 
إلى ضرورة التعاون مع احلكومة 
املقبلة من خالل اختيار وزراء أكفاء 
يتحملون مسؤولية املنصب الوزاري 
لتحقيق الرفاه واالستقرار للوطن 

واملواطن.

خالل حفل استقبال مبناسبة نيلهم ثقة الشعب في ديوان حجي سليم بـ«العدان»

خليل الصالح ود. جنان بوشهري وأحمد الري ود. حسن كمال يتوسطون احلضور خالل حفل االستقبال

هاني شمس متوسطا احلضور في ديوان حجي سليم

د. خليل ابل وخليل الصالح وفيصل الكندري وأحمد الريد. فاضل صفر خالل االستقبال

عبدالكرمي الكندري يقترح تكويت 
جميع الوظائف في مجلس األمة

تقدم النائب د.عبدالكرمي الكندري باقتراح طلب عرضه على 
مكتب مجلس األمة بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس األمة. 
وقال الكندري في اقتراحه: يناقش مجلس األمة اقتراحات 
بقوانني تتعلق بتكويت الوظائف العامة بالدولة وتطبيق سياسة 
احالل املواطنني بدال من املقيمني والتي تعتبر إحدى أهم األولويات 

النيابية التي مت تبنيها من قبل أعضاء مجلس األمة.
ومن يؤمن بقضية وصادق في حلها يجب أن يبدأ بتبنيها 
بنفسه، فيجب على مجلس األمة أن يبدأ بعملية اإلحالل والتكويت 
حتى يعطي مثاال للجهات احلكومية التي سيراقب عليها وحتى 
تتم االســتفادة من الكفاءات الكويتية التي متلك من التجارب 
والعلوم ما يساهم في تطوير العمل التشريعي والبرملاني. ونص 

االقتراح على ما يلي:
١ ـ تكويت جميع الوظائف مبجلس األمة.

٢ ـ إنهاء تعاقدات املستشارين والباحثني غير الكويتيني.
٣ ـ فتح باب التوظيف والتعاقد واالســتعانة باألكادمييني 
واملتخصصني والفنيني الكويتيني في جلان املجلس ومكاتبه الفنية 
واالستشارية والوظائف اإلدارية وذوي اخلبرة من املتقاعدين 
وفق إعالن يستطيع أن يقدم به اجلميع وفقا لقواعد وشروط 
حتددها األمانة العامة ملجلس األمة بالتعاون مع جلان املجلس 

مبا يضمن الشفافية والعدالة للجميع.


