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الراحل في سطور
٭ امليالد: ١٩٢٥.

٭ اشــتغل في التجارة وتعلــم اللغة اإلجنليزية في 
الهند يوم أن كان عمره ١٨ عاما.

٭ درس في املدرسة املباركية عام ١٩٣٦.
٭ عمل مع والده في سوق التجارة القدمي عام ١٩٤٤.
٭ مت انتدابه رئيسا لتقييم اجلهاز اإلداري في وزارة 

املالية والنفط ملدة ٣ أشهر عام ١٩٦٢.
٭ ترشح لعضوية مجلس األمة للفصل التشريعي األول 
١٩٦٣ ونال ٤٨٣ صوتا، ولم يحالفه احلظ في الفوز.
٭ عضو املجلس االستشاري األعلى لإلعالم عام ١٩٦٣.

٭ عضو في املجلس البلدي عام ١٩٦٤ وكان من الذين 
عينــوا من قبل احلكومة مبرســوم أميري صادر في 

يونيو ١٩٦٤.
٭ رئيس البلدية ١٩٦٤.

٭ عضو مجلس التخطيط عام ١٩٦٥، كما مت انتدابه 
كممثل للبلدية في مجلس التخطيط.

٭ عضو مجلس األمة الثاني ١٩٦٧.
٭ استقال بتاريخ ١٩٦٧/٤/٤.

٭ أصبح سفيرا في وزارة اخلارجية بتاريخ ١٩٦٧/٦/٦.
٭ مت تعيينه سفيرا في السعودية عام ١٩٦٧.

٭ مت تعيينه سفيرا لدى جمهورية الصومال عام ١٩٦٨.

٭ مت تعيينه سفيرا في اجلمهورية اللبنانية عام ١٩٦٩.

٭ ُعني وزيرا للتخطيط من عام ١٩٧٦ حتى عام ١٩٨٠.
٭ ُعني بتاريخ ١٩٨٠/٢/٢٤ وزيرا لألشغال العامة.

محمد العدساني.. في ذمة اهللا
بشؤون االسكان وزيادة 
رواتب املوظفني وحتسني 
املرافــق العامة في بعض 

املناطق.
شــارك العدساني اثناء 
توليه رئاسة مجلس األمة 
للفصل التشريعي اخلامس 
عام ١٩٨١ في عدة مؤمترات 
برملانية عربيــة واجنبية، 
ففي شــهر ينايــر من عام 
١٩٨٣ تــرأس وفــد مجلس 
إلــى مؤمتــر احتاد  األمــة 
البرملانيني العرب الذي عقد 
في الرباط باململكة املغربية. 
كما ترأس في شهر سبتمبر 
عام ١٩٨٣ وفد مجلس األمة 
الى مؤمتر االحتاد البرملاني 
الدولي السبعني الذي عقد 
فــي ســيئول بجمهوريــة 
كوريا اجلنوبية، وتؤكد هذه 
املؤمترات فــي اطروحاتها 
على ان الدميوقراطية تقوم 
على سيادة القانون ومباشرة 
حقوق االنسان وفي الدولة 
الدميوقراطية احلقة ال يعلو 
أحد على القانون واجلميع 
متساوون امامه في احلقوق 
والواجبــات، وقــد نــص 
دستور الكويت في معظم 
مواده على هذا اجلانب الذي 
يتماشــى اصال مع تعاليم 
ديننــا الرحيم بــكل نفس 

رطبة دون متييز.
تقــدم بالعديــد مــن 
االقتراحــات برغبة، منها 
إنشاء مستشــفى خاص 
للمتقاعديــن الكويتيــني 
التأمينات  يتبع مؤسسة 
االجتماعيــة قائــال فــي 
الرجال  اقتراحه: هــؤالء 
والنساء الذين افنوا زهرة 
شبابهم في خدمة الكويت 
وأهلها من خالل وزارات 
ومرافق الدولة األخرى أال 
يحق لهم الرعاية الصحية 
اخلاصة بدال من االنتظار 
بطوابيــر مبستشــفيات 
ومستوصفات احلكومة؟ 
وقــد أحيل هــذا االقتراح 
اللجنــة  الــى  برغبــة 
التشريعية مبجلس األمة 
اال انه لم يــر النور، وقد 
نزل العدساني من املنصة 
يومــا الى قاعــة املجلس 
للدفاع عن هــذا االقتراح 

وتوضيح مسبباته.

لتلــك االنتخابــات وفاز 
فانتخبه االعضاء رئيسا 
لمجلس األمة في الفصل 

التشريعي الخامس.
مجلس األمة

أجنــز مجلــس األمــة 
١٩٨١ لعــام  اخلامــس 

وبرئاسة محمد العدساني 
الكثيــر مــن مشــروعات 
القوانني، منها على سبيل 
املثال قانون بشأن إنشاء 
العامة لشــؤون  الهيئــة 
القصر، وقانون بإنشــاء 
العامة لالستثمار  الهيئة 
عام ١٩٨٢، وقانون بإنشاء 
بيت الزكاة، وقانون بشأن 
العامــة  الهيئــة  انشــاء 
للتعليــم التطبيقــي عام 
١٩٨٢، وقانــون باملوافقة 
اتفاقيــة تيســير  علــى 
وتنمية التبادل التجاري 
بني الدول العربية بتاريخ 
١٩٨٣/٣/٥، باالضافــة الى 
اقتراحات النواب املتعلقة 

السياسية كانت عام ١٩٧٦
عندما تــم تعيينه وزيرا 
للتخطيط حيث اســتمر 
في الوزارة حتى عام ١٩٨٠

عندما عين وزيرا لألشغال 
العامة.

الحيــاة  ومــع عــودة 
النيابية عام ١٩٨١ ترشح 

احلرب األهلية حتى عاد 
الــى الكويــت عــام ١٩٧٦
ليحمــل حقيبــة وزارة 
التخطيــط فــي احلكومة 
التــي اعقبت حل مجلس 

.١٩٧٥
مــن  بــارزة  محطــة 
محطات مسيرة العدساني 

الى الصومــال عام ١٩٦٨
لينتقل بعد ذلك الى بيروت 
عام ١٩٦٩ سفيرا للكويت 

لدى الدولة اللبنانية.
ويشهد لبنان للعدساني 
مساعيه احلميدة في سبيل 
الفرقــاء  التوســط بــني 
املتحاربــني عقــب اندالع 

النتخابــات  الترشــيح 
مجلــس األمــة فــي عــام 
١٩٦٧ ترشح وفاز بالمقعد 

الرابع.
وفــي العام نفســه تم 
تعيينه ســفيرا للكويت 
لــدى المملكــة العربيــة 
السعودية ثم سفيرا محاال 

الوظيفي في دوائر الدولة 
ومؤسساتها كان احد الذين 
اوكلت لهــم احدى المهام 
فــي هــذا الجهــاز المهــم 
والــذي اخذ علــى عاتقه 
مهمة متابعة أمور الدوائر 
الرسمية وتطوير عملها.

العدســاني  وشــغل 
عضـــــوية المـجـلـــــس 
االستشاري األعلى لإلعالم 
عام ١٩٦٣ وكذلك عضوية 
المجلس البلدي عام ١٩٦٤، 
وكان من الذين عينوا من 
قبــل الحكومة بمرســوم 
أميري صادر يونيو ١٩٦٤.
نفســه  العــام  وفــي 
عين رئيســا للبلدية عام 
١٩٦٤ وعضويــة مجلس 
التخطيط عام ١٩٦٥. كما 
تم انتدابه ممثال للبلدية 

في مجلس التخطيط.
تــم  وفــي عــام ١٩٦٢ 
اختيار العدساني رئيسا 

للمجلس البلدي.
وعندمــا فتــح بــاب 

فقــدت الكويــت أمس 
رئيــس مجلــس األمــة 
العدساني  األسبق محمد 
بعــد مســيرة سياســية 

ووطنية.
والعدساني، رحمه اهللا، 
شغل منصب رئيس مجلس 
األمة للفصل التشــريعي 
اخلامس والذي مت افتتاحه 
يــوم ١٩٨١/٣/٩. وقد كان 
قبل ذلك نائبا في مجلس 
األمــة الثانــي عــام ١٩٦٧
حيث فــاز باملركز الثاني 
عــن الدائــرة االنتخابية 
اخلامسة كيفان بحصوله 
على ٢١١٦ صوتا، ثم رشح 
ملجلس األمة اخلامس عام 
١٩٨١ عن الدائرة االنتخابية 
السابعة كيفان بعد تعديل 
الدوائــر االنتخابيــة من 
عشــر دوائر إلــى خمس 
وعشرين دائرة وميثل كل 
دائرة نائبان وفاز باملركز 
األول بحصوله على ٤٨٩

صوتا.
ولــد محمــد يوســف 
العدســاني عام ١٩٢٥ في 
مدينــة الكويــت وتلقــى 
تعليمه من سن السادسة 
في املدارس االهلية التي 
تقــوم بتدريــس القــرآن 
الكرمي والديــن والقراءة 
والكتابــة ثــم انتقل الى 
املدارس النظامية كاملدرسة 
املباركيــة والقبلية، كان 
محبا للقراءة ومتابعا جيدا 
ملا تذيعه االذاعات العربية 
من اخبار سياسية وبرامج 

ثقافية.
الشــباب  ومع مرحلة 
غــادر الــى الهنــد وعمل 
بالتجــارة ومــع عودتــه 
للكويت عمل مع والده في 
نقل البضائع الى اململكة 
العربيــة الســعودية برا 
حتــى العــام ١٩٤٩ حيث 
تــرأس العدســاني نادي 
املعلمــني علــى الرغم من 
انــه لم يكــن معلما، غير 
ان النادي كان بؤرة ثقافية 
ووطنية تغذي شباب تلك 
االيام بالروح احلماسية.

العمل الوظيفي

وعندما شكلت الحكومة 
العمــل  جهــازا لتقييــم 

األمير الراحل الشيخ صباح األحمد مع محمد العدساني رحمهما اهللا 

الراحل في صورة تعود لعام ١٩٧٣ خالل التجهيزات ملعسكر تدريبي إلحدى البطوالت املدرسية

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد مع محمد العدساني

العدساني عندما كان وزيراً للتخطيط أثناء اجتماع وزراء اخلارجية العرب واألفارقة في القاهرة

العدساني مع رئيس مجلس األمة األسبق جاسم اخلرافي (رحمهما اهللا)

صاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد مع محمد العدساني (رحمه اهللا)

الراحل محمد العدساني


