
ربيع �سكر

بلغ عدد الوثائق البرملانية املقدمة خالل املجلس 
احلالي 10 آالف و 409 وثائق في الفصل التشريعي 
اخلامس عشر خالل الفترة من2016/12/11 الى 

. 2018/11/17
وف��ي إحصائية الوثائق البرملانية ، بلغ عدد  
االسئلة 3101 سؤاال و الرد علي االسئلة 2604 و 
95 و ل��م ي��ص��ل رد على  طل��ب متديد 

402 سؤال .
وبلغ عدد املشاريع بقان�ون 224 و االقتراحات 
بقانون 826 ، وتوزعت املشاريع باقنون كالتالي 
: 19 قانون ، و 73 ميزانيه  و 33 اتفاقية و 68 
ح��س��اب ختامي. وب��ل��غ ع��دد االق��ت��راح��ات برغبة 

152 و تقارير اللجان 1328 و املضابط 
66 واالس��ت��ج��واب 13 استجواباا و طلبات رفع 

احلصانة 32 طلبا.
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واصل النواب تغريداتهم في أيام العطلة

الطبطبائي في ذكرى دخول املجلس: الدافع الوحيد ملا حصل هو عشق الوطن

ربيع �سكر

واصل النواب تغريداتهم خالل أيام العطلة، 
وت��ن��وع��ت ال��ت��غ��ري��دات م��ا ب��ن التصريحات 
السياسية و بن احلديث عن االمطار وجهود 
مواجهة تداعياتها ، وفي ذكرى حادثة دخول 
مجلس األمة عام 2011 ، قال النائب د. وليد 
الطبطبائي عبر حسابه الشخصي على تويتر: 
 هناك من يسميه دخ��ول املجلس وهناك من 
يسميه اقتحام املجلس  وهناك من يطلق عليه 
األربعاء االسود وهناك من يقول هو االربعاء 
االبيض !!  وسواء كان هكذا أو هكذا ..فأالكيد 
أن الدافع الوحيد ملا حصل هو : عشق الوطن 
.. واحمل��زن فعال أن حتاكم وتسجن وتالحق 

بسبب هذا العشق األزلي .
وق��ال النائب محمد ال��دالل :  شكرا لألخوة 
في جلنة املرافق البرملانية في دور االنعقاد 
الثاني والتي كانت برئاسة عضو مجلس االمه 
الزميل عبدالله فهاد العنزي على ما بذلوه رغم 
الصعاب وامل��ع��وق��ات ف��ي التصدي للتحقيق 
وإعداد تقرير متكامل بشان غرق جسر املنقف 
وحتديد األطراف املتجاوزة والتوصية باتخاذ 

إجراءات قانونية بشأنهم.
من جانبه قال النائب محمد ب��راك املطير : 
 نشكر كل من ساهم في رفع معاناة املواطنن 
واملقيمن من اخطار السيول.. من منتسبي 
الداخلية واإلطفاء واحلرس الوطني واجليش 

واملسعفن واألطباء وموظفي القطاع النفطي 
وك��ل م��واط��ن غ��ي��ور على ه��ذا البلد الطيب.. 
نقولهم بينتوا للعالم وبكل فخر املعدن األصيل 
للمواطن الكويتي. وقال النائب صالح عاشور 
:  في الوقت الذي تشيد فيه إذاعة لندن مبعرض 
الشارقة للكتاب بأنه ل��م يتم منع أي كتاب 
أو دار نشر من املشاركة يتم في الكويت منع 
مئات الكتب من التداول مع وج��ود مشاركات 
متواضعة حتى أصبح املعرض بال طعم فهناك 
احجام كبير عن املشاركة واحلضور وليعلم 

الرقيب بأن زمن منع الكتب انتهى.
وقال النائب مبارك احلريص :  وجهت سؤاال 
الى وزير الكهرباء واملاء بخصوص انفجار احد 
محوالت الكهرباء في منطقة سلوى . من ناحيته 
قال النائب د. خليل أبل :  الشكر اجلزيل لكل من 
اجتهد وعمل م��ن أج��ل احل��ف��اظ على األرواح 
واملمتلكات م��ن اجل��ه��ات الرسمية املشاركة 
واملتطوعن من مواطنن ومقيمن. والشكر 
موصول للدول الشقيقة والصديقة والتي أبدت 
استعدادها للمساعدة. ومرة اخرى أثبت أبناء 

الكويت أنهم أبطال كما عهدناهم. حفظ الله 
الكويت وأهلها من كل مكروه.

وقال النائب ماجد مساعد املطيري :  حتية 
بحجم اجلهد املبذول حتية يستحقها األبناء 
العاملن في الظروف العصيبة حتية للرجال 
والنساء من أبناء اجليش والداخلية واحلرس 
الوطني واإلط��ف��اء وال��دف��اع املدني وط��واريء 
الكهرباء وامل���اء والعاملن ف��ي املستشفيات 
وال��داع��م��ن م��ن م��ؤس��س��ات املجتمع امل��دن��ي 

وجمعيات النفع العام

32 طلب رفع حصانة و3 آالف سؤال وألف  13 استجوابا و  منها 
مشروع واقتراح بقانون 

10 آ الف وثيقة  تقدمي أكثر من 
برملانية في املجلس احلالي 

مبنى مجلس االمة

مل����ن����ق����ف ا ج����س����ر  ع�����ن  ه����ا  ي����ر ت����ق����ر ع����ل����ى  ب����ق����ة  ل����س����ا ا ف������ق  ا مل������ر ا جل�����ن�����ة  و د  ف�����ه�����ا ل����ل����ه  ا ع����ب����د م����ي����ل  ل����ل����ز ا  :  ش�����ك�����ر ل ال ل����������د ا

ل ل����س����ي����و ا ر  خ�����ط�����ا أ م�����ن  مل����ق����ي����م����ني  ا و ط�����ن�����ني  ا مل�����و ا ة  ن�����ا م�����ع�����ا ف������ع  ر ف�����ي  ه�����م  س�����ا م�����ن  ك�����ل  :  ن����ش����ك����ر  مل�����ط�����ي�����ر ا

ان����ت����ه����ى ال�����ك�����ت�����ب  م�����ن�����ع  زم��������ن  ب��������أن  ال�����رق�����ي�����ب  ول����ي����ع����ل����م  ط������ع������م..  ب������ا  ال�����ك�����ت�����اب  ع�������اش�������ور:  م�����ع�����رض 

2018 13 نوفمبر  ملخص اجللسة العادية والتكميلية املنعقدة في 

7 توصيات 7 جلان مؤقتة وناقش »تداعيات األمطار« وأصدر  املجلس شكل 

نشر موقع مجلس األمة الرسمي تقريرا 
عن ملخص جلسة مجلس األم��ة العادية 
والتكميلية املنعقدة في 13 نوفمبر 2018 
، وج���اء ف��ي التقرير: عقد مجلس األم��ة 
جلسته العادية والتكميلية يومي الثالثاء 
واألرب���ع���اء امل��واف��ق��ن 13 و14 نوفمبر 
اجل���اري، حيث ناقش املجلس تداعيات 
موجة األمطار املاضية ووافق على عدد من 
التوصيات من بينها تشكيل جلنة حتقيق 
برملانية لتحديد األسباب واملتسببن في 

األزمة. 
وانتهى املجلس من تشكيل جلانه املؤقتة 
كما بحث عدد من الرسائل الواردة ووافق 
على سحب تقرير)التقاعد املبكر( لتعديله 

وتقدمية للتصويت عليه اجللسة املقبلة.
قضية األمطار 

وفي التفاصيل فقد ناقش املجلس قضية 
األم��ط��ار بحضور وزي��ر األش��غ��ال العمة 
ووزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية حسام 

الرومي وفريق فني معاون. 
وعقب النقاش واف��ق املجلس على 7 

توصيات بهذا الشأن جاءت كالتالي:
1 - إحالة املخالفات والشبهات املذكورة 
في تقرير جلنة املرافق العامة بشأن تطاير 
احلصى إلى هيئة مكافحة الفساد )نزاهة( 

خالل شهر من تاريخه.
2 - تشكيل جلنة حتقيق م��ن ثالثة 
أعضاء ينتخبهم املجلس من بن أعضائه 
لتحديد األس��ب��اب واملتسببن ف��ي أزم��ة 
األمطار خالل شهر من تاريخ أول انعقاد 

لها. 
وان��ت��خ��ب امل��ج��ل��س لعضوية اللجنة 
النواب خلف دميثير وعادل الدمخي وخالد 
العتيبي، ثم متت تزكية النائب احلميدي 

السبيعي بعد تنازل النائب خلف دميثير.
3 - إح��اط��ة م��ج��ل��س األم����ة بنتائج 
التحقيقات احلكومية اجلارية س��واء في 
مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة األشغال 

وغيرهما خالل شهر من تاريخه.
4 - التعويض ال��ع��ادل والعاجل من 
احلكومة جلميع املتضررين من الكارثة 
الطبيعية وم��ا رافقها من غ��رق وانسداد 
وتلف للممتلكات اخلاصة ورعاية أسرة 

الشهيد أحمد الفضلي واحلاالت املماثلة.
5 - وضع خارطة للسيول وجتمعات 
امل��ي��اه امل��وس��م��ي��ة وذل���ك م��ن ق��ب��ل وزارة 

األشغال وغيرها.
6 - تكرمي وحتية األفراد املناوبن في 
مختلف األج��ه��زة احلكومية والتطوعية 
للتصدي لهذه العاصفة امل��ط��ري��ة، ومن 

االحتياجات الالزمة ألداء مهامهم الوطنية 
املتميزة واملشهودة.

7 - االستعجال بإقرار قانون القيادين 
وإنشاء هيئة إلدارة األزمات والكوارث. 

وفي مجريات املناقشة استعرض وزير 
األشغال ووزي��ر الدولة لشؤون البلدية 
حسام الرومي جهود احلكومة في مواجهة 
تداعيات األمطار، مؤكًدا أن كمية األمطار 

التي شهدتها الكويت غير مسبوقة. 
وأضاف أن سمو رئيس مجلس الوزراء 
وجه لتشكيل جلنة تقصي حقائق لديها 
ك��اف��ة ال��ص��الح��ي��ات ل��الط��الع ع��ل��ى كافة 
املستندات وعقود الصيانة بوزارة األشغال 
وهيئة الطرق والتأكد من سالمة إجراءات 

استالم املشاريع . 
وأش��ار إلى أن الدفاع املدني ب��دوره قام 
بتوفير مضخات لسحب املياه املتوقعة من 
مدينة صباح األحمد، كمت أن هناك تعاون 
تام بن األجهزة املعنية ملواكبة األزمة وأن 
وزارة الدفاع قامت في هذا اإلط��ار بإقامة 
سواتر ملنع املياه من الوصول للمناطق 

السكنية. 
وأوض��ح أن نفق املنقف مت اتخاذ قرار 
اح��ت��رازي بإغالقه ح��ال جت��اوز منسوب 
املياه )30 مل متر( حتى ال تغرق املنازل 

القريبة من النفق إذا مت سحب املياه. 
وف���ي ردود األف���ع���ال ال��ن��اب��ي��ة خ��الل 
اجللسة، تركزت مطالب النواب الرئيسية 
حول محاسبة املقاولن والقيادين وكل 
من له عالقة بخطة ال��ط��وارئ، فضاًل عن 
تعويض املواطنن عن كل اخلسائر التي 

تعرضوا لها. 
وأوضحوا أن املدن اجلديدة تعاني من 
سوء التخطيط مطالبن بضرورة التركيز 
على مواجهة تطورات الطقس في الفترة 
احلالية ومن ثم تكون احملاسبة واملساءلة . 
الرسائل: ناقش املجلس 4 رسائل واردة 
حيث اطلع على رسالة من سمو أمير البالد 
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس األمة 
على إهدائهم سموه »مجسما ملطوية ُسطر 
عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور 
الكويتي« مبناسبة افتتاح دور االنعقاد 
الثالث م��ن الفصل التشريعي اخلامس 

عشر.
ووافق املجلس على متديد تكليف اللجنة 
املالية دراس���ة األس���س املالية لبرنامج 
االستدامة حتى آخر ديسمبر املقبل، فيما 
أرج���أ املجلس التصويت على الرسالة 
الثالثة التي يطلب فيها رئيس جلنة املرافق 
العامة محمد الهدية تكليف اللجنة التحقيق 

فيما تعرضت له البالد من امطار غزيرة 
الى حن انتهاء مناقشة الطلبات النيابية 

ملناقشة موضوع األمطار.
وانتهت مناقشة رسالة النائب د. خليل 
عبد لله أبل والتي يطلب فيها عرض تقرير 
جلنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس 
ال���وزراء للتحقيق فيما ج��اء ف��ي محاور 
اس��ت��ج��واب وزي���ر النفط وال���ذي نوقش 
بجلسة 1 مايو 2018 إلى قرار املجلس بأن 
تقوم احلكومة بتسليم التقرير إلى األمانة 

العامة ملجلس االمة األحد املقبل.
تقارير اللجان: واف��ق مجلس األم��ة في 
جلسته التكميلية على سحب تقرير اللجنة 
املالية بشأن تعديل بعض أحكام قانون 
التأمينات االجتماعية )التقاعد املبكر( 

من ج��دول األعمال حتى يتسنى للمجلس 
تعديله على أن يقدم قبل اجللسة القادمة 

للتصويت عليه.
تشكيل اللجان املؤقتة: انتهى املجلس 
خالل اجللسة العادية من تشكيل اللجان 
املؤقتة وهي: الشباب والرياضة، اللجنة 
اإلسكانية، جلنة حتسن بيئة االعمال، 
جلنة ش ؤون األش��خ��اص ذوي اإلعاقة، 
جلنة حقوق اإلنسان واملرأة، جلنة شؤون 

البيئة جلنة تنمية املوارد البشرية،. 
وق���رر تغيير مسمى اللجنة املعنية 
ب��االع��اق��ة م��ن جل��ن��ة ذوي االح��ت��ي��اج��ات 
اخلاصة إلى جلنة شؤون األشخاص ذوي 
اإلعاقة، ودم��ج جلنتي )حقوق اإلنسان( 
و)امل��رأة( لتكون حتت مسمى جلنة حقوق 

اإلنسان واملرأة.
  وجاء تشكيل اللجان املؤقتة للمجلس 

على النحو التالي: 
 جلنة الشباب والرياضة: زكى مجلس 
األمة النواب صالح خورشيد، أحمد الفضل، 
ناصر ال��دوس��ري، خليل عبد الله، فيصل 

الكندري لعضوية اللجنة.
اللجنة اإلسكانية: زك��ى مجلس األمة 
النواب فيصل الكندري وراك��ان النصف 
وعسكر العنزي وماجد املطيري وطالل 

اجلالل لعضوية اللجنة.
جلنة حتسن بيئة االعمال: زكى املجلس 
ال��ن��واب أح��م��د الفضل وراك����ان النصف 

ويوسف الفضالة لعضوية اللجنة .
جلنة شؤون األشخاص ذوي اإلعاقة 

د. وليد الطبطبائي

قاعة عبدالله السالم

يعقد في الواليات املتحدة األميركية 
19 و20 اجلاري خال يومي 

باملنتدى  ت��ش��ارك  الهاشم 
ل��ت��ح��ال��ف   8 ال��������  ال����ع����امل����ي 
األمم املتحدة للحضارات
تشارك النائبة صفاء الهاشم في أعمال )املنتدى 
العاملي الثامن لتحالف األمم املتحدة للحضارات( 
املقرر عقده في الواليات املتحدة األمريكية خالل يومي 

19و20 نوفمبر اجلاري.
 يذكر أن الهاشم التي توجهت صباح أم��س إلى 
أمريكا حيث تشغل منصب نائب رئيس اللجنة الدائمة 

لشؤون األمم املتحدة لدى االحتاد البرملاني الدولي.

أكد أن النواب عليهم أدوار واستحقاقات رقابية وتشريعية وفاء للبلد وأهله

الشاهني ل�                     : حتية إجال 
وتقدير إلى كل من خاطر بحياته 

ملواجهة تداعيات األمطار
ربيع سكر

وج��ه النائب اسامة الشاهن حتية إج��الل وتقدير الى 
كل النساء والرجال الذين سهروا وواصلوا الليل بالنهار 
وخاطروا بارواحهم وصحتهم من اجل مواجهة تداعيات 
االمطار ، مثمنا ال��دور الذي قامت به كل اجلهات احلكومية 

ومؤسسات الدولة ، مشيدا مبا قام به املواطنون واملقيمون .
وق��ال الشاهن ل« الوسط »: حتية إج��الل وتقدير الى 
كل النساء والرجال الذين سهروا وواصلوا الليل بالنهار 

وخ��اط��روا ب��ارواح��ه��م وصحتهم م��ن اجلنا حتية للرجال 
والنساء في الشرطة واجليش واحلرس واإلطفاء واإلسعاف 
والصحة و االشغال والبلدية والكهرباء والبيئة واألرصاد 
وِفي كل اجلهات فهذه مجرد أمثلة نفتخر بهم من مواطنن 

ومقيمن نوجه لهم كل التحية والشكر واالمتنان . 
وقال الشاهن : كل مواطن مدعو للقيام بدوره كل في مكان 
عمله. وتابع الشاهن : ونحن داخ��ل املجلس علينا ادوار 
واستحقاقات رقابية وتشريعية هامة والزم��ة ، وفاء للبلد 

ووفاء ألهل البلد ووفاء لتضحياتكم وجهودكم كل في مكان 
عمله . 

صفاء الهاشم

أسامة الشاهن

محمد املطيرمحمد الدالل

ي���س���م���ب���ر د خ���ر  آ ح���ت���ى  م���ة  ا س���ت���د ال ا م���ج  ن���ا ل���ب���ر ل���ي���ة  مل���ا ا س���س  أل ا س���ة  ا ر د ل���ي���ة  مل���ا ا ل���ل���ج���ن���ة  ا ت���ك���ل���ي���ف  ي���د  مت���د  

عليه للتصويت  ال��ق��ادم��ة  اجللسة  ي��ق��دم  أن  على  لتعديله  امل��ب��ك��ر«  »ال��ت��ق��اع��د  تقرير  سحب   


