
مفقود جواز سفر باسم / 
جنان حسن عبدالله

سورية اجلنسية
الرجاء من يجده

 تسليمه للسفارة السورية
أو االتصال على رقم : 

66811484

ن��ظ��ر مجلس األم���ة ف��ي دور 
االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي ال��ث��ال��ث من 
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي اخل��ام��س 
عشر، 8 استجوابات باإلضافة 
إل���ى اس��ت��ج��واب آخ���ر ق���دم في 
اجللسة اخلتامية لدور االنعقاد 
الثاني وقرر املجلس في اجللسة 
االفتتاحية للدور الثالث رفعه 
م��ن ج��دول األع��م��ال بعد أن قدم 
النائبان مقدما االستجواب طلباً 

بسحبه.
ووفق تقرير شبكة الدستور 
فقد شهد افتتاح دور االنعقاد 
الثالث مناقشة استجواب لوزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس األم��ة 
ال��س��اب��ق، فيما شهدت اجللسة 
األخيرة قبل فض دور االنعقاد 
مباشرة نظر طلب بطرح الثقة 

في وزير املالية.
 وان����ت����ه����ت ث�����اث�����ة م��ن 
االستجوابات الثمانية إلى تقدمي 
طلبات بطرح الثقة، وتوزعت 
استجوابات دور االنعقاد الثالث 
م��ا ب��ن 3 اس��ت��ج��واب��ات لرئيس 
ال����وزراء واس��ت��ج��واب��ن لوزير 
املالية واستجواب لكل من وزراء 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس األم��ة 
والتجارة والصناعة واإلع��ام 
وال��ش��ب��اب وال���دول���ة ل��ش��ؤون 

مجلس الوزراء.
 وانتهت مناقشة االستجواب 
إل���ى إح���ال���ة اس��ت��ج��واب��ن إل��ى 
اللجنة التشريعية للنظر في 
م��دى دستوريتهما و3 قدمت 
فيها طلبات بطرح الثقة و2 مت 
االكتفاء باملناقشة واستجواب 
انتهى إلى تكليف اللجنة املالية 
بالتحقيق في محاوره وسحب 

االستجواب
 وق�����د ش������ارك ف����ي ت��ق��دمي 
االستجوابات 10 ن��واب ه��م د. 
عبد الكرمي الكندري، احلميدي 
السبيعي، م��ب��ارك احل��ج��رف، 
ري�����اض ال���ع���دس���ان���ي، ع���ادل 
ال��دم��خ��ي، محمد ه��اي��ف، محمد 
ال���دالل، وب��در امل��ا م��ع ماحظة 
أن ري��اض العدساني ش��ارك في 
3 اس��ت��ج��واب��ات ومحمد هايف 
وش��ع��ي��ب امل����وي����زري وم��ح��م��د 
ب��راك املطير كل منهم ش��ارك في 

استجوابن.
وإل��ى تفاصيل االستجوابات 
املقدمة وما انتهت إليه من نتائج:

سحب استجواب رئيس الوزراء

 ن��ظ��ر امل��ج��ل��س ف��ي اجللسة 
االفتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر 
2018 االس��ت��ج��واب امل��ق��دم من 
ال��ن��ائ��ب��ن ش��ع��ي��ب امل���وي���زري 
ومحمد املطير إل��ى سمو رئيس 
مجلس الوزراء في دور االنعقاد 
الثاني بتاريخ 27 يونيو 2018 
وق��رر املجلس رف��ع االستجواب 
م���ن ج����دول األع���م���ال ب��ع��د أن 
ق���دم ال��ن��ائ��ب��ان ط��ل��ب��ا بسحب 
االستجواب، استنادا إلى املادة 
»141« م��ن الائحة الداخلية 
ملجلس األم��ة، كما ق��رر املجلس 
تثبيت االس��ت��ج��واب م��ع طلب 

السحب في املضبطة.

وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة.. اكتفاء باملناقشة

 ن��ظ��ر امل��ج��ل��س ف��ي اجللسة 
االفتتاحية بتاريخ 30 أكتوبر 
2018 االستجواب ال��ذي قدمه 
النائب رياض العدساني لوزير 
الدولة لشؤون مجلس األم��ة م. 
ع��ادل اخلرافي واملتضمن ثاثة 

محاور:
احمل���ور األول: التعيينات 
وال��ت��ن��ف��ي��ع واحمل�����ور ال��ث��ان��ي: 
التجاوزات في امليزانية والثالث: 
م���ح���اول���ة إض���ع���اف ال��رق��اب��ة 
البرملانية وقد انتهى إلى النتائج 

والقرارات التالية:
 حتدث النائب د. عادل الدمخي 
مؤيداً لاستجواب، فيما حتدث 
النائب د. خليل عبد الله معارضاً 

وانتهى املجلس إلى جتديد الثقة 
بوزير الدولة لشؤون املجلس 
م. ع��ادل اخلرافي، بعدما اكتفى 
مبناقشة استجوابه املقدم من 
النائب ري��اض العدساني، من 
دون ت��ق��دمي أي اق��ت��راح��ات أو 

توصيات.

رئيس الوزراء.. إحالة إلى 
اللجنة التشريعية

في جلسة 27 نوفمبر 2018 
نظر املجلس االستجواب املوجه 
م��ن ال��ن��ائ��ب شعيب امل��وي��زري 
إل�����ى س���م���و رئ���ي���س م��ج��ل��س 
ال����وزراء الشيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك 
واملتضمن محورا واحد بعنوان 
»فشل وزارات الدولة في إدارة 
ال��ك��وارث ومواجهة األزم���ات«. 
وق��د انتهى املجلس ال��ي إحالة 
االستجواب املوجه من النائب 
ش��ع��ي��ب امل���وي���زري إل���ى سمو 
رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 
جابر املبارك بصفته ال��ى جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية 
ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب س��م��و رئيس 
مجلس ال��وزراء، وجاءت نتيجة 
التصويت مبوافقة ]41[ عضوا 
وعدم موافقة ]20[ عضوا وعدم 
إدالء عضوين بصوتيهما من 
إجمالي احلضور البالغ عددهم 

]63[ عضوا.

ير التجارة والصناعة.. 
جتديد الثقة

ن��اق��ش امل��ج��ل��س ف��ي جلسة 
19 م��ارس 2019 االستجواب 
امل��ق��دم م��ن النائب م��ب��ارك هيف 
واحلميدي السبيعي إل��ى وزير 
التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون اخلدمات خالد الروضان 

املتضمن 5 محاور وهي: 
احمل���ور األول: التعدي على 
القانون وامل��ال العام وارتكاب 
التجاوزات اإلداري��ة واملالية 
وان��ع��دام ال��دور الرقابي في 

وزارة التجارة .
احمل���ور ال��ث��ان��ي: اإلخ��ال 
بحقوق املوظفن ومحاربة 
الكفاءات الوطنية وانتشار 
احملسوبية في جميع الهيئات 
ال��ت��اب��ع��ة إلش����راف ال��وزي��ر 

املستجوب .
احملور الثالث: التجاوزات 
اإلداري���ة واملالية والتعدي 
على امل��ال ال��ع��ام ف��ي الهيئة 

العامة للصناعة. 
احملور الرابع: التجاوزات 

اإلداري�����ة وامل��ال��ي��ة ف��ي أع��م��ال 
الصندوق الوطني للمشاريع 

الصغيرة واملتوسطة .
احمل��ور اخل��ام��س: إه��دار املال 
العام بعدم استكمال اإلج��راءات 
الرقابية باملخالفة لتعليمات 
دي��وان احملاسبة وعدم التعاون 
م��ع ال��دي��وان وتضليله وإخفاء 
البيانات واملستندات الازمة 
ع��ن��ه، وع���دم حتصيل ال��دي��ون 
املستحقة للدولة لدى الغير مبا 
أض��ر امل��ال العام مخالفة قواعد 
إع��داد امليزانية واالن��ح��راف في 

التقديرات.
وحتدث النائب صالح عاشور 
مؤيداَ والنائب مبارك احلريص 
م��ع��ارض��اً، وب��ع��د االن��ت��ه��اء من 
مناقشة االستجواب قدم النواب 
طلبا بطرح الثقة بالوزير وهم 
ع��ب��دال��ك��رمي ال��ك��ن��دري، محمد 
املطير، فراج العربيد، احلميدي 
السبيعي، ثامر الظفيري، مبارك 
احل��ج��رف، شعيب امل��وي��زري، 
صالح عاشور، وعبد الله فهاد 

العنزي.
ونظر املجلس في جلسة 27 
م��ارس 2019 طلب ط��رح الثقة 
ف��ي وزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة 
ووزير الدولة لشؤون اخلدمات 
خ��ال��د ن��اص��ر ال��روض��ان املقدم 
م���ن ع���ش���رة أع���ض���اء وحت���دث 
النائبان احلميدي السبيعي، 
مبارك احلجرف مؤيدين لطلب 
طرح الثقة، فيما حتدث النائبان 
صالح خورشيد، عمر الطبطبائي 

معارضن للطلب.
وج����ّدد م��ج��ل��س األم����ة ثقته 
بوزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشؤون اخلدمات خالد 
ناصر الروضان، وجاءت نتيجة 
ال��ت��ص��وي��ت ال����ذي ج���رى ن���داء 
باالسم، مبوافقة 11 نائباً على 
طلب ط��رح الثقة وع��دم موافقة 
37 من إجمالي احلاضرين البالغ 

عددهم 48 نائباً. 

استجوابان في جلسة
ن��اق��ش املجلس استجوابن 
ف��ي ج��ل��س��ة 30 أب��ري��ل 2019 
االستجواب األول لوزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء والثاني 
ل��وزي��ر االع����ام وزي���ر ال��دول��ة 

لشؤون الشباب

وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء. اكتفاء باملناقشة

نظر املجلس االستجواب األول 
املقدم من العضوين: محمد براك 
املطير ومحمد هايف املطيري 
إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
ال��وزراء أنس الصالح املتضمن 

3 محاور.
احمل����ور األول: ه���دم دول���ة 

املؤسسات 
احملور الثاني: ظلم الكويتين 
ف��ي ال��ت��وظ��ي��ف وع���دم إن��ص��اف 
املتقدمن على وظيفة محام » ب 

» في الفتوى والتشريع 
احملور الثالث: التجاوزات في 
املناقصات العامة وه��در أم��وال 

الدولة
وق��د انتهى االس��ت��ج��واب إلى 
االكتفاء باملناقشة ولم يتحدث 

أي نائب مؤيداً أو معارضاً.

وزير اإلعالم والشباب.. 
جتديد الثقة

االستجواب الثاني املقدم من 
النواب رياض احمد العدساني، 
د. ع��ادل جاسم الدمخي ومحمد 
حسن ال��دالل إل��ى وزي��ر االع��ام 
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
م��ح��م��د اجل���ب���ري امل��ت��ض��م��ن 4 

محاور:
احملور األول: مخالفة وسوء 
استعمال السلطة فيما مارسه 
ال��وزي��ر م��ن جت���اوزات ف��ي أداء 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية 
احمل��ور الثاني: جت��اوزات في 

وزارة اإلعام.
احملور الثالث: املخالفات في 

الهيئة العامة للرياضة 

احمل�����ور ال����راب����ع: األس��ئ��ل��ة 
البرملانية

وحت�������دث ال���ن���ائ���ب خ��ال��د 
العتيبي معارضاً لاستجواب 
والنائب د. بدر املا مؤيداً وبعد 
مناقشة االستجواب قدم عشرة 
م��ن األع��ض��اء طلب ط��رح الثقة 
ب��ال��وزي��ر ه��م ع���ادل ال��دم��خ��ي، 
عبد ال��ك��رمي ال��ك��ن��دري، يوسف 
الفضالة، عبد الله الكندري، بدر 
امل���ا، ري���اض ال��ع��دس��ان��ي، عبد 
الوهاب البابطن، راكان النصف، 
صفاء الهاشم، وأسامة الشاهن 
ومت حتديد جلسة يوم األربعاء 
املوافق 2019/5/8 لنظر طلب 

طرح الثقة.
وف��ي جلسة 8 م��اي��و 2019 
ناقش املجلس في جلسة خاصة 
الطلب املقدم من النواب بطلب 

ط���رح ال��ث��ق��ة ف��ي وزي���ر اإلع���ام 
وزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب 
وحتدث النائبان يوسف الفضالة 
وري����اض ال��ع��دس��ان��ي مؤيدين 
لطلب ط��رح الثقة، فيما حتدث 
النائبان سعدون حماد، عودة 

الرويعي معارضن للطلب.
وبعد املناقشة ج��ّدد املجلس 
ثقته ب��ال��وزي��ر وج���اءت نتيجة 
التصويت مبوافقة ]12[ نائباً 
ع��ل��ى ط��ل��ب ط���رح ال��ث��ق��ة وع��دم 
موافقة ]34[ وامتناع ]2[ من 
إجمالي احلاضرين البالغ عددهم 

]48[ نائباً.
كما واف��ق املجلس في جلسة 
14 مايو اجلاري على التوصيات 
املقدمة من بعض األعضاء وقد 
كلف دي���وان احملاسبة بالتالي 
على أن ي��ق��دم ت��ق��ري��ره ف��ي مدة 

أقصاها 30 سبتمبر املقبل.

رئيس الوزراء.. إحالة إلى 
اللجنة التشريعية

في جلسة 14 مايو 2019 نظر 
املجلس االس��ت��ج��واب امل��ق��دم من 
النائب عبد الكرمي الكندري الى 
رئيس مجلس ال���وزراء الشيخ 

جابر املبارك املتضمن 3 محاور:
احملور األول: غياب السياسة 
العامة للحكومة والتنازل عن 
اختصاصات مجلس ال���وزراء 

جلهات أخرى.
احمل��ور الثاني: التناقض في 
السياسة العامة للحكومة حول 
ترشيد اإلن��ف��اق وتأثيرها على 

احلالة املالية للمواطن.
احملور الثالث: إخفاق رئيس 
مجلس ال���وزراء في ال��دف��اع عن 

الهوية الوطنية.
 وواف���ق املجلس على إحالة 
االس��ت��ج��واب امل��ق��دم م��ن النائب 
عبد الكرمي الكندري إلى اللجنة 
التشريعية، وصوت املجلس على 
طلب اإلح��ال��ة في جلسة سرية 
بناء على طلب من وزي��ر العدل 
وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون مجلس 
األمة د. فهد العفاسي وفق املادة 

69 من الائحة.

وزير املالية.. تكليف اللجنة املالية
ناقش املجلس في جلسة 11 
يونيو 2019 االستجواب املقدم 
من النائبن ري��اض العدساني 
ود. ب��در امل��ا إل��ى وزي��ر املالية 
د. ن��اي��ف احل��ج��رف املتضمن 4 

محاور:
احملور األول: تنفيذ امليزانيات 

واحلسابات اخلتامية 
احمل��ور الثاني: االستثمارات 

وأبرز املعوقات
احمل����ور ال��ث��ال��ث: اإلض����رار 

باملتقاعدين واملؤمن لهم
احملور الرابع: انتهاج سياسة 
غير حصيفة ف��ي إدارة أص��ول 

الهيئة العامة لاستثمار
 وحت�����دث ال��ن��ائ��ب شعيب 
املويزري مؤيداً والنائب مبارك 
احلجرف معارضاَ، وبعد االنتهاء 
من املناقشة قرر املجلس تكليف 
اللجنة املالية بالتحقيق فيما ورد 
مبحاوره على أن تقدم تقريرها 

خال ثاثة أشهر.

وزير املالية.. جتديد الثقة
ناقش املجلس في جلسة 25 
يونيو 2019 االستجواب املقدم 
من النائب محمد هايف إلى وزير 
املالية د. نايف احلجرف متضمنا 

محورين:
احمل���ور األول: ح��ن��ث وزي��ر 
املالية باليمن والكذب على األمة 

ونوابها
احمل���ور ال��ث��ان��ي: ع���دم ج��واز 
اق��ت��ض��اء ف��وائ��د على استبدال 
الراتب حتت أي مسمى كوصفها 

بأنها عائد استثماري
وحت����دث ال��ن��ائ��ب��ان ري���اض 
العدساني ومحمد ب��راك املطير 
مؤيدين لاستجواب وحت��دث 
ال���ن���ائ���ب���ان س����ع����دون ح��م��اد 
وص���اح خ��ورش��ي��د معارضن 

لاستجواب.
وقد انتهى النقاش إلى تقدمي 
ط��ل��ب ب��ط��رح ال��ث��ق��ة ف��ي معالي 
الوزير موقع من النواب رياض 
العدساني وعبد الكرمي وثامر 
السويط وخ��ال��د العتيبي ود. 
ع���ادل ال��دم��خ��ي وع��ب��د ال��وه��اب 
البابطن وفراج العربيد وماجد 
املطيري ومحمد املطير ود. بدر 

املا.
ف��ي جلسة 3 يوليو 2019 
وب��ع��د امل��ن��اق��ش��ة ج���ّدد مجلس 
األم���ة ثقته ب��وزي��ر امل��ال��ي��ة د. 
نايف احلجرف، وجاءت نتيجة 
التصويت مبوافقة ]16[ نائباً 
ع��ل��ى ط��ل��ب ط���رح ال��ث��ق��ة وع��دم 
م��واف��ق��ة ]32[ م���ن إج��م��ال��ي 
احلاضرين البالغ عددهم ]48[ 
نائباً. وحتدث النائبان د. عادل 
الدمخي ومحمد املطير مؤيدين 
لطلب ط��رح الثقة، فيما حتدث 
النائبان نايف امل���رداس وعلى 

الدقباسي معارضن للطلب.
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جانب من احدى اجللسات

إحالة اثنني إلى »التشريعية« ورفع آخر من جدول األعمال  

6 استجوابات في دور االنعقاد الثالث   
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ال����������ث����������ال����������ث االن���������������ع���������������ق���������������اد  دور  اس��������������ت��������������ج��������������واب��������������ات  ت��������������ق��������������دمي  ف����������������ي  ش�������������������ارك�������������������وا  ن���������������������������واب   10

ه  ر و محا في  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب��ا لية  ملا ا ل��ل��ج��ن��ة  ا ب��ت��ك��ل��ي��ف  ب  ا ستجو ا و ق��ش��ة  مل��ن��ا ب��ا ء  كتفا ا  2 و لثقة  ا ح  بطر ت  طلبا  3 و ي��ع��ي��ة  ل��ت��ش��ر ا لى  إ  2 لة  حا بإ نتهت  ا ت  با ا ستجو ال ا
ال�������وزراء م���ج���ل���س  وش�������ؤون  واإلع��������الم  وال����ت����ج����ارة  األم������ة  ش������ؤون  ل��������وزراء  واس����ت����ج����واب  امل���ال���ي���ة  ل����وزي����ر  واس����ت����ج����واب����ان  ال���������وزراء  ل���رئ���ي���س  اس���ت���ج���واب���ات   3

ل�����ث  ل�����ث�����ا ا ر  و ل������������د ا ح  ف������ت������ت������ا ا ج�����ل�����س�����ة  ف�������ي  ن������ي  ل������ث������ا ا د  ن�������ع�������ق�������ا ال ا ر  و د ف�������ي  م  ق���������د ب  ا س�������ت�������ج�������و ا س������ح������ب 

استجوابات دور االنعقاد الثالث  

إع���������������������������������الن


