
مجلس األمة
االثنني 22 ديسمبر 2014

21

الرئيس الغامن خالل استقباله إمام احلرم املكي د.صالح بن حميد

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله رئيس مجلس الوزراء العراقي د.حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي: نتطلع لتعزيز العالقات بني البلدين ونثمن وقوف الكويت إلى جانبنا

الغامن بحث مع العبادي العالقات الثنائية وسبل تطويق ومكافحة اإلرهاب

العسكري املبذول في مواجهة 
اإلرهاب.

وحضر اللقاء النواب فيصل 
الش����ايع وأحمد الري وعادل 
اخلرافي وطالل اجلالل وعبداهلل 
التميمي ومحمد اجلبري وفيصل 
الدويس����ان وفيصل الكندري 
وحمود احلمدان وجمال العمر 
ومب����ارك احلريص وأمني عام 
مجلس األمة عالم علي الكندري 
وس����فير دول����ة الكويت لدى 

العراق غسان الزواوي.

دولة الكويت بال حدود مؤكدا 
ان جناح وتطور العراق يحتاج 
الى تعاون ودعم دول املنطقة. 
وأشاد العبادي بلقاء سمو االمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
الوزراء، مشيرا الى انه مت بحث 
كل امللفات بكل تفصيل ونحن 

نتوقع كل خير.
وأش����اد العب����ادي بق����رار 
الكويت ارجاء دفع التعويضات 
املستحقة السيما ونحن نواجه 
عجزا خطيرا بس����بب اجلهد 

الكويت قدمت للعراق مساعدات 
عسكرية، وهناك مجال لتقدمي 
مساعدات اكثر عمقا في املجال 

العسكري ملواجهة داعش.
الع����راق يحقق  ان  واك����د 
تقدما في مواجهة هذا التنظيم 
اإلرهابي مشيرا اال ان مقاتلي 
هذا للتنظيم بدأوا باالنسحاب 
من مواقع عراقية عدة ونحن 
على أبواب حترير كل االراضي 

العراقية.
واضاف ان آفاق التعاون مع 

الصحافيني عقب لقائه الرئيس 
الى تفعيل  اننا نتطلع  الغامن 
وتعزيز العالقات بني البلدين 
مؤكدا حرص البلدين على جتاوز 
مرحلة النظ����ام البعثي البائد 
الذي أساء للعالقات اإليجابية 

بني الشعبني الشقيقني.
وقال ان الع����راق يقف في 
مواجهة اإلرهاب وداعش مثمنا 
وقوف الكويت الى جانب العراق 
والتحالف الدولي في مواجهة 
داعش مش����يرا ال����ى ان دولة 

حقوق اإلنس����ان محمد مهدي 
أمني البياتي وسفير العراق لدى 
دولة الكويت محمد حسني بحر 

العلوم.
وأكد رئيس الوزراء العراقي 
حيدر العبادي ان لقاءه رئيس 
الغامن  مجلس االمة م����رزوق 
تناول تعزيز العالقات اإليجابية 
بني البلدين الشقيقني مشيرا الى 
ان����ه مت التداول في كل امللفات 

ذات الصلة.
واضاف ف����ي تصريح الى 

م����ن جانب آخر اس����تقبل 
إمام وخطيب  الغامن  الرئيس 
املسجد احلرام في مكة املكرمة 
وعض����و هيئة كب����ار العلماء 
الس����ابق ملجلس  والرئي����س 
الشورى السعودي املستشار 
بالديوان امللك����ي د.صالح بن 

حميد.
اللق���اء كل من  وحض���ر 
األعض���اء حم���ود احلمدان 
ود.عبدالرحم���ن اجلي���ران 
وجمال العمر ومبارك احلريص 
وأمني عام مجلس األمة عالم 

الكندري.
الغامن سفير  كما استقبل 
دولة الكويت لدى نيوزيلندا 

أحمد بدر رزوقي.
وعق���د مكت���ب املجل���س 
اجتماعه أمس برئاسة رئيس 
مجلس األم���ة مرزوق الغامن 

وحضور أعضاء املكتب.
وق���ال أمني س���ر املجلس 
العض���و ع���ادل اخلرافي في 
تصري���ح صحافي إن املكتب 
اطلع على آخر التطورات في 
مبنى األعضاء ووضعه احلالي 
واخلطوات املقبلة التي ستتخذ 
بش���أنه، إضافة إلى الوقوف 
أمام األعمال املنجزة وتلك التي 

لم تنجز.

استقبل رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن في مكتبه أمس 
األح����د رئيس مجلس الوزراء 
العراقي د.حيدر العبادي والوفد 
املرافق له وذلك مبناسبة زيارته 

البالد.
وجرى خالل اللقاء التأكيد 
على عمق العالقات الثنائية التي 
تربط البلدين الشقيقني وسبل 
تطويرها، كما تطرق اجلانبان 
إلى آخر التطورات السياسية 
العراق واملنطقة  واألمنية في 
وتكثي����ف اجله����ود لتطويق 

اإلرهاب ومكافحته.
وتأتي زيارة العبادي بعد 
زيارات مماثلة قام بها كل من 
رئيس مجلس النواب العراقي 
د.س����ليم اجلب����وري ووزير 
العراقي د.إبراهيم  اخلارجية 
اجلعف����ري خالل األس����ابيع 

املاضية.
العراقي كال  الوف����د  وضم 
من وزير اخلارجية د.إبراهيم 
اجلعفري ووزير الدفاع د.خالد 
النقل  العبيدي ووزير  متعب 
الزبيدي  املهندس باقر جب����ر 
ووزي����ر الصناع����ة واملعادن 
د.نصير كاظم العيساوي ووزير 
الهجرة واملهجرين د.جاس����م 
محم����د محم����د عل����ي ووزير 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجتماع مكتب املجلس

الرئيس الغامن أثناء استقباله العبادي بحضور عبداهلل التميمي ومحمد اجلبري وفيصل الدويسان وأحمد الري وفيصل الشايع

الشايع: اللجنة ستركز في املرحلة املقبلة على اخلطة التنموية اخلمسية

رفضت رفع احلصانة عن دشتي والفضل والدويسانأكد أن قانون »الكويتية« منوذج صارخ للعشوائية التشريعية

»املالية« توافق على قانون الوكاالت التجارية

الظفيري: نسعى لتطوير الناقل الوطني
ودعم حقوق العاملني وتشجيع العمالة الوطنية

»التشريعية« حتيل مقترح تعديل قانون
ديوان احملاسبة إلى اللجنة املالية

أعلن رئيس اللجنة املالية عبداهلل: هل هناك دراسة جدوى ملشاريع التنمية ؟
النائب فيصل  واالقتصادية 
الش����ايع ع����ن االنته����اء من 
التصويت باملوافقة على قانون 
الوكاالت التجارية، مؤكدا ان 
اللجنة ناقشت مادة بالتفصيل، 
وسيكون القانون مدرجا على 
جدول اعمال جلسة 13 يناير 

املقبلة. 
وبني الش����ايع أن القانون 
ايجابي بالكامل، واشتمل على 
ضوابط حلصول التاجر على 
وكاالت جتارية، مضيفا انه: 
في ح����ال إلغاء الوكالة هناك 
ش����روط يحدده����ا القانون، 
وكذلك القانون يعاقب كل من 
يدعي حق الوكالة عن منتج 
أو خدمة ويغش املس����تهلك، 
مضيفا ان الغرامات تصل الى 

إغالق املتاجر واحملالت.
وقال الش����ايع ان القانون 

النائ���ب د.منصور  أك���د 
الظفي���ري أن قان���ون تعديل 
بعض أحكام القانون )2008/6( 
والقوانني الالحقة له بش���أن 
حتوي���ل مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية الى ش���ركة 
مساهمة طبقا ألحكام قانون 
التجارية اجلديد  الش���ركات 
وتعديالته هو منوذج صارخ 
الذي لم  التشريعي  لالرتباك 
تشهده الكويت من قبل ويتحمل 
مسؤوليته احلكومات السابقة 
مع مجلس األمة في الفصول 
التشريعية السابقة، فلم يشهد 
قانون هذا العدد من التعديالت 
التي قاربت )8( تعديالت في 
غضون 6 سنوات منذ صدوره 
في العام 2008 حتى مرسوم 
الذي صدر، الحقه  الضرورة 

أكثر من تعديل.
وق���ال ان كثرة التعديالت 
على قانون صادر من سنوات 
قليلة تكشف بجالء عن الثغرات 
الكبيرة في هذا التشريع والتي 
يتم اكتشافها مع تطبيق أحكامه، 
موضحا أنه من املؤس���ف أن 
معاناة »الكويتية« من قانونها 
وكثرة التعديالت التي طالته 
تس���اوي معاناتها من تقادم 
أسطولها وتسبب هذان األمران 
في توق���ف تطوير اخلطوط 
الكويتية والنيل من  اجلوية 
هذا الناقل الوطني وامتد األمر 

رفض����ت جلنة الش����ؤون 
التش����ريعية البرملانية خالل 
اجتماعها أمس رفع احلصانة 
عن النواب فيصل الدويسان 
وعبداحلميد دش����تي ونبيل 

الفضل.
اللجنة  وأوض����ح مق����رر 
النائب د.عبداحلميد دشتي في 
تصري����ح صحافي ان اللجنة 
نظرت طلب رف����ع احلصانة 
الدويسان  النائب فيصل  عن 
في القضية »2013/1٩3« جنح 
صحافة ورفضت رفع احلصانة 
باألغلبي����ة لوج����ود كيدية. 
وأضاف ان اللجنة رفضت كذلك 
باألغلبية رفع احلصانة عن 
النائب عبداحلميد دشتي في 
القضية »2014/10« كما رفضت 
رفع احلصانة عن النائب نبيل 
الفضل »2014/835« جنح كيفان 
والقضية »2014/834« جنح 

كيفان.
اللجنة  ان  وذكر دش����تي 
نظرت مقترحا بتعديل قانون 
ديوان احملاسبة ومتت املوافقة 
عليه باالجماع من حيث املبدأ 
ومت����ت احالته ال����ى اللجنة 
املالية مع االس����تئناس براي 

وجه النائب د.خليل عبداهلل 
س���ؤاال الى وزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل ووزيرة 
التخطيط  الدولة لش���ؤون 
والتنمي���ة هند الصبيح قال 
فيه: لقد تضمنت خطة التنمية 
 �  2016/2015( للس���نوات 
2020/201٩( مجموعة مشاريع 
استراتيجية، منها: تصميم 
شبكة مترو األنفاق واملعلق 
بالكويت ومش���روع الوقود 
البيئي وإنشاء مركز ألبحاث 
البترول تابع ملؤسسة البترول 
وميناء مبارك الكبير ومشروع 
جسر جابر وتوسعات مطار 
الكوي���ت الدول���ي � مبن���ى 
املدينة  ركاب )2( ومشروع 
اإلعالمية وتصميم ش���بكة 

يتضمن ايضا شروطا للوكيل 
اخلليجي وان تكون املعاملة 
باملثل في الدول اخلليجية اذا 
حص����ل اخلليجي على وكالة 

بالكويت
القان����ون:  وأوض����ح ان 
يشترط على الوكيل احلالي ان 
يضمن تقدمي خدمات اإلصالح 
والصيانة للمستهلك بالنسبة 
لالجهزة واملواد التي هو وكيلها 
حتى وان كان مستوردها طرفا 
آخر ليس الوكيل شريطة ان 
تكون مطابق����ة للمواصفات 
واملواصف����ات  اخلليجي����ة 
القياسية العاملية وان تكون 
شاملة لكفالة عاملية للمنتج 
األصلي، اي وضعنا شروطا ان 
يقوم الوكيل بدوره الكامل اذا 
تطابقت املواصفات على املنتج، 
وهذا يعني مثاال اجبار الوكيل 
على أعمال الصيانة لسيارة 

إلى هضم حقوق العاملني. وقال 
الظفيري ان الترقيع في قانون 
الذي صدر مليء  »الكويتية« 
بالثقوب في مجلس 2008 وفي 
مرسوم الضرورة الصادر في 
2012 يدفعنا باستمرار لتقدمي 
تعديالت ملعاجلة املثالب التي 
تنال م���ن حقوق العاملني في 
الكويتية  اخلطوط اجلوي���ة 
وتدعم جه���ود تطوير الناقل 

الوطني وحتديثه.
وفي هذا الص���دد يعتزم 
التقدم  الظفي���ري  د.منصور 
مع بع���ض الن���واب باقتراح 
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون 2008/6 بهدف اإلبقاء 
على »الكويتية« كناقل وطني 
وفق الكيان القانوني القائم في 
شكله اجلديد كشركة مساهمة 
الش���ركات  تخض���ع لقانون 
التجاري���ة، فضال ع���ن دعم 
التي بدأت  اجلهود احلكومية 
مؤخرا في االهتمام باملؤسسة 
بعد إهمال دام عدة عقود منذ 
انطالق املؤسسة في 1٩65، ما 
تسبب في تراكم ديوانها وتقادم 

أسطولها وارتباك إدارتها.
وقال الظفي���ري انه يدعم 
جهود احلكوم���ة في إصالح 
حتديث وإطفاء ديون اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة من أجل 
رفع اسم الكويت عاليا وسط 
أسواق النقل اجلوي الدولي، 

جلنة امليزانيات، موضحا ان 
التعديل يلزم ديوان احملاسبة 
باحالة أي فعل يشكل جرمية 
العامة ملالحقة  النياب����ة  الى 
املتسببني في أي جتاوز صارخ 
العام. وبني دشتي  املال  على 
ان اللجنة نظرت مقترحا في 
شأن األحكام اخلاصة بالعقود 
احلكومية وارتأت عدم املوافقة 
عليه لتداخل اختصاصاته مع 

اختصاص جهات أخرى.
وق����ال ان اللجن����ة نظرت 
العسكريني  مقترحا في شأن 
غير الكويتيني الذين شاركوا 
في صد العدوان العراقي الغاشم 
وفي حترير البالد، مشيرا الى 
انه متت في اجتماع س����ابق 
احالة مقترح مماثل الى جلنة 
الداخلي����ة والدفاع البرملانية 
ومت االكتف����اء بذلك، مؤكدا ان 
فكرة املقترح مقبولة وسديدة 
وال تتعارض مع الدستور اال 
انه مت رفض املقترح اجلديد 
لتواج����د مقترح مماثل محال 

للجنة الداخلية والدفاع. 
وأشار دشتي الى مناقشة 
التزام  ف����ي ش����أن  اقت����راح 
االعتباري����ني  األش����خاص 

الس���كك احلديدية بالكويت 
العامة  وشركة املستودعات 
واملنافذ احلدودية )العبدلي( 
وشركة مستشفيات الضمان 

الصحي.
وطال���ب مبعرفة، هل مت 
إعداد دراس���ات جدوى فنية 
واقتصادية وبيئية للمشاريع 
الواردة أع���اله قبل إدراجها 
في اخلطة؟ في حالة اإلجابة 
)نعم(، يرجى تزويدي بنسخة 
من دراسات اجلدوى املنجزة 
للمش���اريع اإلس���تراتيجية 
املدرجة باخلطة، وعلى وجه 
اخلصوص، املشاريع املذكورة 
أعاله، مطالبا تزويده باسم 
الذي  وجنسية االستشاري 
أعد الدراسة لكل مشروع على 

استوردها املستهلك واصالحها 
وال حق له في رفضها بشرط 
ان تكون مطابقة للمواصفات 
القياسية العاملية وغير مقلدة 

وغير متالعب فيها.
واكد الشايع ان هذه النقاط 
كانت من ابرز ما ركزت عليه 
غرفة التجارة والصناعة ونحن 

في اللجنة توافقنا معهم.
وقال الش����ايع ان اللجنة 
املقبلة س����تركز  في املرحلة 
التنموية  على قانون اخلطة 
اخلمس����ية لالنته����اء منها، 
وكذلك قانون جلنة املناقصات 
املركزي����ة، مش����يرا ال����ى ان 
هناك تعدي����الت على قانون 
اخلصخصة مرتبطة بتنفيذ 
اخلطة اخلمس����ية ستقدمها 
احلكومة قريبا، وكذلك ننتظر 
ايضا تعديالت احلكومة لقانون 

هيئة اسواق املال.

لذلك استهدفت التعديالت التي 
يعتزم تقدميها مع بعض زمالئه 
النواب املصلحة العليا للبالد 
بجعل الطائر األزرق يحلق في 
السموات املفتوحة رافعا اسم 
الكويت واسترداد ثقة املواطنني 
في ناقلهم الوطني وإشراكهم 
في ملكيته من خالل االكتتاب 
العام في األسهم، وكذلك ضمان 
حقوق العاملني الذين عملوا في 
املؤسسة لسنوات طويلة سواء 
كانوا من احلاليني أو املتقاعدين 
من خالل تخصيص نس���بة 
مقبولة من األسهم ليشتركوا 

في ملكية الشركة.
وقال الظفيري إن التعديل 
املقترح لبعض أحكام القانون 
رقم )6( لسنة 2008 يستهدف 
إعادة توزيع أس���هم الشركة 
لتكون نسبة )75%( للجهات 
احلكومي���ة الت���ي يحدده���ا 
مجلس ال���وزراء، مبا يصبح 
للدول���ة األغلبية في أس���هم 
الش���ركة، و)20%( لالكتتاب 
العام للكويتيني ونسبة )%3( 
يكتتب بها للعاملني الكويتيني 
املنقول���ني من املؤسس���ة إلى 
الشركة، ونسبة )2%( للراغبني 
من املوظفني الس���ابقني الذين 
انتهت خدمتهم من مؤسس���ة 
اخلطوط اجلوية الكويتية مع 
وضع ضوابط للبيع والتنازل 

عن األسهم.

الوطنيني والعرب واألجانب 
بأحكام القانون الدولي حلقوق 
اإلنسان، مبينا ان فكرته جيدة 
وهدفه نبيل لكن رأت اللجنة 
فيه تعارضا ومت رفضه رغم انه 
طلب شخصيا احالته الى جلنة 

حقوق اإلنسان للدراسة.
وأوضح ان اللجنة نظرت 
مقترح����ا ف����ي ش����أن حقوق 
املسنني يحقق الصالح العام 
ووافقت عليه باالجماع وأحيل 
للجنة املختصة. وذكر دشتي 
اللجنة رفضت باألغلبية  ان 
مقترحا بإنشاء ديوان املظالم 
إذ رأى البعض ان اختصاصه 
متعارض م����ع اختصاصات 
جهات وهيئات أخرى وطلبت 
األغلبي����ة احالت����ه الى جلنة 
حق����وق االنس����ان. واوضح 
دشتي ان اللجنة استعرضت 
قانون احل����ج والعمرة الذي 
وافق عليه املجلس في املداولة 
األولى ومت إجراء جدول مقارن 
ان  الى  بالتعديالت، مش����يرا 
اللجنة أبلغت النواب مقدمي 
املقترح����ات ووزارة األوقاف 
بعقد اجتماع آخر في 6 يناير 

املقبل الستكمال املناقشة.

الواردة  حدة من املش���اريع 
بخط���ة التنمي���ة والتي من 
ضمنها املش���اريع املذكورة 
أعاله، ونس���خة م���ن العقد 
املب���رم معه، وص���ورة من 
إعالن املناقصة وقيمة وتاريخ 
الترسية مشفوعا بكتاب جلنة 
املناقص���ات املركزية وجلنة 
البيوت االستشارية وأي جهة 
معنية باملوافقة على الترسية 
والتعاقد، وفي حال عدم وجود 
مكت���ب استش���اري ألي من 
تلك املشاريع يرجى حتديده 
وشرح األسس التي بناء عليها 
مت حتديد التكاليف الرأسمالية 
للمشروع اإلستراتيجي وكيف 
مت إدراجه باخلطة دون إعداد 

دراسة.

اللجنة رفضت 
مقترحني بشأن 

إنشاء ديوان املظالم 
ومنح معاشات 

تقاعدية للعسكريني 
غير الكويتيني

رئيس مجلس األمة 
التقى إمام احلرم 

املكي د.صالح
بن حميد

فيصل الشايع

د.عبداحلميد دشتيد.منصور الظفيري

د.خليل عبداهلل


