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»التشريعية«: منح القضاء حق سحب الجنسية ممن حصل 
عليها بطريق الغش وإنشاء شركة عامة للمدن العمالية

 »المالية« أقّرت قانون هيئة سوق المال

وافقت جلنة الشؤون التشريعية 
على االقتراح بقوانني بشأن منح 
قروض ترميم الصحاب املنازل التي 
تقل مساحتها عن 400 متر مربع 
وانشاء شركات مساهمة عامة القامة 
وانشاء املدن العمالية ومنح السلطة 
القضائية حق س����حب اجلنسية 
الكويتية ممن يثبت حصوله عليها 
بطريقة الغش، ورفضت في الوقت 
ذاته قانون »االخطار واالحاطة« 
املتعلق بع����رض احلكومة جميع 
الدولة مبا  التي تبرمه����ا  العقود 
يتج����اوز قيمتها 25 مليون دينار 

على مجلس االمة.
وقالت مقررة اللجنة د.معصومة 
املبارك، في تصريح للصحافيني: 
ناقشت اللجنة 121 اقتراحا بقانون 
م����ن القوانني املدرجة على جدول 
اعمال اللجنة ومت تأجيل 3 مقترحات 
بقوانني لالجتماع املقبل، مشيرة الى 
ان اللجنة وافقت على رقابة ديوان 
احملاسبة على العقود التي تبرمها 
الدولة وتتجاوز قيمتها 100 الف 
دينار، ورفضت قانون »االحاطة 
واالخطار« املتعلق بعرض الدولة 
للعقود الت����ي تتجاوز 25 مليون 

دينار على مجلس االمة.
واوضحت د.معصومة ان اللجنة 
وافقت على منح السلطة القضائية 
حق سحب اجلنسية الكويتية ممن 
يثبت حصوله عليها بطريق الغش، 
وارجأت البت في املقترحات املتعلقة 
مبنح زوجة الكويتي اجلنسية حتى 

أكد رئيس اللجنة املالية النائب محمد املطير أن 
اللجنة انتهت من دراسة مواد قانون هيئة سوق املال 
جميعها وقامت بإقراره وبإحالته إلى مجلس األمة 

للتصويت عليه عند بدء دور االنعقاد املقبل.
واضاف املطير ان التعديالت لم تغير من شكل 
القانون، مبينا انه متت مناقش����ة احلكومة في تلك 

التعديالت ولم تغير في أصل مواد القانون شيئا.
وقال املطير في تصريح خاص ل� »األنباء« ان هيئة 
سوق املال كانت تتبع في السابق وزير التجارة أما اآلن 
أصبحت تتبع مجلس الوزراء بصورة مباشرة. وأضاف 
أما هيئة املفوضني فستتألف من 5 أعضاء متفرغني 

وسيتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزراء.

ان يكون النصيب االكبر فيها ملن 
يستحق.

من جانبه، اس����تغرب النائب 
د. حس����ن جوهر من ان يتحول 
الى  التش����ريعية  اللجنة  اعضاء 
ملكي����ني اكثر م����ن املل����ك، وهم 
يرفضون منح جوازات سفر للبدون 
ويرفض����ون مقترحات التجنيس 
بداعي »السيادية«. وقال جوهر في 
تصريح للصحافيني ان املعلومات 
الواردة إلينا تشير الى ان لدى وزارة 
الداخلية تصورا شامال حلل قضية 
البدون او لتقدمي حلول انسانية مبا 
فيها التنقل والسفر. واكد جوهر 
عدم وجود موانع دس����تورية في 
تقدمي النواب االقتراحات بقوانني 
متعلقة بالتجني����س موضحا ان 
السيادة ليس����ت اال عرفا  قضية 
وغي����ر موجودة ف����ي القانون او 
الدس����تور. وتدارك قائال صحيح 
التجني����س وبحث  ان معايي����ر 
الس����لطة  امللفات من اختصاص 
التنفيذية ولكن هذا ال يعني بأي 
حال من االحوال ان اعضاء مجلس 
األمة ال يستطيعون ان يشرعوا 
قوانني متعلقة بالتجنيس ضمن 
ضوابط ومعايير. وعبر د.جوهر 
عن اس����فه الشديد ملوقف اعضاء 
اللجنة التشريعية من التجنيس 
ورفضها املقترحات املختلفة ومنها 
ما تقدمنا به في ش����أن جتنيس 
اصحاب اخلدمات اجلليلة وابناء 

الشهداء.

وان لم تبد رغب����ة الى االجتماع 
املقبل، الفتة الى ان اللجنة وافقت 
ايضا على منح قروض اسكانية 
للترميم ملن تقل مساحة منازلهم 
عن 400 متر مربع وبحد ادنى عشرة 
آالف دينار وانشاء املدن العمالية 
وتخصيص شركة مساهمة عامة 
لهذا الغرض توزع اسهمها بنسبة 
اكتتابا عاما للمواطنني وال�   %50

50% مزايدة بني الشركات.

البدون

وحول موضوع »البدون« اكدت 
مقرر اللجنة التش����ريعية النائب 
د.معصوم����ة املب����ارك ان اللجنة 
رفض����ت باالجماع ال����زام الدولة 
بالتجنيس موضحة ان جتنيس 
البدون من خالل ال� 2000 حسب 

شرائح اما اللجنة فرفضت الزامها 
بتجنيس كل البدون خارج ال� 2000 
على ان تكون االولوية للبدون من 
خالل ال� 2000. وقالت د.معصومة 
في تصريح خاص ل� »األنباء« ان 
املشاريع املقترحة التي وصلت الى 
اللجنة هي مقترحات ملنح احلقوق 
املدنية واالجتماعية لفئة البدون 
ووضعت ه����ذه املقترحات 11 حقا 
لهذه الفئة ومتت املوافقة على 10 
حقوق منه����ا ورفضت موضوع 
اجلنسية. وأوضحت ان من تلك 
احلقوق صرف شهادة ميالد ووثيقة 
زواج ووثيق����ة وفاة وحق العمل 
وحق التملك مستغربة من اقرار 
10 حقوق كاملة ووقف املعترضون 
على قضية واحدة وهي اجلنسية. 
واكدت ان قضية اجلنس����ية من 

املمكن تنظيمه����ا بقانون آخر او 
بصياغ����ة اخرى بحي����ث ال تؤثر 
على تلك احلق����وق. وتوقعت ان 
يكون هناك جت����اوب ايجابي من 
الس����لطة التنفيذية على احلقوق 
املدنية واالجتماعي����ة لهذه الفئة 
ويعززها توجه����ات النواب التي 
تصب في هذا االجتاه مبينة ان هناك 
توجها نيابيا كبيرا ملنحهم حقوقهم 
املدنية واالجتماعية متسائلة ملاذا 
نقف »حجر عثرة« في هذا اجلانب 
ونطالب بأن تكون اجلنسية على 

رأس هذه القائمة.
وأكدت د.معصومة ان حتديد 
الرق����م للتجنيس تك����ون ملزمة 
اكثر وال يكون فيها مجال واس����ع 
لالختي����ار احلكوم����ي مؤيدة في 
الوقت نفسه حتديد ال� 2000 على 

10آالف دينار قرض ترميم لمن تقل مساكنهم عن 400 متر مربع

د.محمد احلويلة

حسني القالف

ناجي العبدالهادي

د.ضيف اهلل بورمية

صالح عاشور

د.أسيل العوضي

د. روال دشتي

)متين غوزال(حسني احلريتي ود.معصومة املبارك وفيصل الدويسان خالل اجتماع اللجنة 

)متين غوزال( خالد السلطان ومحمد املطير ومخلد العازمي وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة أمس

العمير: »الفحم المكلسن« رفضت طلب 
الصرعاوي دعوة الفهد للتحقيق

نواب لتشكيل لجنة مؤقتة لتعزيز النزاهة 
والشفافية في الجهاز اإلداري

د. أسيل: هل ألغيت مشاركة 
فريق مبارزة المعاقين من بطولة العالم؟

وجهت النائبة د.أسيل العوضي 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي جاء فيه: 
ورد في تصريح منش����ور لوكالة 
االنباء الكويتية يوم اجلمعة املوافق 
9 اكتوبر 2009 أدلى به أمني س����ر 
نادي املعاقني شافي الهاجري يعلن 
عن وصول وف����د الكويت ملبارزة 
املعاقني قائال ان فريق سالح املبارزة 
سيش����ارك في بطولة العالم التي 
ستنطلق اليوم في پولندا وتستمر 
اربعة ايام، وقال الهاجري ان الوفد 
يضم ثالثة العبني هم طارق القالف 
الروعان وفهد املوزيري  وحمود 
ويرأس����ه صالح املوسوي وصل 
الى هناك قب����ل ايام وكله عزمية 
واصرار ع لى تقدمي أداء جيدا في 
البطولة التي تضم افضل الالعبني 

في العالم.
افادت����ي وتزويدي  لذا يرجى 
باآلتي: هل مت الغاء مشاركة فريق 

مبارزة املعاقني من بطولة العالم 
لرياضة املعاقني املقامة في پولندا 
والتي تقام من 8 اكتوبر حتى 12 
اكتوبر 2009؟ اذا كانت االجابة بنعم 
يرجى افادتي باالسباب وتزويدي 
بنس����خ من قرار الغاء املش����اركة 
وجميع املراس����الت م����ع اجلهات 

املسؤولة عن مشاركة الوفد.

د.روال تقترح تعديل قانون االنتخابات
بحذف عبارة »شرط إلزام المرأة بأحكام الشريعة«

»ل�كل كويت�ي بالغ م�ن العم�ر إحدى 
وعشرين سنة ميالدية كاملة حق االنتخاب«

قدمت النائبة د.روال دش���تي اقتراحا بقانون بتعديل املادة 
االولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء 

مجلس االمة، وجاء في القانون:
يستبدل بنص املادة االولى من القانون رقم 35 لسنة 1962 في 

شأن انتخابات اعضاء مجلس االمة املشار اليه النص التالي:
»لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعش���رين سنة ميالدية 
كاملة حق االنتخاب ويس���تثنى من ذلك من جتنس والذي لم 
متض على جتنيسه عشرون س���نة ميالدية وفقا حلكم املادة 
السادس���ة من املرس���وم االميري رقم 15 لس���نة 1959 لقانون 

اجلنسية الكويتية«.

النواب د.روال دش����تي  قدم 
وصالح عاشور ود.اسيل العوضي 
ود.معصومة املبارك ود.سلوى 
الراشد وصيفي  اجلسار وعلي 
مبارك الصيفي وفيصل الدويسان 
وخالد السلطان ود.حسن جوهر 
وناجي العبدالهادي اقتراحا، اكدوا 
فيه: ان من االهداف الرئيس����ية 
التي يسعى كل من مجلس االمة 
الى حتقيقها، تأكيد  واحلكومة 
مب����دأ النزاهة والش����فافية في 
اجلهاز االداري للدولة في جميع 
مستوياته، وذلك للتصدي لظواهر 
االنحراف والفساد وما متثله من 
تهديد خطي����ر ملقدرات املجتمع 
وغاياته التنموية، واضافوا: اذا 
تبني ان الفساد االداري واملالي 
هو العدو اخلفي الذي يحول دون 
ان تعمل آليات السوق واملنافسة 
على اسس اقتصادية صحيحة 
تق����وم عل����ى الكف����اءة وتكافؤ 
الفرص واملنط����ق االقتصادي، 
وحتى تنال منظومة مشروعات 
القوانني املقدم����ة من احلكومة 
واالقتراحات بقوانني املقدمة من 
السادة اعضاء املجلس املتعلقة 
الشفافية في  بالنزاهة وتعزيز 
اجلهاز االداري »مثل الكشف عن 
الذمة املالية � مكافحة الفساد � 
تضارب املصالح � حق االطالع 
على املعلومات � حماية املبلغ... 
وغيرها« حقها من الدراسة، من 
االفض����ل ان ت����درس في جلنة 
تشكل لهذا الغرض حتال اليها 

مباشرة املش����روعات بالقوانني 
التي تتقدم بها احلكومة، وكذلك 
االقتراحات بقوانني »بعد ان تقدم 
اللجنة التشريعية تقاريرها في 
شأنها«، واستنادا الى املادة 44 
من الالئحة الداخلية التي تنص 
على انه »للمجلس ان يؤلف جلانا 
اخرى دائمة او مؤقتة حس����ب 

حاجة العمل«.
وينص االقتراح تشكل جلنة 
مؤقتة من خمسة اعضاء، باسم 
»جلنة تعزيز النزاهة والشفافية 
في اجله���از االداري«، تختص 
بنظر جميع مشروعات القوانني 
احلكومية، وكذلك االقتراحات 
بقوانني النيابية »بعد ان تقدم 
اللجنة التش���ريعية تقاريرها 
في شأنها«، املتعلقة بالتصدي 
ملظاه���ر االنحراف والفس���اد 

االداري.

الحويلة: يجب أن يتكاتف الكويتيون
بكل انتماءاتهم للحفاظ على وحدتنا الوطنية

القالف يطلب من »الدفاع« و»الداخلية« 
و»الصحة« تكلفة العالج بالخارج

العبدالهادي إلنشاء مركز 
صحي ورياضي في كل منطقة سكنية

السلطان يستفسر عن بدالت مؤسسة الموانئ

بورمية يسأل وزير الدفاع عن تكلفة 
العالج بالخارج والملحقين العسكريين

وجه النائب حسني القالف سؤاال للنائب االول ووزير الدفاع الشيخ 
جابر املبارك ولوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ولوزير الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: بالنسبة للعالج في اخلارج على نفقة الوزارة ارجو 
تزويدي بتكلفة العالج باخلارج من بداية الفصل التشريعي احلالي 
الى حني ورود السؤال، عدد احلاالت املرسلة للعالج في اخلارج على 
حساب الوزارة، عدد احلاالت التي قدمت بواسطة اعضاء مجلس االمة 

سواء متت املوافقة عليها او رفضت مع كشف بأسماء االعضاء.

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة بش����أن: انشاء مركز 
صحي ورياضي مبس����احة مناس����بة في كل منطقة سكنية ملمارسة 
االنشطة الرياضية وتوفير جميع االجهزة واملعدات احلديثة واملتطورة 
وصاالت تكون معرضا النشطة الشباب وقدراتهم ومهاراتهم، وبإدارة 
متميزة مبس����اعدة ادارة اجلمعية التعاوني����ة باملنطقة حيث ان ذلك 
يخلق حال����ة من التنافس بني مراكز هذه االندي����ة بإداراتها لالرتقاء 
بهذه املراكز، الس����يما ان اجلمعيات التعاونية خاضعة لرقابة سكان 
املنطقة، على ان تكون هذه املراكز حتت اشراف الهيئة العامة للشباب 

والرياضة كجهة اختصاص.

وجه النائب خالد السلطان س���ؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري جاء فيه: ما صحة صرف مؤسس���ة املوانئ الكويتية لبدالت »بدل نوبة � بدل طعام � بدل 

ابحار« ملوظفني يعملون بأعمال مكتبية وسكرتارية؟

وجه النائب د.ضيف اهلل بورمية س����ؤاال للنائ����ب االول ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك جاء فيه: أعلنت وزارة الدفاع في الصحف 
ووسائل االعالم االخرى عن قبول دفعة جديدة من الطلبة الضباط. 
طالبا تزويده بصورة من االعالن املنشور، هل مت قبول اوراق اي متقدم 
بع����د هذا التاريخ؟ ارجو افادتي عن اس����ماء الذين مت تقدمي طلباتهم 
بعد هذا التاريخ وهل مت قبولهم كطلبة ضباط.  وفي سؤال آخر قال 
بورمية: دأبت وزارة الدفاع على ارسال عدد كبير من املرضى سنويا 
للعالج باخلارج، متس����ائال: كم بلغت تكلفة العالج باخلارج لالعوام 
2008/2007 و2009/2008؟ كم عدد احلاالت التي مت ارس����الها للعالج 
باخلارج موزعة على الدول التي ارسلت للعالج فيها؟ وهل مت استثناء 
ح����االت رفضت من قبل اللجان الطبية بوزارة الدفاع؟  وقال بورمية 
في س����ؤال آخر  مت تعيني ملحقني عسكريني ومساعدين لهم في عدة 
دول من ضباط وزارة الدفاع، طالبا تزويده بأسماء الضباط الذين مت 

تعيينهم في هذه املناصب ورتبة كل منهم.

بني عربي وأعجمي اال بالتقوى« 
وتابع احلويلة قائال: ولالسف 
الشديد متتلئ بعض صحفنا 
الفضائية ببعض  وقنواتن���ا 
املق���االت أو بع���ض اللقاءات 
التي تستضيف بعض احملدثني 
النكرات الت���ي تضرب معول 
الوح���دة الوطنية وتفرق بني 
الكويتي فهذا  الش���عب  ابناء 
داخل السور، وهذا خارج السور 
وذاك مواطن اصلي وغيره ال 
املواطنة، وغير ذلك  يستحق 
التي تفت في  من الطروحات 
عضد الوطن، فمن الذي نصب 
هؤالء لتوزيع صكوك الوطنية 

والوالء؟ 
اآلراء  ولعل آخر مثل هذه 
العنصرية م���ا مت طرحه في 
احدى القنوات الفضائية اخيرا 
عندما استضافت احد »اجلهالء« 
الذي اخذ يوزع شتائمه وآراءه 
العنصري���ة عل���ى املواطنني 
الكويتي���ني ونق���ول ملثل هذا 
اجلاهل الزم حدك فقد جتاوزت 

كل احلدود.

قال مراق���ب مجلس االمة 
النائب د.محم���د احلويلة ان 
صاحب السمو األمير حفظه 
اهلل ورعاه يؤك���د دائما على 
الوح���دة الوطني���ة ونبذ كل 
التعصب والتمييز،  اش���كال 
وان الك�وي���ت لكل الكويتيني 
بكل انتم��اءاتهم وش���رائحهم 
االجتماعي��ة لهم من احلقوق 
الواجبات.  مثل ما عليهم من 
الواجب تكاتف  ل��ذا فانه من 
وتآزر وتعاون كل الكويتيني 
من اج��ل بناء الوط��ن ورفعة 
سمعته م��ع ضرورة االبتع��اد 
ع���ن التعص�����ب الطائفي أو 
الفئ��وي وتقس���ي��م املجتمع 
الى درجات تتفاض���ل بعضها 
على االخرى، فمعي���ار التفاضل 
الوطني بني الكويتيني هو حبهم 
لوطنهم والتفاني والتضحية 

ألجله.
وتساءل احلويلة اين وسائل 
اعالمنا من هذا التوجه السامي؟ 
وهل قامت بترجمته والعمل 
عل���ى تأكي���ده وتأصيله، ان 

صرح مقرر جلنة التحقيق في ما اثير حول التعدي 
على املال العام )الفحم املكلسن( النائب د.علي العمير 
بأنه متت دعوة مدير عام الهيئة العامة للبيئة وبعض 
العاملني فيها ملناقشة املوافقات البيئية التي حصل 
عليها مشروع الفحم املكلسن قبل انشائها وايضاح 
املالحظات البيئية لهذا املشروع باالضافة الى الدراسات 

التي اجريت خالل فترة انشاء املشروع.
واضاف خالل تصريح لوسائل االعالم ان اللجنة 
اجتمعت مع ش����ركة االس����تثمار العاملي )جلوبل( 
والتحقيق معهم حول حقيقة تضارب املصالح اثناء 
دراسة مشروع الفحم املكلسن واعداد تقرير للشركات 
وارسالها الى مؤسسة البترول الوطنية موضحا ان 
مسؤولي )جلوبل( شرحوا بعض املالحظات اال ان 

هناك مالحظات اخرى لم يتم االستدالل عليها بسبب 
بعد املش����روع وانتقال بعض العاملني في الشركة 

الى اماكن اخرى.
واشار العمير الى دعوة بعض االشخاص الذين 
كانت لهم عالقة مبشروع الفحم املكلسن باالضافة الى 
مناقشة الكتاب الذي قدمه النائب عادل الصرعاوي 
حول دعوة نائب رئيس الوزراء لش����ؤون التنمية 
واالسكان للتحقيق بصفته وزيرا للنفط سابقا واثناء 
ترسية مشروع الفحم املكلسن حيث اوصت اللجنة 
برفض هذه الدعوة واالكتفاء مبا مت سابقا من اجراءات 
مع القياديني في القطاع النفطي، باالضافة الى املوافقة 
على دعوة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للصناعة السابق خالد الصقر.

ما يحدث في بعض وس���ائل 
الكويتي ه���ذه االيام  االعالم 
س���واء املقروءة أو املرئية أو 
املسموعة يجد خالف ما طالب 
به صاحب السمو األمير ابناءه، 
بل وخالف ما نادى به الدستور 
الكويتي واكثر من ذلك خالف ما 
امرنا به ديننا االسالمي احلنيف 
عندما قال اهلل عز وجل )امنا 
املؤمنون اخوة( وايضا عندما 
قال رس���ول اهلل ژ: »ال فرق 

السعدون للفهد: ما تاريخ االنتهاء
من تأسيس شركة المساكن منخفضة التكاليف؟

وجه النائب احمد السعدون سؤاال لنائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش����ؤون التنمية ووزير الدولة لش����ؤون االسكان 
الش����يخ احمد الفهد جاء في����ه:  بتاريخ أول يوليو 
2007 ص����در القانون رقم 45 لس����نة 2007 بتعديل 
بعض احكام القانون رقم 47 لس����نة 1993 في شأن 
الرعاية السكنية اخلاص باملساكن منخفضة التكاليف، 
والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط 
القطاع اخلاص في تعمير االراضي الفضاء اململوكة 
للدول����ة ألغراض الرعاية الس����كنية، واصبح نافذا 

ومعموال به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية 
وهو 8 من يولي����و 2007. ورغبة في متابعة هذين 
املوضوعني ومعرفة ما اتخذمتوه في ش����أنهما من 
اجراءات لوضعهما موضع التنفيذ، يرجى إفادتي مبا 
يلي: التاريخ املتوقع لالنتهاء من تأسيس الشركة 
املكلفة بتنفيذ البيوت املنخفضة التكاليف، وبالتاريخ 
املتوقع لالنتهاء من جميع االجراءات لطرح مكونات 
مشروع املركز التجاري واملالي في املرقاب في املزاد 
العلني وتنفيذ بنيته االساس����ية من قبل املؤسسة 

العامة للرعاية السكنية.

قدم النائب مرزوق الغامن اقتراحا برغبة بشأن 
انشاء صالة رياضية متعددة االغراض في منطقة 
الدعي���ة، وان تقام في هذه الصالة دورة املرحوم 
عب���داهلل الروضان لكرة الق���دم الرمضانية، كما 
اقترح ان يطلق على الصالة اسم املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان تقديرا ملا قام به من أعمال خلدمة 

الوطن.

الغانم إلنشاء صالة رياضية في منطقة الدعية


