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قّدم النائب علي الدقباسي تعديال على قانون 
اجليش.

مادة أولى

يستبدل بنص الفقرة االولى من املادة 83 واملادة 
85 من القانون رقم 32 لس���نة 1967 املشار اليه 

النصان التاليان:
املادة 83 فقرة أولى: »يستحق العسكري اجازة 

دورية ملدة ستني يوما في السنة«.
املادة 85: »يجوز للعسكري صرف بدل اجازته 
نقدا وذلك وفقا للشروط واالجراءات التي يصدر 

بها قرار من الوزير«.

المذكرة اإليضاحية

توحيدا ملدة االجازة الدورية بالنسبة جلميع 
العس���كريني أعّد االقتراح بقانون املرفق بتعديل الفقرة االولى من 
املادة 83 من قان���ون اجليش بحيث تكون االجازة الدورية جلميع 
العس���كريني »الضباط وضباط الصف واجلنود« ملدة ستني يوما 

في السنة.
كما عدلت املادة 85 بحيث يجوز للعسكري صرف بدل اجازته 
نق���دا متى طلب ذلك على ان يصدر قرار من الوزير املختص يضع 

الشروط واالجراءات الالزمة لصرف هذا البدل.
من جهة اخرى وجه الدقباسي سؤاال لوزير التجارة ووزير الصناعة 

احمد الهارون تساءل: هل قامت الوزارة بأي دراسة 
بالنسبة السعار املواد الغذائية واالستهالكية على 
مستوى دول اخلليج؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، 
يرجى تزويدي بهذه الدراسة، واذا لم تقم الوزارة 
بأي دراسة يرجى توضيح اسباب ذلك؟ وكم عدد 
محاضر الضبط التي مت حتريرها من قبل مفتشي 
الوزارة؟ وكم عدد احملاضر التي مت حفظها؟ ومن قام 
بحفظها؟ وما أحقية الوزارة بحفظ هذه احملاضر؟ 
هل توجد جلنة حلفظ محاضر الضبط؟ وما هي 
صالحياتها؟ ومن ه���م اعضاؤها وبناء على اي 
قانون او الئح���ة مت اعطاؤها هذه الصالحيات؟ 
وهل صدرت احكام اداري���ة نهائية على الوزارة 
ولم يتم تنفيذها؟ اذا كانت االجابة بااليجاب ما 
سبب عدم تنفيذ االحكام؟ وكم عددها؟ وما اسباب 
عدم تطبيق قانون منع االحتكار بشكل كامل؟ وما 
اسباب عدم فتح الباب ملصانع االسمنت للمشاركة في الدعم لفتح 
باب املنافسة؟ كم عدد املخالفات املوجودة باملنطقة حلرة وانواعها؟ 
هل توجد مخالفات مالية او ادارية على الوزارة؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب، كم عددها؟ وما انواعها؟ واسبابها؟ ما الشركات التي يتم 
التعاق���د معها من قبل مراقبة املش���تريات؟ وكم عدد هذه العقود؟ 
وكم قيمتها؟ وهل تتم من خالل اعالن للمفاضلة؟ وما اسباب تعاقد 
الوزارة مع شركة واحدة لنقل البضائع؟ وكم مبالغها؟ وما اسباب 

عدم فتح الباب امام شركات اخرى؟

قدم النائب فالح الصواغ اقتراحا برغبة جاء 
في���ه: نظرا للوضع الصحي احلالي وانتش���ار 
ڤيروس انفلونزا اخلنازير على مستوى كبير 
داخل البالد وما نتج عن ذلك من وفيات تعدت 
العشرات ونظرا لكون هذا الڤيروس ينتقل فيما 
بني البشر وبسرعة كبيرة وحفاظا على صحة 
املواطن واملقيم وحفاظا على االرواح التي يتسبب 

الڤيروس في ازهاقها، ورغبة منا في التقليل من 
انتشار هذا الوباء اخلطير.

وين���ص االقتراح على تخصيص مختبرات 
خاصة تقتصر عل���ى تقدمي خدماتها ورعايتها 
الصحية ملرضى انفلونزا اخلنازير، على ان تقوم 
وزارة الصحة بتسخير كل االمكانيات املمكنة 

لهذه املختبرات للسيطرة على هذا الوباء.

الصواغ لتخصيص مختبرات خاصة تقتصر خدماتها على مرضى إنفلونزا الخنازير

السعدون يسأل الهارون عن إجراءات 
»التجارة« لحماية المساهمين في »زين«

الريجاني يصل إلى البالد اليوم

العنجري: اللجنة تجتمع اليوم لنظر تعديالت النواب على خطة التنمية

الحكومة مصّرة على تغليظ عقوبات المساس بالدول والمذاهب الـ 8 المعتمدة لدى منظمة المؤتمر اإلسالمي

الزلزلة: »المالية« أقرت قانون االتجار بالسلع وحماية المستهلك

الغالء والخطة اإلنمائية و»سوق المال« إلى المجلس  األسبوع المقبل
مريم بندق - حسين الرمضان ـ  سامح عبدالحفيظ

أبلغت  مص����ادر نيابية »األنب����اء« أن اجتماعا للجنة 
املالية البرملانية س����يعقد صباح األربعاء بحضور وزير 
التجارة والصناعة أحمد الهارون للتدارس حول التعديالت 
احلكومية الثالثة املقدمة حول مشروع قانون هيئة سوق 
امل����ال واملتعلقة بتبعية الهيئ����ة وعالقتها بديوان اخلدمة 

املدنية وإدارة الفتوى والتشريع. 
هذا وتأكيدا ملا انفردت بنش����ره »األنباء« أول من امس 
ترأس النائب د.يوسف الزلزلة اجتماع اللجنة أمس، حيث 

مت اقرار مشروع قانون بشأن تعديل اإلشراف على االجتار 
في الس����لع وحتديد أس����عارها، وقال د.الزلزلة إن اللجنة 
أقرت مشروع القانون بهدف حتديد أسعار السلع حلماية 
املستهلكني وسيكون التقرير النهائي جاهزا بنهاية األسبوع. 
على صعيد متصل، علمت »األنباء« أن اللجنة املالية جتتمع 
اليوم للنظر ف����ي التعديالت النيابية املقدمة حول اخلطة 
اإلمنائية واالس����تماع الى وجهة النظ����ر احلكومية ممثلة 
بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة للتنمية واإلس����كان الش����يخ أحمد الفهد.  وأعربت 

املصادر عن توقعها إحال����ة التقارير النهائية لالجتار في 
الس����لع واخلطة اإلمنائية وهيئة سوق املال الى املجلس 

مطلع األسبوع املقبل.
من جانب آخر أكدت مص����ادر حكومية ل� »األنباء« ان 
احلكومة التزال مصرة على تغليظ عقوبة املساس بالدول 
وحتديدا تلك التي وقفت وساندت احلق الكويتي إبان فترة 
االحتالل العراقي. وأضافت املصادر ان احلكومة لن تتهاون 
في تغليظ العقوبة بشأن املساس باملذاهب الثمانية املعتمدة 

لدى منظمة املؤمتر اإلسالمي.

التي قدمت على قانون هيئة سوق 
املال، وال ريب ان »املالية« تعمل 
على مترير املشاريع احليوية التي 

تسهل تنفيذ خطة التنمية«.
وذك����ر العنج����ري: »ان هناك 
املزيد من املشاريع التي ستناقشها 

اللجنة، ومنها قانون اخلصخصة، 
العامة«. وش����دد  واملناقص����ات 
العنج����ري: »على ضرورة اجناز 
قانون الشركات التجارية االسبوع 
املقبل، الن����ه حيوي جدا، ويدعم 

قانون هيئة سوق املال«.

للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان والتنمية الشيخ 
احمد الفهد. وب����ني العنجري في 
تصري����ح للصحافيني: »ان هناك 
اجتماعا للجنة املالية يوم االربعاء 
التعديالت  الى  املقبل، ينظر فيه 

العالقة. من جانبه قال مقرر اللجنة 
املالية البرملانية النائب عبدالرحمن 
العنجري ان اللجنة جتتمع اليوم 
للنظر في التعديالت النيابية على 
خطة التنمية احلكومية، وسيحضر 
الوزراء  االجتماع نائب رئي����س 

املالية امس  اللجن����ة  اق����رت 
مش����روع قانون بش����أن االجتار 
بالسلع وحماية املستهلك، وسيقدم 
التقرير النهائي الى املجلس بنهاية 

االسبوع اجلاري.
وأوضح رئيس اللجنة املالية 
د.يوسف الزلزلة ان املشروع يحمي 
املواطن����ني، مبينا ان هذا القانون 
وضع ضمن األولويات احلكومية 

النيابية.
وب����ني الزلزل����ة ان التقري����ر 
النهائي س����يقدم الى املجلس في 
نهاية االسبوع اجلاري، الفتا الى 
ان النواب مستعدون للتعاون ما 

دامت احلكومة مستعدة لذلك.
وقال الزلزلة ان القانون متت 
املوافق����ة عليه من قب����ل اللجنة، 
مش����يرا الى انه يحمي املستهلك 
الذي يعاني الكثير من التجار الذين 

ال يحترمون اخالقيات املهنة.
وبني الزلزلة انه مت االستئناس 
برأي غرفة التج����ارة والصناعة 
الكويتية واجلمعية االقتصادية 
وبعض التجمعات االقتصادية ذات 

التشريعية أّجلت قرارها عن بلديات المحافظات

قال رئيس اللجنة التشريعية النائب حسني 
احلريتي ان اللجنة ناقشت قانون انشاء بلديات 
في احملافظات بحضور وزير الدولة لش���ؤون 

البلدية ووزير االشغال د.فاضل صفر.

واضاف احلريتي ف���ي تصريح صحافي ان 
اللجنة اجلت اتخاذ القرار بشأن املوضوع لالسبوع 
املقبل حلني س���ماع وجهة نظر النواب مقدمي 

االقتراح.

لسماع وجهة نظر النواب مقدمي االقتراح

وجه النائب احمد السعدون سؤاال لوزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون جاء فيه: صدرت قبل عدة 
اش���هر العديد من التصريحات الصحافية لبعض 
املسؤولني في شركة االتصاالت املتنقلة )زين( عن 
صفقة محتملة لقيام مستثمرين اجانب باالستحواذ 
على ما يصل الى 46% من اس���هم شركة زين بعد 
العرض على اجلمعية العمومية للشركة لتعديل 
النظام االساسي للشركة الطالق نسبة التملك في 
اسهم الشركة والقاء ما يتضمنه النظام االساسي 

من قيد على هذه النسبة.
وقد رافق ذلك ايضا تصريحات لبعض املسؤولني 
في الش���ركة دعت فيه املس���اهمني الذين ميلكون 
300000 سهم او اقل الذين يرغبون في االستفادة 
من البيع بالسعر الذي كان يجري التفاوض حوله 
وهو ديناران للسهم ان يبادروا باالتصال باحدى 

الشركات وتسليمها اسهمهم متهيدا لالستفادة من 
صفقة االستحواذ.

وبالنظر ملا يكتنف صفقة االس���تحواذ املشار 
اليها م���ن غموض، وبالنظر للض���رر الذي حلق 
باملساهمني السالف بيانهم الذين استجابوا لدعوة 
شركة االتصاالت املتنقلة »زين« مما ادى الى جتميد 
اسهمهم واضاع عليهم فرصة التصرف فيها باسعار 
كانت افضل مما هو عليه سعر السهم حاليا، وبالنظر 
ملسؤولية شركة االتصاالت املتنقلة »زين« في كل 
ذلك، ورغبة في متابعة اوضاع هؤالء املساهمني، 
يرجى افادتي باالجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة 
والصناعة او تنوي اتخاذها حلماية مصالح هؤالء 
املساهمني ومدى مسؤولية شركة االتصاالت املتنقلة 
»زين« في تعويضهم بسبب ما وصل اليه موضوع 

صفقة االستحواذ.

يصل الى البالد مساء اليوم 
رئيس مجلس الشورى االسالمي 

في اجلمهورية اإلسالمية االيرانية 
د.علي الريجاني والوفد املرافق له 

في زيارة رسمية للبالد تستغرق 
أربعة ايام.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

منتجات "مجدي" حتصل على شهادتي »اآليزو« اخلاصة باجلودة والسالمة

ص���رح الس���يد/ ماجد عب���ده العضو 
التنفيذي لش���ركة  املنتدب والرئيس 
مجد لألغذية، أن مركز مجدي لألغذية 
) املنطقة احلرة اململوكة لشركة مجد 
لالغذية ( قد حصل على شهادة األيزو 
العاملية )9001- 2008( التي يصدرها 
  UKAS Food Safety مكتب التس���جيل
Management URS وذل���ك تأكيدا من 
منظمات سالمة الغذاء العاملية لألغذية 
على التزامها باملعايير الدولية املعتمدة 
عل���ى املس���توى اإلداري ف���ي اختيار 
البهارات واألعش���اب  منتجاتها م���ن 
واحلبوب التي حتمل عالمة )مجدي(. 
وأضاف الس���يد/ ماج���د إن منتجات 
مج���دي حصل���ت كذلك م���ن املكتب 
نفس���ه على ش���هادة اآلي���زو العاملية 
)22000 – 2005( الت���ي تؤك���د فيها 
على االلتزام باملعايير الدولية لسالمة 
وجودة منتجاتها الغذائية ومطابقتها 
للش���روط واملواصف���ات الصحي���ة. 
وذكر أن ش���هادة اجلودة اجلديدة من 
مكت���ب  )URS( للتصني���ف والتقييم 
العاملية ه���ي تأكيد مج���دد بالقدرات 
اإلداري���ة والتنظيمية داخل الش���ركة 
واإلجراءات املتخذة في إدارة وجتهيز 

منتجاتها املعروف���ة في دولة الكويت 
ودول مجل���س التعاون اخلليجي منذ 
عشرات السنني حيث مت تأسيس مركز 
مج���دي لألغذية في بداية الس���تينات 
م���ن الق���رن املاضي، وجت���اوز حجم 
البهارات  مبيعات منتجات مجدي من 
واحلبوب واألعش���اب املطحونة 40% 
من حجم الس���وق الكويتي، وتش���هد 
منوا وتوسعا مشهودا في أسواق دول 
مجلس التع���اون اخلليجية واملنطقة، 
ومتنح الشهادة للشركات التي تلتزم 
التقييم الصارمة  بالش���روط وقواعد 
والدقيق���ة الت���ي حتددها املؤسس���ة 
العاملية ف���ي أعمالها اليومية، كما أنها 
العالية  النوعية  القيمة  ش���هادة على 
ملنتجات "مج���دي" من  املواد الغذائية 
التي تالمس مباش���رة صحة اإلنسان.

وأكد الس���يد/ ماجد عبده أن ش���ركة 
مجد لألغذية  حريصة على احملافظة 
املعايير املؤسس���اتية،  أعل���ى  عل���ى 
ومس���توى اجلودة في منتجاتها كما 
أن ش���هادتي اآليزو س���تكون البوابة 
للدخول والتعامل مع االسواق الكبرى 
في الوطن العربي واسواق الهايبر في 

اوروبا وامريكا.

السلطان والعمير والمطير اقترحوا تأسيس شركة مستقلة تقوم بخدمة قطاع االتصاالت

تفعيل اإلجراءات ضد الوافد  الصادر بحقه حكم إخالء وسداد

»التعليمية« لن تناقش تعديالت 
»المرئي والمسموع« 

لعدم ورودها من الحكومة إلى اللجنة

بّين عضو اللجنة التعليمية النائب د.علي العمير ان اجتماع 
اللجنة الذي يعقد غدا لن يتطرق الى التعديالت الحكومية التي 
قدم���ت على قانون المرئي والمس���موع، ألن الحكومة لم تحل 

بصفة رسمية التعديالت الى اللجنة.
 وقال العمير في تصريح للصحافيين: »ان اجتماع اللجنة 
س���يقتصر على االقتراحات المقدمة من قبل النواب، وغالبية 

االقتراحات تتطرق الى قوانين الجامعة والمعهد التطبيقي. 
إلى ذلك اعتبر العمير »استبعاد عقوبة السجن من التعديالت 
المقدمة على المرئي والمس���موع خطوة في االتجاه الصحيح 
ألن هذه الجزئية مثار جدل وخالف، واستبدال عقوبة السجن 

بالغرامة المالية يصب في صالح التوافق على القانون«.
 ودعا العمير إلى »اخضاع خطة الدولة التنموية لموافقات 
الهيئ���ة العامة للبيئة، بحيث تك���ون مواكبة لموافقات ديوان 

المحاسبة والفتوى والتشريع«.
 وح���ض العمير »على موافقة الهيئة العامة للبيئة على أي 

مشروع سكني قبل البدء في تنفيذه.
 حتى ال تتكرر مأساة ام الهيمان، فأحيانا تظهر بوادر تلوث 

في مدن جرى تشييدها، ويصبح تاليا ازالتها أمرا صعبا«.
محذرا من تكرار بعض المشاكل البيئية التي تواجهها الحكومة 
في بعض المناطق الس���كنية المأهولة بالمواطنين األمر الذي 

عقد ايجاد حلول مناسبة لتلك المشكلة.

قدم النواب د.علي العمير وخالد 
السلطان ومحمد املطير اقتراحا 
برغبة لوضع قيد امني للمخالفني 
م����ن الوافدين، وجاء في االقتراح 
من املعل����وم ان الغالب االعم من 
مستأجري العقارات بالكويت من 
الوافدين ايا كانت جنسياتهم وهناك 
البعض من املستأجرين يتقاعس 
عن سداد االجرة فيضطر صاحب 
العقار الى اقامة دعوى اخالء هديا 
بأحكام قانون االيجارات الكويتي 
وتظل القضية متداولة امام احملاكم 
فترة طويلة وذلك حتى يصدر فيها 
حكم نهائي وقد يكون املستأجر 
لدودا في اخلصومة فيقيم طعونا 
واشكاالت في تنفيذ احلكم وعليه 
يطي����ل من ام����د التقاضي، وبعد 
اس����تصدار احلك����م وصيرورته 
نهائيا واملس����تأجر يقيم بالعني 
املؤجرة له دون ايجار مس����تغال 
ب����طء التقاضي وممعنا في الكيد 
باملالك واضاعة حقه عليه ثم يأتي 
دور تنفيذ احلكم الصادر لصالح 
املال����ك ويتم اخالء العني ثم يأتي 
دور املال����ك في حتصيل حقه من 
االيجار املتأخر واحملكوم به ويقوم 

االخير باتخاذ االجراءات القانونية 
التي خولها له القانون من اجراءات 
مثل منع سفر املدين واستصدار 
امر بضبطه واحضاره وخالف ذلك 
من االجراءات التي يتمكن املالك من 
اتخاذها ولكن كل ذلك ال يجدي نفعا 
حيث يجد املستأجر له سكنا بديال 
ليقوم فيه بنفس الدور الذي قام به 
مع املالك االول وعنوانه املوجود 
ببطاقته املدنية لم يتغير فيتعذر 
احلصول عليه ويقوم كذلك بتجديد 
اقامته واقامة م����ن يعولهم وكذا 
يقوم بتجديد تراخيص مركبته 

وجتديد رخص����ة قيادته وخالفه 
من االجراءات دون اي عائق ومن 
دون ان يعب����أ بحق املالك بالرغم 
من انه مطلوب مببالغ مالية دون 
ان جتدي االجراءات املتخذة بحقه 
اي نفع وهذا امر من شأنه االضرار 
باملالك جميعا واضاعة حقوقهم 
بل من شأنه التأثير على السوق 
العقاري بالكويت وهو واحد من 
االسواق التي متثل ثروة قومية 

للبالد.
لذا أتق���دم باالقتراح برغبة 
لتفعيل االجراءات التي تتخذ ضد 

املستأجرين الصادر ضدهم احكام 
اخالء والزام بسداد االجرة املتأخرة 
وعرض االمر على املعنيني في 
وزارة الداخلية ووزارة الشؤون 
االجتماعية ووزارة العدل، وكل 
اجلهات املعنية بهذا األمر لوقف 
كل االجراءات التي يكون من حق 
املستأجر اتخاذها لدى اي جهة 
ايا كان االجراء املطلوب س���واء 
اقامة او جتديد رخصة  جتديد 
قيادة او رخصة مركبة او اقامة 
اي احد ممن يعول حلني س���داد 
كل ما عليه من مس���تحقات مع 

العلم بأي اجراء يتخذ ضد املواطن 
الكويتي تتوقف به كل مصاحله 
حتى اصبح تنفيذ االحكام املدنية 
ضد املواطنني اسهل وايسر من 
تنفيذ هذه االحكام ضد الوافدين 
علما أن الوافد يسهل عليه مغادرة 

البالد دون مالحقة.
كما قدم النواب انفسهم ومعهم 
شعيب املويزري اقتراحا لتأسيس 
ش����ركة مس����تقلة خلدمات قطاع 
االتصاالت، وجاء في االقتراح لقد 
الحظنا مؤخرا التوسع غير املسبوق 
الهاتفية في  لشركات االتصاالت 
الكويت وقد رافق هذا التوس����ع 
في القطاع انتش����ار واسع البراج 
االتصاالت الالزمة لتوفير التغطية 
الهاتفية لتلك الشركات وقد تسببت 
تلك االبراج بالكثير من التجاذبات 
الرقابية  بني الشركات والهيئات 
والتنفيذية في البالد نظرا لكثافة 
انتشارها واملخاوف من اخطارها 

غير املعلومة حاليا.
لذا فاننا نتقدم باالقتراح برغبة 
لتأسيس شركة مس����تقلة تقوم 
بخدمة قط����اع االتصاالت بتوفير 
خدمات الربط وابراج االتصاالت، 

د.علي العميرمحمد املطيرخالد السلطان

الصيفي مبارك الصيفي

علي الدقباسي

الخرافي استقبل السهو
اس���تقبل رئي���س مجلس 
األمة جاسم الخرافي في مكتبه 
صباح ام��س د.ناص��ر ن��زال 

السه��و ال��ذي أه��دى ل��ه رسالة 
الدكتوراه بعنوان »أثر الذكاء 
العاطفي على مستوى االنتباه 

المش���كالت االجتماعية  وحل 
لط���الب المرحل���ة الثانوي���ة 

بالكويت«.

الصيفي يسأل صفر عن توزيع 
المناحل على عدد من األشخاص

وجه النائب الصيفي مبارك الصيفي سؤاال لوزير األشغال العامة 
ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر طلب فيه تزويده بكشف 
بعدد املناحل التي مت توزيعها من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية على عدد من األشخاص.
 وما هي األس���س واملعايير التي يت���م التوزيع بناء عليها وعدد 

األشخاص املستفيدين منها وأسماؤهم ومواقعها.
 وهل مت إعطاء توسعة للبعض منهم؟ وما الضوابط التي حتكم 

التوسعة إن وجدت؟

الدقباسي لصرف بدل إجازة للعسكري وفقًا لقرارات الوزير
مدتها 60 يوماً في السنة 

)متين غوزال(أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ود.يوسف الزلزلة ود.روال دشتي خالل اجتماع اللجنة املالية


