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تصريحاتي موثقة لدى وسائل اإلعالم ولم تسجل لي نقالً عن صاحب السمو بوجود توجه لحل المجلس بشكل غير دستوري

الخرافي: أتشرف بنقل رسائل سمو األمير للنواب بكل دقة وأمانة
واليوجد في الدستور ما يمنع ذلك والبراك جانبه الصواب  

»المالية« أمهلت الحكومة أسبوعين للرد 
على اقتراحات النواب حول قانون الشركات التجارية

الهارون: هفوات وعثرات في قانون الشركات

الحريتي يشيد بقرار منح أعضاء »الفتوى« العالوة القضائية

أشاد النائب مبارك اخلرينج بدور السفير الكويتي 
في مملكة تايلند حفيظ العجمي لتسهيل االجراءات 
ألعضاء مجلس االمة الذين شاركوا في مؤمتر البرملان 

الدولي الـ 22 الذي عقد في بانكوك.
واضاف ان تأدية طاقم الســـفارة واجبهم بشكل 
مهني ال يعبر اال عن الشفافية واالمانة التي ينتهجها 
الديبلوماسيون خارج الكويت، موضحا اهمية املؤمتر 

الدولي للبرملانيني، خصوصا انه كان برئاسة رئيس 
مجلس االمة ورئيس الشعبة البرملانية جاسم اخلرافي، 
وهذا يعطيه عمقا وبعدا سياسيا كبيرا من اجل طرح 

القضايا ذات الشأن الدولي والعاملي.
وأوضـــح اخلرينج ان املشـــاركات البرملانية في 
مؤمترات عربية وعاملية تعطي وجها حقيقيا للحياة 
البرملانيـــة الكويتية واهتمامهـــا بالقضايا العربية 

والدولية تعتبر فخرا وأعتـــز بأن يكون لنا تواجد 
في كل ما يتعلق بالشأن العام ويخدم املجتمع سواء 

كان العربي أو الدولي.
وأشار الى ان الديبلوماســـية الكويتية تستحق 
االحتـــرام والتقدير وأثبتت جدارتها على الســـاحة 
العربيـــة والعاملية، وان لها عمقـــا وتاريخا يجعلها 

مثاال حقيقيا يحترمه اجلميع.

الخرينج: المشاركة الكويتية في البرلمان الدولي تعطينا عمقًا 
سياسيًا ودوليًا من أجل طرح القضايا الكويتية بكل شفافية

اشاد النائب حسني احلريتي بقرار مجلس 
الوزراء منح اعضاء هيئة الفتوى والتشريع 
ذات العالوة القضائية املمنوحة لرجال القضاء 
والنيابة العامة مطالبا احلكومة بأن تتخذ القرار 
نفسه مع العاملني باإلدارة العامة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية والقانونيني باإلدارة القانونية 

في بلدية الكويت.
وأوضــــح احلريتــــي ان العاملــــني بإدارة 
الداخلية والقانونيني في  التحقيقات بوزارة 
بلدية الكويت تتشابه أعمالهم واملهام التي تناط 

بهم مع أعضاء هيئة الفتوى والتشريع وكان 
األجدر باحلكومة عندما اتخذت قرارها مبنح 
اعضاء الفتوى والتشريع العالوة القضائية 
أن تساوي بني اجلميع كما كان معموال به في 
السابق، والسيما القانونيون بإدارة التحقيقات 
وبلديــــة الكويت.وأكد احلريتي أننا ندعم أي 
توجه لدى احلكومة لزيادة رواتب املوظفني في 
الدولة وكذلك املتقاعدون السيما املهن الفنية 
والتخصصية ومنها القانونيون واملهن املساندة 
ألعمال القضاء وشدد احلريتي على أهمية ان 

تصدر احلكومة كادر العاملني بإدارة اخلبراء 
وأن تتخــــذ هذه اخلطوة في مبادرة منها وإذا 
لم تقم بذلك فإن املجلس سيقر قانون تنظيم 
اخلبرة والذي حتاول احلكومة أن تضع أمامه 

العراقيل.
وناشــــد احلريتي ســــمو رئيس احلكومة 
االلتفات ألبنائه العاملــــني بإدارة التحقيقات 
والقانونيني فــــي بلدية الكويــــت وأن تبادر 
احلكومــــة باتخاذ خطــــوات إيجابية في هذا 

الشأن. 

املاليـــة  اللجنـــة  أمهلـــت 
البرملانية خالل اجتماعها امس 
احلكومة أسبوعني لتقدم رأيها 
حول املقترحات النيابية املقدمة 
على مشروع قانون في شأن 

الشركات التجارية.
وأوضـــح رئيـــس اللجنة 
النائب د.يوســـف الزلزلة أن 
اللجنة ناقشت وزير التجارة 
احمد الهارون في مشروع قانون 
الشركات التجارية ومت االتفاق 
علـــى أن تأخـــذ احلكومة كل 
املقترحات املقدمة لتعديل هذا 
القانون، على أن تقدم احلكومة 
املقترحات بعد  رأيها في هذه 

أسبوعني.
اللجنة ستبدأ  وأضاف أن 
بعد ورود الرأي احلكومي في 
مناقشة مواد املشروع البالغة 
266 مادة، مشيرا الى أن اللجنة 
استأنست في وقت سابق برأي 
التي ستســـتفيد من  اجلهات 
القانون كاجلمعية االقتصادية 
والشركات االستثمارية وغرفة 
التجارة وغيرها، متوقعا اجناز 

القانون خالل شهرين.
وعـــن املالحظـــات املقدمة 

القانون فيه كثير من الهفوات 
والعثرات بحكم انه قانون قدمي 
مضى عليه اكثر من 50 سنة.

وأبدى الهارون ارتياحه ملا 
وجده من حماس لدى اعضاء 
اللجنة، وتطلعهـــم لصياغة 
قانون شامل يعالج كل السلبيات 

واخللل في القانون الســـابق، 
الفتا الـــى ان القانون اجلديد 
سيلتفت الى كل النواحي السيما 
ما يتعلق بالنواحي االسالمية 
واالقتصاد االسالمي على وجه 

اخلصوص.
التي  وعن اهم املعوقـــات 
متت مناقشـــتها في االجتماع 
الهارون ان اجتماعات  اوضح 
العمومية وحقوق  اجلمعيات 
االقليات كانت من ابرز املعوقات 

التي تطرق لها االجتماع.
ان  الهـــارون  وأضـــاف 
مشروع القانون احلالي مقدم 
في احلكومة منذ ســـنوات اال 
الى  السابقة أدت  الظروف  ان 
تأجيله اكثر من مرة، موضحا ان 
اللجنة ستقوم بتعديالت عليه 
بحيث يتماشـــى مع األوضاع 

احلالية واملستقبلية.
وكشف الهارون ان احلكومة 
ســـتقدم بياناتها كاملة بشأن 
القانون في اجتماع سيعقد بعد 
اسبوعني تستكمل فيه اللجنة 
مناقشة املشروع بقانون اضافة 
الى مقترحـــات بعض النواب 

بهذا الشأن.

أعرب رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي 
عن أســـفه خلروج تصريح الناطق باسم 
كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك 
واملنشـــور في الصحف اليوم )أمس( عن 

إطار الصدق واألمانة في نقل ما يدور.
وقال الرئيس اخلرافي في تصريح له 
أمس: من حق الزميل الفاضل مسلم البراك 
التصريح مبا يشـــاء، ومن حقه وكتلته 
حضور االجتماعات التشـــاورية او عدم 
احلضـــور، إال أن ما آملني هو عدم الصدق 

الذي جاء في تصريحه.
وأضاف اخلرافي: ال يوجد في الدستور 
ما مينع رئيس مجلس األمة من نقل رسائل 
ســـمو األمير، وانا شخصيا اتشرف بنقل 
رسائل سموه إلى زمالئي النواب بكل دقة 
وأمانة. وأشار الى ان ما آمله هو عدم الصدق 
في حديث البراك الذي قال فيه إنني نقلت 
رســـالة من ســـمو األمير في وقت سابق 
بوجود توجه حلل غير دستوري ملجلس 
األمة، مؤكدا ان الصواب جانب األخ البراك 

في هذا األمر.
وأوضـــح أن تصريحاتـــه موثقة لدى 

وسائل اإلعالم والتي لم تسجل أي تصريح 
لي نقال عن سمو األمير بوجود توجه حلل 
غير دســـتوري، مرجحا ان تكون األمور 
اختلطت على األخ الفاضل مسلم البراك، 
كمـــا اختلطت عليه أمور اخرى مع زمالء 
آخريـــن، داعيا زميله البـــراك الى حتري 

الصدق واألمانة في نقل ما يدور.

من جانبه اكد النائب علي الراشـــد ان 
رسالة صاحب الســـمو االمير التي نقلها 
رئيس مجلس االمة جاســـم اخلرافي اول 
من امس مهمة جدا وواضحة وتنبه الكثير 
من النواب الى احلرص واالنتباه حول ما 
يتعلق بالسياسة اخلارجية، الفتا الى ان 
رئيس املجلس نقلها بكل شفافية ووضوح 

ومصداقية وهذا مـــا تعودناه من رئيس 
مجلس االمة.

واضاف الراشد، في تصريح صحافي 
امس، ان هذا امر طبيعي ومستحب ان يقوم 
الرجل االول في الدولة بايصال رسالة الى 
نواب االمة عن طريـــق الرجل الثاني في 
الدولة وهو رئيس مجلس االمة، مشـــيرا 
الى ان هذا امـــر طبيعي واعتدنا عليه ان 
تنقل الرسائل الى اعضاء مجلس االمة من 

خالل رئيسه.
واستنكر الراشد مقاطعة البعض لهذا 
االجتماع، داعيـــا املقاطعني الى االعتذار، 
متســـائال: ما املقصود مـــن قولهم ان هذا 
االجتماع ال يوجد له جدول اعمال؟ فهل هذا 
مقصود منه الطعن في رئيس املجلس ام 
عدم قبول رسالة صاحب السمو االمير التي 

يجب احترامها من جميع االطياف؟!
واستهجن رفض البعض تلقي مثل هذه 
الرســـالة المور شخصية قد تكون بينهم 
وبني رئيس املجلس، مضيفا ان على اجلميع 
احترام صاحب السمو االمير ورسالته وما 

يقوله دائما.

مسلم البراكعلي الراشد 

 محمد هايف

حسني احلريتي

أحمد السعدون ود.يوسف الزلزلة وخالد السلطان ود.روال دشتي خالل اجتماع املالية

 د.سلوى اجلسار

د.علي العمير 

هايف يسأل عن مصانع األوكسجين

الجسار : شرطة نسائية في المراكز التجارية 

العمير: متى أقرت األعمال الشاقة
 لموظفي محطات توليد الكهرباء؟

وجـــه النائب د.علـــي العمير 
ســـؤاال لوزيـــر الكهربـــاء واملاء 
د.بدر الشـــريعان جاء فيه: متى 
متت مخاطبة ديوان اخلدمة املدنية 
العامـــة للتأمينات  واملؤسســـة 
االجتماعية إلقرار األعمال الشاقة 
والبدالت ملوظفي قطاع محطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير 
املياه؟ وما اإلجراءات التي اتخذت 
ملتابعة ذلك؟ وملاذا لم تقر الى اآلن؟ 
وهل نوقشـــت او طرحت خالل 
اجتماع مجلس الوزراء في اي من 
جلساته؟ اذا كان اجلواب بنعم، ما 
رأي احلكومـــة بذلك؟ وما الهيكل 
التنظيمي املتبع في قطاع محطات 
توليد القوى الكهربائية وتقطير 
املياه حاليا؟ وما مدى اختالفه عن 
الهياكل املطبقة في باقي قطاعات 
الوزارة؟ ومـــا مدى تطبيق نص 
قرار ديوان اخلدمة املدنية رقم 25 
لســـنة 2006 بشأن شروط شغل 
الوظائف اإلشـــرافية بالوزارات 
واإلدارات احلكوميـــة والهيئات 

العامة التي تسري بشأنها أحكام 
قانون اخلدمة املدنية؟ ونظام العمل 
ملوظفي قطاع محطات توليد القوى 
الكهربائية وتقطير املياه يشتمل 
على ساعات عمل إضافية ونظام 
النوبات والعمـــل بأيام اإلجازات 
والعطل الرسمية واألجور املقررة 
لذلك تبعا لقرار وزارة املالية رقم 
34 لسنة 1977 تعتبر متدنية جدا 

مقارنة باملستوى املعيشي حاليا، 
ما يؤثر سلبا على اداء العاملني، 
فهل قامـــت الوزارة بطلب تعديل 
لتلك األجـــور؟ وإذا لم تقم بذلك 
فلماذا؟ وما النظام املتبع لتدريب 
موظفـــي قطاع محطـــات توليد 
املياه  الكهربائية وتقطير  القوى 
من حيث التشغيل والصيانة؟ وهل 
يتوافق مع املعـــدات املعمول بها 
حاليا؟ وما إستراتيجية التدريب 
املتبعة للموظفـــني اجلدد وذوي 
اخلبرة؟ ويرجى تزويدنا بالبرنامج 
املفضـــل لذلك.وهل هناك دورات 
تدريبيـــة مطلـــوب اجتيازها او 
املهندسني  حضورها لتتم ترقية 
او الفنيني لشغل املناصب اإلشرافية 
بجميع مستوياتها؟ وهل يتعرض 
العاملون في قطاع محطات توليد 
املياه  الكهربائية وتقطير  القوى 
خلطر اإلصابات البدنية املباشرة 
)مثل الكســـور واحلروق.. الخ(، 
وغير املباشرة )الربو واحلساسية 

والصمم.. الخ(؟ 

وجه النائب محمد هايف سؤاال الى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع  الشيخ جابر املبارك جاء فيه: منى الى علمنا ان 
وزارة الدفاع انشأت مصانع لالوكسجني، لذا يرجى افادتنا باملعلومات 
الكافية حول تلك املصانع واالجابة عن االسئلة التالية: هل انشأت 
الوزارة مصانع لالوكسجني؟ اذا كانت االجابة بنعم فيرجى تزويدي 
بتاريخ انشـــاء هذه املصانع وأعدادها ومواقـــع تواجدها والقدرة 
االنتاجية لكل مصنع علـــى حدة. وما اخلدمات التي توفرها؟ وهل 
هناك عقـــود صيانة دورية لهذه املصانـــع؟ اذا كانت االجابة بنعم 
فيرجى تزويدي بهذه العقود منذ تاريخ انشـــائها الى تاريخ ورود 
السؤال، وما الشركات املتعاقدة مع املصانع؟ وما طبيعة هذا التعاقد؟ 
يرجى تزويدي بالعقود املبرمة مع مصانع االوكســـجني كل مصنع 
علـــى حدة، وما التكلفة االجمالية لبناء وجتهيز هذه املصانع؟ وما 
تكلفة كل مصنع على حدة؟ وما التكلفة االجمالية التشغيلية ملصانع 

االوكسجني، وكل مصنع على حدة؟

قدمت النائبة د.سلوى اجلسار اقتراحا برغبة جاء فيه: تسعى الدولة 
من خالل األجهزة املختصة ومنها وزارة الداخلية، الى العمل وبذل اجلهد 
لوضع وتنفيذ اخلطط الكفيلة باستقرار امن الوطن واملواطنني وتعزيز 
حفظ النظام العام واآلداب العامة مبا يكفل ممارسة احلريات في ظل من 

ممارسة اآلخرين لها داخل األطر القانونية احملددة.
كما ال تدخر وزارة الداخلية وسيلة في متابعة أداء أجهزتها وتقييم 

أعمالها فيما تقدمه من خدمات للمواطنني.
وملا كانت الفترة األخيرة قد شــــهدت حتوال ملموســــا في تصرفات 
وأعمال فئة قليلة من الشــــباب الذين يتعرضون للنساء واألسر خالل 
جتوالها وتسوقها في املراكز التجارية املختلفة، خاصة خالل أيام العطل 
واإلجازات. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة لتوفير أعداد مناســــبة من 
الشرطة النسائية حلفظ النظام العام واآلداب العامة داخل املراكز التجارية 
واألسواق وأماكن جتمع األسر وعلى األخص خالل ايام اإلجازات والعطل 

الرسمية واملناسبات الوطنية.

عدم تطبيق مـــواد في قانون 
الشركات السابق.

من جانبه بني وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون بعد 
حضوره اجتماع اللجنة املالية 
البرملانية امس ان اللجنة بحثت 
قانون الشركات، مشيرا الى ان 

على املشروع قال انها تتعلق 
الكبيـــرة على  باملســـتجدات 
الســـاحة االقتصادية التي لم 
يشملها القانون، باالضافة الى 
التي لم  التجارة االلكترونية 
الى  تعرها احلكومـــة أهمية، 
جانب عدم وضع حلول ملعوقات 

)متين غوزال(ناصر الدويلة الرئيس جاسم اخلرافي وخالد السلطان قبيل خروجهما من مجلس األمة امس  

الدويلة: مقاطعة »الشعبي«  لالجتماع التشاوري 
 فعل فاضح  ومعيب ويخالف الدستور

قال النائب الس��ابق ناصر الدويلة ان 
تبرير التكتل الش��عبي لعدم حضورهم 
االجتماع الذي دعا إليه رئيس مجلس األمة 
امس األول ونقل فيه رسالة من صاحب 
السمو األمير الى النواب، يعد فعال فاضحا 
ومعيبا يخالف كل نصوص الدستور. واكد 

الدويلة ان تصرف التكتل الش��عبي لهو 
رسالة مضادة لرسالة سمو األمير تعكس 
نفسية واسلوب احمد  السعدون والذي 
بدا أخيرا انه ضاق ذرعا ببعض األسس 
التي بني عليها دستور 62. وقال الدويلة 
إنني اكن الحب والتقدير لشخص النائب 

مس��لم البراك وتمنيت لو انه ابعد نفسه 
عن الواجهة في هذا األمر احتراما لمقام 
حضرة صاحب الس��مو األمير وحفاظا 
على التاريخ المشرف ألسرة العم محمد 
البراك الكريمة، مؤكدا ان الكويت ستبقى 

فوق الجميع.


