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سعد زنيفر

الصيفي مبارك الصيفيد.حسن جوهر

مسلم البراك ود. روال دشتي حضرا اجتماع اللجنة

الزلزلة: اللجنة تنهي كافة التعديالت على قانون الخصخصة خالل اجتماع اليوم بعد الفصل في 4 مواد

»المالية«: ال تخصيص إلنتاج النفط والغاز الطبيعي والتعليم والصحة إال بقانون

5 نواب يقترحون إلغاء قرار حّل نادي االستقالل

أكد رئيس اللجنة املالية د.يوس����ف الزلزلة ان اجتماع اللجنة أمس 
كان استكماال للنظر في قانون اخلصخصة بحضور احلكومة ممثلة في 

وزارة املالية والتأمينات االجتماعية وكذلك ديوان احملاسبة.
وأشار الى انه مت االتفاق على أغلب التعديالت التي قدمتها احلكومة 
على مواد القانون وتبقى أربع مواد عليها مجموعة من التعديالت سينظر 
فيها غدا، وس����يتم االنتهاء من القانون باإلجمال في بداية االجتماع غدا 
ألنه لم يتبق س����وى بعض املواد التي لي����س عليها خالف وامنا هناك 

اقتراحات على تعديلها.
ولف����ت الى حالة التناغم بني احلكوم����ة واللجنة بخصوص إلزامية 

السهم الذهبي، مؤكدا ان القانون في السابق كان ال يلزم احلكومة بعكس 
احلال اآلن، حيث اتفقت احلكومة على إلزامية السهم الذهبي، كما ذهبت 
اللجنة إلى االتفاق على ان تكون األس����هم املخصصة ملن هم دون ال� 21 
عاما باملجان كمنحة حكومية مشاركة لهم لالستثمار مستقبال، والشيء 
اجليد هو التناغم بني اللجنة واحلكومة واالتفاق على أغلب التعديالت 
املقدم����ة من النواب التي لم تغير أصال من روح القانون، بل أتت ضمن 
روح القانون ذاته. وفيما يخص تخصيص املرافق العامة أكد د.الزلزلة 
انه مت وضع مواد دستورية في القانون والتي حتدد تخصيص املرافق 
أو إدارتها بحيث تكون الصورة واضحة وال تكون هناك مواد تتعارض 

مع روح الدستور، فوضعنا هذه املواد كما أتت في الدستور بخصوص 
املرافق وأيضا الثروة الطبيعية.

وردا على سؤال للصحافيني حول آلية اكتتاب الدولة عن املواطنني أكد 
ان اللجنة ال تعرف ماهية املواقع التي ستخصص، ولكن بحسبة اجمالية 
لن تتكلف الدولة شيئا ألن املواقع املزمع تخصيصها هي باألساس قائمة 
وتضم أصوال ميكن تقييمها وُتعطى أسعارها للمواطنني، وبالتالي لن 

تدفع الدولة دينارا واحدا.
وفيما يخص املواد األربع املزمع حس����مها في جلس����ة الغد قال انها 
تخص بعض اإلجراءات اخلاصة بش����ؤون الُقّصر وما اذا كان سيسمح 

لهم ببيع األسهم أم تنسب الى شؤون القصر وما شابه، اما املادة الثانية 
فهي مرتبطة بالزيادة في عدد األس����هم فيم����ا اذا لم يكتتب على جميع 
األس����هم املخصصة للمواطنني، تذهب للدول����ة أم توزع على املواطنني 
بالتساوي، فهي ليست نقاط خالف بقدر ما هي متفق عليها مسبقا لكن 

حتتاج الى ان نصّوت عليها.
وفيم����ا يتعلق باس����تثناء القطاع النفطي م����ن التخصيص قال ان 
هن����اك مادة قائمة بذاتها تنص على منع تخصيص انتاج النفط والغاز 
الطبيعي، وكذل����ك قطاعا التعليم والصحة اال بقانون، فقطاع النفط ال 

ميكن تخصيصه حتى بقانون.

قدم النواب د.معصومة املبارك ود.روال دش����تي وسعد زنيفر وخلف دميثير وفيصل الدويسان اقتراحا 
برغبة جاء فيه: في 1963/12/28، وعمال بالقانون رقم 34 لسنة 1962 في شأن األندية وجمعيات النفع العام، 
صدر قرار وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل بشهر نادي االستقالل لتحقيق األهداف التالية: خلق مواطنني 
صاحلني عن طريق نشر الوعي الثقافي واالجتماعي، وتوثيق مدى التعاون التام بني أعضاء النادي أنفسهم 
ومختلف الهيئات في البالد. وباش����ر نادي االستقالل نش����اطه في حدود أهدافه ونظامه األساسي حتى عام 
1977، وفيه صدر القرار الوزاري رقم 33 لسنة 1977 بحل النادي وتصفية أمواله، وأعقبه القرار الوزاري رقم 

42 لسنة 1977 بأيلولة أموال النادي الى اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني.
وكان حل النادي في ظروف خاصة واستثنائية لم تعد قائمة بعد ان مضى عليها أكثر من 30 عاما، تأصلت 
خاللها، خاصة بعد التحرير وعودة احلياة النيابية في ش����هر أكتوبر 1992، أحكام الدس����تور في شأن حرية 
تكوي����ن اجلمعيات )املادة 43( وانقضى اخلطر املطلق على ش����هر جمعيات النفع العام إال بقرار من مجلس 

الوزراء، وأشهرت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل الكثير منها في السنوات األخيرة.
لذا فإننا نتقدم باالقتراح برغبة إللغاء قرار وزير الش����ؤون االجتماعية والعمل رقم 33 لسنة 1977 بحل 

نادي االستقالل، والقرار رقم 42 لسنة 1977 بأيلولة أمواله الى اجلمعية الكويتية لرعاية املعاقني.

قّدم النواب مس���لم البراك 
الطاح���وس وعل���ي  وخال���د 
الدقباس���ي والصيفي مبارك 
الصيف���ي ود.حس���ن جوهر 
اقتراحا بتعديل قانون الرعاية 

السكنية.

مادة أولى

تضاف فقرة جديدة الى كل 
من املادتني 14 و19 من القانون 
رقم 47 لسنة 1993 املشار اليه 

نصهما كالتالي:
املادة 14 )فقرة أخيرة(:

»واستثناء من أحكام الفقرة 
األول���ى من هذه امل���ادة تقوم  
الرعاية  املؤسس���ة بتوفي���ر 
الس���كنية للكويتي���ة املطلقة 

بناء على موافقة مجلس إدارة 
املؤسسة«.

املادة 19 )فقرة أخيرة(:
»كما يتم صرف بدل لإليجار 
املش���ار إلي���ه في ه���ذه املادة 
للمخاطب���ات بأح���كام الفقرة 
األخيرة من امل���ادة 14 من هذا 
القانون، وذلك من تاريخ العمل 
به الى ان يتم توفير املس���كن 
املالئم لهن، وذلك وفقا للشروط 
التي يصدر بها قرار من الوزير 
املختص بناء على موافقة مجلس 

إدارة املؤسسة«.

مادة ثانية

يلغى كل حكم يتعارض مع 
أحكام هذا القانون.

األربعني، وذلك وفقا للشروط 
والضوابط واألحكام التي يصدر 
بها قرار م���ن الوزير املختص 

واألرملة إذ لم يكن ألي منهما 
أوالد وكذلك التي لم يسبق لها 
الزواج، والالتي جتاوزن سن 

توفير الرعاية السكنية للكويتية المطلقة
واألرملة إذا لم يكن ألي منهما أوالد

الرومي يقترح إصدار كتيب لتكريم رجاالت الكويت
قدم النائب عبداهلل الرومي اقتراحا برغبة أكد فيه 
ان: هن���اك الكثير من رجاالت الكويت ممن أس���دوا الى 
الكويت خدمات وطنية وخلقوا لالجيال مآثر خالدة ال 
تنسى على مر الزمان، ومن شيمة العرفان والوفاء ورد 
اجلميل احياء ذكراهم وتسجيل تاريخ حياتهم وترسيخه 
في نفوس ابناء هذا اجليل واالجيال املقبلة حتى يظلوا 
ماثل���ني في االذهان قدوة يحتذى بها وحافزا للبذل في 
سبيل الوطن، مضيفا: وذلك بإصدار كتيب تتولى اعداده 
كل من وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة االعالم 
ومركز الدراسات والبحوث مع االستعانة في ذلك مبن 
تراه على ان يتضم���ن التعريف بكل منهم وباخلدمات 
التي اسهموا فيها ملصلحة الوطن واجلهود والتضحيات 
التي بذلوها حتى يكون هذا الكتيب مرجعا في متناول 
الكافة، وقال: مع اطالق اس���مائهم على شوارع الكويت 
وامليادين العامة واملدارس ودور التعليم، على ان يتم 

حصر االش���خاص الذين يستحقون هذا التكرمي مبن فيهم رجال البحر من 
نواخ���ذة وغواصني وجتار الكويت ممن ركب البحر في اس���فاره للتجارة 
ونق���ل املياه واحلرفيون واملهنيون والزراع الس���ابقون وبيان مآثرهم في 

مجاالت بناء س���ور الكويت والبالء احلسن في معارك 
الصريف وهدية والرقعي واجلهراء وغيرها سواء باجلود 

بالنفس او باملال.
وينص االقتراح على اص���دار كتيب تتولى كل من 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل ووزارة االعالم ومركز 
الدراسات والبحوث مستعينة في ذلك مبن تراهم لتكرمي 
رجاالت الكويت واطالق اسمائهم على الشوارع وامليادين 
العامة واملدارس بعد حصرهم على ان يتناول التكرمي 
الفئات اآلتية: من شاركوا في املعارك التاريخية كالصريف 
وهدية والرقعي واجلهراء وغيرها س���واء بالنفس او 
باملال. من اس���هموا في بناء سور الكويت القدمي سواء 

باجلهد او بالتمويل.
جتار الكويت قدميا واسهامهم في خدمة الكويت.

رجال البحر م���ن طواش ونواخذة وبحار وغواص 
وسيب وصناع السفن وصائدي االسماك ومن ركب البحر 
للتجارة ونقل املياه. املهنيون واحلرفيون والزراع والفنانون والبنائون.

علماء الكويت وفقهاؤها وشعراؤها ومدرسوها، وكل من اسدى للكويت 
خدمة وطنية.

عبداهلل الرومي

)متين غوزال(محمد املطير وخالد السلطان ود. يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري وأحمد السعدون خالل اجتماع اللجنة


