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استنكر النائب علي الدقباسي رفع جلسة أمس بسبب عدم اكتمال 6
النص���اب في ظل وجود عدد كبير من النواب والوزراء في اس���تراحة 
املجلس. مبديا اس���فه لعدم مناقش���ة قضية التوظيف مؤكدا ان هناك 
عشرات آالف الكويتيني ال يجدون فرص عمل بينما احلكومة واملجلس 
يتفرجان على هذه القضية التي س���اهمت في زيادة التفكك االس���ري 

بسبب السياسات غير الرشيدة التي تنتهجها احلكومة.
وق���ال في تصريح صحاف���ي، محذرا احلكومة، انه س���يدفع بكافة 

االجراءات واالدوات والوس���ائل إليجاد فرص عمل للش���باب العاطلني 
عن العمل من حملة جميع الش���هادات ف يظل وجود عش���رات فرص 
العمل لغير الكويتيني فما حدث اليوم امر مؤسف للغاية ولدينا بيانات 
واحصائيات سنعرضها في اجللسة وانا اتألم لعدم وجود تعاون جدي 
ملعاجلة هذه القضية وال ينبغي ان نتفرج عليها وننشغل بقضايا تافهة 
وال نتح���رك لهذه القضية في ظل وجود عش���رات اآلالف من العاطلني 

بسبب سياسات احلكومة وضعف مجلس األمة.

الدقباسي يستنكر رفع جلسة أمس وعدم مناقشة إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين

نتائج  سحب مهرجان الصيف ملنتزهات الشعب الترفيهي
 مرح الند – الصباحية، وقرية 99 - سليل اجلهراء

ص����رح املدير التنفي����ذي للعمليات 
الس����يد/ صالح صادق أن مهرجان 
صيف  2010  في منتزهات الشعب 
الترفيهي، مرح الن����د – الصباحية، 
وقرية 99 - س����ليل اجلهراء حقق 
جناحًا غير متوقعًا، وش����كر صادق 
جميع رواد املنتزه����ات على ثقتهم 
الغالية، وأوضح أن إدارة املنتزهات 
التابعة للش����ركة املتح����دة للترفيه 
والسياحة حترص دومًا على تقدمي 
كل ما هو جدي����د لروادها، وأضاف 
صادق أن مهرجان الصيف لهذا العام 
كان له صدى ايجابي واسع. وبارك 
الرابح����ن فوزهم باجلوائز  جلميع 
القيمة  متمنيًا للجميع احلظ الوافر 
دومًا، وختم أن منتزهات الش����عب 
الترفيه����ي، م����رح الن����د – الكويت، 
وقرية 99 - س����ليل اجلهراء تعدكم 
بتق����دمي أفضل االع����روض املبتكرة 
دومًا .. وقد مت السحب على اجلوائز 
القيم����ة ملهرجان صي����ف 2010 يوم 
اخلمي����س املوافق الثالث من يونيو 
ف����ي منت����زه الش����عب الترفيه����ي، 
بحضور وإش����راف من ممثل وزارة 
التجارة والصناعة مشكورًا السيد/ 
عبد العزيز أشكناني، وقد تتضمنه 
احتفالية كبيرة بوجود الشخصيات 
الكرتونية احملببة لألطفال وبتغطية 
صحفي����ة وتلفزيوني����ة كبيرة. هذا 
وفاز بقضاء ثالثة أي����ام في منتزه 
باخليران لعائل����ة )5 أفراد( كل من 
: Abdullah Haroon، عواد ش����طيط 
 Imiliyaz Ali – Latel , العن����زي، 
Farock – AR  هاش����م عب����د اهلل ، 

فاطمة مهدي القطان، وفاز بتلفزيون 
سامسوجن 32 بوصة LCD كل من : 
س����ارة غلوم حس����ن، مانع محمد 
العجمي، Samreen، نورة سعد علي 
عواد العجم����ي، أمي����رة فهيد، عبد 
العزيز نفل العجمي ، مرمي سلطان 
متعب، ابتس����ام محمد الفهاد ، عبد 
العزيز س����عود صالح ، ماطر حمد 
س����عران الدماك، وفاز بتلفون بالك 
بيري موديل Curve-8900 كل من 
: أس����ماء علي حس����ن الفيلكاوي ، 
محمد نفل العجمي، عائش����ة خالد 
العزب����ة ، عبد اللطيف بدر الداوود، 
ولي����د أبو العال ، مني����رة جلعود ، 
محمد احمد السقاف ، هاجر صالح 
فراج، عبد اهلل نفل العجمي ، فارس 
جه����ز، وفاز ب����الب ت����وب كومباك 
موديل 130SE-N-270-CQ10 كل 
من: ماجدة خليل الش����مري، تركي 
فهد العجمي ، س����عاد عب����د االمير 

س����لطان، U. Farook A. R. M ، بدر 
فرح����ان حمدان ، س����عد س����ليمان 
اجلميلي، غدير فهد السعيد، جواد 
درويش حسن ، أجود عدنان ساير 
الظفي����ري، عب����د اهلل محم����د عبد 

الرحمن .

200 ألف وحدة و10 مدن إسكانية خالل 3 سنوات
حسين الرمضان - سامح عبد الحفيظ

احال مجلس االمة في جلسته العادية التكميلية امس على احلكومة االقتراح بقانون 
بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم )47( لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية 
بعد املوافقة عليه باالجماع في مداولته الثانية. ويقضي القانون بانشاء شركات ملدن 
اس�كانية تكفي ل� 200 ألف قسيمة خالل 3 س�نوات. وقالت احلكومة على لسان 
نائب رئيس مجلس الوزراء للش�ؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد الصباح »نتطلع الى ان يكون هذا القانون 
مساهما في تيسير الرعاية السكنية للمواطنني« مشددا على ضرورة تخصيص االراضي 
من خالل البلدية بعد ربط املش�روع باملخطط الهيكلي. واضاف الوزير الفهد »علينا 
االس�تعجال باجراءات الصندوق الوطني للتنمية حت�ى يكون هناك ربط بني املدن 
االس�كانية واالجراءات الالزمة لتنفيذها«. وتس�اءل عدد من الن�واب فيما اذا كانت 
اللجنة االسكانية ترى ان توفير احلكومة 200 الف قسيمة خالل ثالث سنوات »امرا 
واقعيا« وهو االمر الذي اجابته اللجنة بالقول ان املدة احملددة ليست مدة اجناز بل 
هي املدة املتاحة للبلدية لتحديد مواقع القسائم املذكورة. وتكون نسبة تخصيص 
االسهم في الشركات املساهمة املزمع تأسيسها حيث تطرح املؤسسة ما نسبته 
40% في مزايدة علنية بني الشركات املساهمة املدرجة في سوق الكويت لالوراق 

املالية والشركات االخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في املزايدة وان 
تخصص 10% للحكومة واجلهات التابعة لها. وتخصيص ما نسبته 50% لالكتتاب العام 
جلميع املواطنني. كما وافق املجلس على مش�روع القانون بشأن املساهمة ودعم 
مشاريع القطاع اخلاص الصغيرة واملتوسطة في الوطن العربي بعد املوافقة عليه في 
املداولة الثانية. وجاءت نتيجة التصويت مبوافقة 48 عضوا من اصل احلضور وعددهم 
51 عضوا فيما رفضه عضو واحد وامتنع اثنان. كما وافق املجلس على االقتراح بقانون 
في ش�أن حق اعفاء اللحى للعس�كريني في مداولته االولى بعد مناقشته والتصويت 
عليه. واوضح وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ان هناك قطاعات عدة في الداخلية 
واحلرس الوطني والدفاع »لديها ش�روط تنظيمية وهناك دراس�ات فنية بخصوص 
الكمامات العس�كرية . ووافق املجلس على طلب رئيس جلنة الش�ؤون اخلارجية 
سحب تقريري اللجنة عن مشروع القانون في شأن اتفاقية بني حكومة دولة الكويت 
واجلمهورية اليمنية لتجنب االزدواج الضريبي ومنع التهرب املالي ومشروع القانون 
في شأن التشجيع واحلماية املتبادلة لالستثمارات بينهما »ملزيد من الدراسة«. كما 
وافق املجلس ايضا على اقتراح يقضي بتخصيص ساعتني من جلسة مجلس االمة املقرر 
عقدها في 22 اجلاري ملناقشة مسؤولية وزارة الشؤون االجتماعية في ادارة صاالت 

االفراح وفيما يلي التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس األمة جاسم 
اخلرافي اجللسة التكميلية أمس 

الساعة ال� 9 صباحا.
اخلرافي: النص����اب غير قابل 
التخاذ أي قرار أو تصويت لذلك 

سنبدأ ببند األسئلة.

بند األسئلة

شعيب املويزري ردا على اجابة 
وزير الع����دل: أمتنى اعادة النظر 
ف����ي اإلجابة وان تدرس بدقة وأال 
تأتي ناقصة وإال سأضطر للسؤال 

مرة أخرى.
أحمد السعدون ردا على اجابة 
وزارة  إذا  املواص����ات:  وزارة 
املواصات ليس لديها جهاز فني 
فمن الذي لديه جهاز؟ يفترض ان 
أي مشترك ينقل اشتراكه بسهولة، 
هن����اك وزير س����ابق كان يعطي 
املوافق����ات وهذا األمر يفترض ان 
يتوقف، تقدمنا باقتراح لتأسيس 
شركة مساهمة ولكن هناك عقبات 
يتم وضعها أمام بعض الشركات 
لذلك هناك دور لوزير املواصات 
غي����ر موج����ود، ألن الوزير لديه 
صاحيات وفق القانون وهو من 
يح����دد اذا كانت هناك رقابة أو ال 
على التلفونات، ونسمع عن رقابة 
على »باك بيري« وهذا أمر يحدده 

الدستور.
البصي����ري ردا على  محم����د 
الس����عدون: موضوع نقل األرقام 
شيء مهم، وقد شكلنا جلنة ودخول 
الشركات النقالة ال� 3 في هذه اللجنة 
مهم، وباشرت عملها ووجدنا تعاونا 
من الشركات ال� 3 وحددنا تاريخ 
2010/10/10 لتنفي����ذ عمل اللجنة 
ولكن ألمور فنية سيتأخر هذا األمر، 
وهذا أمر يصب في خدمة املستهلك 
وهناك مشروع قانون لدى احلكومة 
سننجزه وس����نحيله الى مجلس 
األمة يتعلق بهيئة االتصال وهو 
نتاج عمل الفنيني في الوزارة، أما 
الرقابة على ال� »باك بيري« فلن 
تكون هناك رقابة على أي جهاز ما 
لم يكن هناك إذن من النيابة العامة 

الفانية ملزمة خال فترة محددة 
بإصدار الائحة التنفيذية.

مصطفى الشمالي: الصندوق 
العرب����ي انتهى من الائحة ورفع 
العرب وما  املالي����ة  االمر لوزراء 
يعنينا اآلن هو تخصيص املبلغ 
وهناك نظام أساسي للعمل متت 
املوافقة عليه وس����ندعو الوزراء 
العرب في الكوي����ت العتماد آلية 

العمل.
ع����ادل الصرعاوي: كام وزير 
املالي����ة لم يذكره ف����ي اجتماعات 

اللجنة املالية.
ان  عدنان عبدالصم����د: يجب 
تكون هناك الئحة تنفيذية وهذا 

لصالح القانون.
اخلراف����ي: يجب عل����ى وزير 
املالية تزوي����د املجلس بالائحة 

التنفيذية.
وزير املالية: هذا عمل مشترك 
عربي ي����دار من قب����ل الصندوق 
العربي وله نظام أساس����ي، فإلى 
اآلن نحن مقترحون ولسنا فعليا 
بالصندوق وسنقدم للجنة كل ما 

يلزمها.
عادل الصرعاوي: أنا موافق على 
االتفاقية، لكن هذا القانون خاص 
بتمويل الصندوق لكن انشاءه لم 
يعرض عل����ى املجلس، فا ميكن 
متويل صندوق نحن ال نعرف عنه 
ش����يئا ولم يعرض على املجلس 
الئحته التنفيذية، فابد من بحث 

اجلانب الدستوري.
اخلرافي: هل يوافق املجلس على 

القانون من حيث املبدأ؟
)موافقة(.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على قانون دعم املشاريع املتوسطة 
والصغيرة في الوطن العربي في 

مداولته االولى وكانت النتيجة:
موافقة 50، عدم موافقة 1، امتناع 

2، حضور 53.
اخلرافي: موافقة على املداولة 
االولى، ه����ل يوافق املجلس على 
املداولة الثانية مع االستثناء من 

املادة 104؟

على رقم محدد في شبهة محددة 
تتعلق بحفظ األمن، ونحن لسنا 
دولة بوليسية بل مجتمع متقدم 
منفتح، ومن الصعوبة والغباء ان 
نكون قادرين على مراقبة األجهزة 
واالتصاالت وهذا أسلوب قدمي وال 
ميكن ان نلج����أ له ولن نراقب إال 

وفق ما يسمح به القانون.
أحمد السعدون: نشكر البصيري 
وهو الوزير الوحيد الذي يرد على 
األسئلة ترخيص »ألو اي مكس« أمر 
خطير ألن صاحبه كان وزيرا أما 
موضوع هيئة االتصاالت فستدرسه 

في العطلة الصيفية.
فيص����ل الدويس����ان ردا على 
اجابة وزير العدل: أرقام املواطنني 
املمنوعني من الس����فر كبيرة جدا 
وبعضهم عليه مبالغ بسيطة جدا، 
وهذا األمر يعارض حرية التنقل، 
فليس معق����وال ان املواطن الذي 
يرتبط بهذه األرض ينشد الغربة 
ويترك أهله من أجل مبالغ بسيطة، 
لذلك اقترح للمواطن حرية التنقل 
وأمتنى ان تكون هناك خطوة من 
وزير العدل وال ندري هل املقصود 

محاربة اإلنسان الكويتي؟!
راشد احلماد: منع السفر يحدث 
من القضاء ولي����س من »العدل« 
واالحصاءات التي تصلنا هي أحكام 

قضائية وتنفذ بأمر من القضاء.
صالح عاش����ور: قدمت سؤاال 
3 مرات لوزير األش����غال وفي كل 
مرة تأتي االجابة مختلفة وهذا أمر 
غير مقبول، واالجابة توضح حجم 
االعتداء على املال العام وسؤالي 
يتعلق بسفلتة طرق مناطق بنيد 
القار والسام ولكن بعض املناطق 
مت تغيي����ر الرصيف أكثر من مرة 
وهذا ه����در للمال العام غير مبرر 
ويفترض أن تك����ون هناك خطة 
واضحة ومحددة للرصف، واطالب 
وزير األشغال بأن يدقق في عمليات 
العقود تصل  الرصف ألن بعض 

الى املايني.
د.فاض����ل صفر: هن����اك عمر 
افتراضي للش����وارع واخلدمات، 

)موافقة(.
وجرى التصويت على املداولة 
الثانية على القانون وجاءت نتيجة 

التصويت كاآلتي:
موافقة 48، عدم موافقة 1، امتناع 

2، حضور 51.
موافقة ويحال للحكومة.

المدن اإلسكانية

انتقل املجلس الى مناقشة تقرير 
جلنة ش����ؤون االس����كان اخلاص 
بإنش����اء شركات مس����اهمة عامة 

تتولى تنفيذ مدن اسكانية.
عادل الصرعاوي: تقرير اللجنة 
ادرج امس فقط على جدول االعمال، 
فأمتن����ى من مقرر اللجنة ش����رح 
التعدي����ات املقدم����ة حتى نذهب 

مباشرة على التصويت.
الس���عدون )مقرر(:  أحم���د 
رأس���مال ش���ركة اخليران 600 
مليون دينار، واحلكومة ال تساهم 
في أي شيء، وكل االسهم التي 
بها للمواطن���ني ورأي احلكومة 
ان هذا ميثل عبئا على الشركة 
ورأت احلكومة ان الش���ركة لها 
االولوي���ة ونصي���ب الفرد 300 
دينار، ورأينا متديد املدة 60 يوما 
حتى يستطيع املواطن تسديد 
نصيبه من االسهم، في حني متدد 
الفترة الى 9 أشهر ومتت املوافقة 

على تعديل احلكومة. 
وكذلك تكون افضلية االسهم 

للشركات املساهمة.
الش����يخ احمد الفهد: نعتقد ان 
هناك توافق����ا على التعديات في 
املداولة االولى وهناك دعم حكومي 
لهذه التعديات، خاصة رفع السقف 
ال����ى 300 ألف دينار حتى نخفف 
وطأة الرعاية السكنية على املواطن 
وتوفير اراض للرعاية السكنية 
وتسريع دور املواطن واحلكومة 
التعديات شاكرة  ستدعم جميع 
اللجنة، ونتمنى  رئيس واعضاء 
ان يك����ون ه����ذا القان����ون دافعا 

التي نبرمه����ا تتعلق  والعق����ود 
باملناطق واحملافظات ومنطقة بنيد 
القار ورشة عمل دائمة فيها عمل 
كثير وهناك ضرر يصيب الشوارع 

قبل عمرها االفتراضي.
صال���ح عاش���ور: اجل���واب 
صحيح، ولك���ن واضح ان هذه 
العقود فيه���ا تنفيع ويفترض 
ان نكون حريصني في موضوع 
الصيانة ألن هناك هدرًا وتاعبًا، 
ألن اعادة الرصف تتتم خال 30 

سنة وليس خال سنتني.
محمد البصيري: هناك مشروع 
مبادرة صاحب السمو لدعم املشاريع 

دعم المشاريع الصغيرة

انتقل املجلس ملناقشة مشروع 
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

في الوطن العربي.
عادل الصرعاوي: لسنا ضد هذه 
االتفاقية ألنها رغبة من صاحب 
السمو في القمة االقتصادية، ولكن 
هذه االتفاقية أتت باالتفاق على 
مبدأ املبلغ، لذلك نريد وضع تعريف 
لهذه املشاريع الصغيرة وثقتنا 
كبيرة بالقائم���ني على صندوق 
التنمية ونري���د تعريفا واضحا 
ملفهوم املشاريع الصغيرة، ونحن 
بحاجة ملش���روع لدعم املشاريع 

الكبيرة والصغيرة وعليه إجماع 
ويقرر ب� 500 مليون لذلك نتمنى 

نظره اآلن بعد األسئلة.
عدنان عبدالصمد: جيد اجناز 
مثل هذه القضاي���ا ولكن هناك 
اقت���راح بتج���رمي االتصال مع 
ان  العدو الصهيون���ي واقترح 
تقوم اللجنة اآلن باالجتماع ونقر 

القانون للتصويت عليه.
اخلرافي: الى اآلن لم يكن هناك 
لقاء مع احلكومة واقترح ان يناقش 
ي����وم الثاثاء املقبل، وبالنس����بة 
لقانون املش����اريع الصغيرة مادة 

واحدة فهل نكتفي بالتاوة؟

الصغيرة في الكويت قبل املشاريع 
في الوطن العربي.

د.يوسف الزلزلة )املقرر(: هذا 
املشروع هو مبادرة لصاحب السمو 
في القمة االقتصادية وهو موجه 
للمشاريع الكبيرة والصغيرة في 
الوطن العربي، ونحن في اللجنة 
املالية لدينا مش����اريع مش����ابهة 
الدعوة للنواب ملناقشة  ووجهنا 

هذه املشروعات.
عدنان عبدالصمد: قضية الائحة 
التنفيذية لصالح القانون وليس 
ضده ألنها تعطي مرونة في التنفيذ، 
اذ يفترض ان يشار الى ان اجلهة 

المجلس  وافق على قانون إعفاء لحى العسكريين في مداولته األولى وأقرّ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي مع د.محمد البصيري على املنصة 

مسلم البراك وخالد الطاحوس وعسكر العنزي ود.محمد البصيري والصيفي مبارك الصيفي خالل اجللسة

الصرعاوي: الحكومة لديها مشكلة في النفوس وليس في النصوص
الزلزل�ة: لجنة التحقي�ق تس�اعد الحكومة على اتخ�اذ قراراتها
الحريت�ي: يج�ب مس�اءلة م�ن ل�م يطب�ق األح�كام القضائية

صالح عاشور خالل حديثه في اجللسة د.اسيل العوضي ود.روال دشتي ود.معصومة املبارك ود.سلوى اجلسار

محمد هايف والشيخ جابر اخلالد في حديث عن جدول االعمالمبارك الوعالن وفالح الصواغ ود.جمعان احلربش في حديث جانبي

البقية ص7
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الطبطبائي: فرنسا وضعت قانونًا لحظر النقاب فلماذا ال نظهر شعائرنا؟!
السعدون: الرقابة على »البالك بيري« أمر يحدده الدستور

العامة التي تتبع مجلس اخلدمة 
املدني����ة واس����تدعاء وزير املالية 
ووزيري الدولة لشؤون مجلسي 

الوزراء واألمة.
محمد البصيري: أين االستدعاء؟ 

في أي جلسة؟ في أي جلنة؟
األخ الرئي����س، لتأخذ موافقة 
املجلس من حي����ث املبدأ ومن ثم 
نوافق أو نطلب التأجيل، ولكن ال 

سبيل ملفاجأتنا بهذا الشكل.
صالح املا: الكل يعلم ان هناك 
قطاعا كبيرا من ش����باب وشابات 
الكوي����ت غبن����وا )ظلم����وا( في 
الدولة ومنها مؤسسة  مؤسسات 
اخلطوط اجلوي����ة الكويتية، فما 
مبررات عدم تطبيق حكم محكمة 

االستئناف؟
نح����ن نريد فقط اس����تيضاح 
احلقائق، ونرجو أال تكون هناك 

حساسية في هذا املوقف.
يوسف الزلزلة: جلنة التحقيق 
ستعني احلكومة، وال نريد من كل 
املوظفني الذهاب الى احملكمة، فلماذا 
يضطر املوظفون الى الذهاب الى 
احملكمة؟ نشكل جلنة أوال ونتابع 

تقريرها مع احلكومة.
جمعان احلربش: عدم تطبيق 
حكم قضائي يس����توجب الذهاب 

جمعان احلرب����ش: املوضوع 
املكلف به حكم قضائي فمن االنسب 

ان يذهب الى اللجنة التشريعية.
حسني احلريتي: في االجتماعات 
العادية ال جند بيانا، وهذا املوضوع 
به احكام قضائية، واذا كان هناك 
اس����تجواب فهذا وقت����ه يجب ان 
يحاس����ب ويس����اءل من لم يطبق 

االحكام.
محمد البصيري: ما في نصاب 
حتى تشكل جلنة؟ وكام االخ حسني 
وجيه، فبعد اسبوعني نقدم لكم بيانا 
تفصيليا ونطلب من االخ الرئيس 
التأجيل اسبوعني على ان نقدم بيانا 

تفصيليا حول هذا الشأن.

إعفاء اللحى

الى مناقش����ة  وانتقل املجلس 
تقرير جلنة الداخلية والدفاع حول 

قانون اعفاء اللحى للعسكريني.
عبداهلل الرومي: هل يوافق على 

تثبيت التقرير في املضبطة؟
محم����د البصي����ري: اللجنة لم 
تأخ����ذ رأي احلكومة في مس����ألة 
اللح����ى، وأمتنى تأجيل مناقش����ة 
املوضوع، خاصة أن هناك قضايا 

فنية عسكرية.

التأجيل، ولكن هناك نواب ووزراء 
لديهم صاالت فلنس����توضح هذا 

االمر.
د.يوسف الزلزلة: هناك جتاوزات 
واضحة وبين����ة ويجب ان تكون 
هناك محاسبات واجلدول مزدحم 
وهن����اك اموال عامة ف����ي القطاع 

النفطي البد من اجنازها.
عبدالصمد: قدم طلب مناقشة 
واحلكومة لها احلق في التأجيل، 
فهل بعد 15 يوما ستطلب التأجيل 

ام ان التأجيل من اليوم؟
محم����د البصيري: م����ا عندنا 
مش����كلة في مناقش����ة املوضوع، 
ولكن جلسة 22 الوزير املعني لن 
يكون موجودا سيكون في مهمة 
رسمية ونوافق لكن بشرط أنه اذا 
لم يكن الوزير موجودا، فاحلكومة 

ستطلب التأجيل.
الروم����ي: احلكوم����ة متل����ك 

التأجيل.
)موافقة على االقتراح(.

وتا االمني العام اقتراحا آخر 
بشأن تشكيل جلنة حتقيق في عدم 
تطبيق احلكومة قرار مجلس اخلدمة 
املدنية حلكم محكمة االستئناف، 
مما تسبب في اهدار جميع حقوق 
العاملني في الهيئات واملؤسسات 

الى أبعد م����ن ذلك، ولكن نناقش 
التعاون  اجلهات املعنية من باب 

حلل االشكال داخل اللجنة.
محمد البصيري: من حيث املبدأ 
ال مانع عندنا في هذا االستيضاح، 
لكن اذا كان االخوان يسمونها جلنة 
حتقيق مع الوزراء ونحن نتوقف 
عند هذا االمر، أما اذا كانت جلنة 

استيضاح فا مانع عندنا.
عادل الصرعاوي: حكم قضائي 
واحلكومة تقول ال »ما نبي نطبقه« 
احلكومة ضربت القانون وأهانت 
القان����ون والواضح ان االزمة في 

النفوس وليس في النصوص.
حسني احلريتي: هناك بعض 
االح����كام واجبة النف����اذ ومن لم 
ينفذها يجب محاسبته، وارى ان 
احلكومة تزود املجلس باالحكام 
التي لم تطبقها، وبعد ذلك نسوي 
جلنة حتقيق في ذلك، فلنعط مجاال 
أسبوعا أو اسبوعني للحكومة حتى 
تأتي باحلاالت التي لم تطبق ومن 

ثم نشكل جلنة التحقيق.
صالح املا: ما عندنا مانع نغير 
اسمها الى جلنة تقصي احلقائق.

البصيري: أنا موافق على كام 
االخ صالح ونش����كل اللجنة بهذا 

االسم.

القضية قضية شرعية وفقهية.
د.وليد الطبطبائي: الصديقة 
عائش����ة رضي اهلل عنه����ا قالت 
»سبحان من زين الرجال باللحى« 
والعسكرية مصنع الرجال، وهناك 

كمامات تصلح للملتحني.
وزير الداخلية: القوات املسلحة 
3 جه����ات، وغير صحيح ما ذكره 
الطبطبائ����ي فاللح����ى ال تصلح 
للكمامات، ولكن عندما يعرضون 
اآللة للخطر كالطيران، »فإذا كان ال 

يبي عمره نحن نبي طيارتنا«.
د.ولي����د الطبطبائي: فرنس����ا 
النقاب،  وضعت قانونا لوض����ع 
وبلجيكا ايضا ونحن ش����عائرنا 
لم نظهرها، احلق سماح جوازي 
واتت لنا شكاوى كثيرة في اجليش 

لتقصير اللحى.
فاح الصواغ: هذه سنة مؤكدة 
وفي ح����رب التحرير كان أكثرهم 
ملتحني ونتمن����ى اال يترك األمر 
لأللوية والقادة ليحكموا في اللحى 
وأمتنى من وزير الداخلية مشاركتنا 
في هذا األمر وأرجو االقتداء برئيس 

أركان اجليش الكويتي امللتحي.
الروم����ي: هل يوافق  الرئيس 
على تثبيت التقرير في املضبطة 
املبدأ  )موافقة( موافقة من حيث 
موافق����ة وج����رى التصويت نداء 
باالسم على القانون وكانت نتيجة 

التصويت كاآلتي:
موافقة32 عدم موافقة 8 امتناع 
1 حضور 41 موافقة على املداولة 
األول����ى وج����رى التصويت على 
املداول����ة الثانية بعد االس����تثناء 
من املادة 104 على املداولة الثانية 
وكانت نتيجة التصويت كاآلتي: 
موافق����ة 31 عدم موافق����ة 3 امتنا 
1 حض����ور 35 ل����م يحص����ل على 
اكتفى املجلس  األغلبية وبالتالي 
باملداولة األولى. وانتقل املجلس 
الى مناقشة مرسوم رد احلكومة 
مشروع اس����قاط فوائد القروض 

االستهاكية واملقسطة.
البصيري: ما في نصاب األخ 
الرئي����س كيف تنتقل من بند الى 

بند.
الدقباسي: كيف نناقش قضية 
الكويتي����ني من دون  فرص عمل 

وجود حكومة؟
أين وزراء احلكومة الستة عشر 
وتلوح برفع اجللس����ة، أرجو اال 

ترفع اجللسة يا بو محمد.
الرومي: ترفع اجللسة ملدة ربع 

ساعة للصاة.
وكانت الساعة 11.45 دقيقة.

واستأنف نائب الرئيس عبداهلل 
الرومي اجللسة الساعة 12.10 دقائق 
ونتيجة لعدم اكتمال النصاب رفع 
الرئيس اجللسة الى يوم غد الساعة 

التاسعة صباحا.

موافقة
وتا االمني العام اقتراحا بشأن 
تخصيص س����اعتني من جلس����ة 
الثاثاء 2010/6/22 بعد بند االسئلة 
ملناقش����ة سياسة احلكومة بشأن 

صاالت االفراح.
د.يوس����ف الزلزل����ة: ج����دول 
املجلس مزدح����م بتقارير اللجان 
ولذلك فاقحام هذا املوضوع غير 
مناسب ويجب ترحيله الى الدور 

القادم.
عادل الصرعاوي: يبدو احلكومة 
لديها مشكلة في النفوس وليست 
في النصوص، نحن نتكلم عن مال 
عام وهذه الصاالت حتقق ارباحا 
وقرار مجلس الوزراء يقول: تدار 
هذه الصاالت من قبل وزارة الشؤون 
كاملس����اجد، وهناك استغال غير 
سوي الماك الدولة، ولذلك نريد 
اس����تيضاح سياسة احلكومة في 
هذا الصدد، فلتقدم احلكومة بيانا 

يوضح اجراءاتها في ذلك.
وزير الشؤون محمد العفاسي: 
التأجيل النن����ا تفاجأنا  نطل����ب 
باالقت����راح وم����ا ع����رض عل����ى 

احلكومة.
دون  )م����ن  الصرع����اوي 
القادم،  ميكروفون(: جلس����ة 22 

يعني عندك وقت.
العفاسي: عندي سفر ولن  اكون 
موجودا ونتمنى الوقت ملزيد من 
الدراسة وتوضيح هذا االمر، وافضل 
تأجيل هذا املوضوع لعرضه على 
مجلس الوزراء لدراسته النه ميس 
شريحة كبيرة وهي خدمة مجانية 
وهناك دراسة موجودة لعرضها 
على رئيس الوزراء، مع احترامنا 

وتقديرنا ملقدمي االقتراحات.
عادل الصرعاوي: الطلب مقدم 
في ي����وم 6/22 ولتطلب احلكومة 

محمد هايف: ال داعي إلرجاع أو 
تأجيل هذا القانون وال يتعارض 
القانون مع من يعملون بالكمامات 
فهي فرقة واحدة ال تتعدى العشرين 

فردا.
وزير الداخلية الش����يخ جابر 
اخلالد: أستغرب من االقتراح الوارد 
بقانون اللحى وكأن القوات املسلحة 
أو اجليش ليس اساميا، هناك قرار 
صدر في 1993 يصرح فنيا بترك 
هذه اللحى ملن يشاء وحتظر في 
مواقع معينة سواء في الطيران أو 
املواد الكيماوية، وملاذا هذا احلراك 
في هذه املسألة، وما املقصود منها 
وكلنا مس����لمون، وال أحد يزايد 
و»تفضل معايا أوريك واحد حليته 
متر« فهن����اك قضايا فنية مثل ما 

قال الوزير البصيري.
خالد الع����دوة: أرجو االكتفاء 
بالتقري����ر ونذهب الى التصويت 
مباش����رة ومع����روف ان الكويت 
دولة ملتزمة والقانون يهدف الى 
تقنني ما هو موجود وفق السنة 

النبوية.
د.ضي����ف اهلل بورمي����ة: نثق 
في قرارات 93 لكنها تطبق داخل 
املؤسسات العسكرية تطبيقا غير 
صحيح وبتعسف شديد فبعض 
املؤسسات جعلت واحد سنتيمتر 

ونصف طول اللحية فقط.
حسني احلريتي: القانون عام 
ومجرد ونحترم من يربي اللحية 
في كل مجال وهذه س����نة مقدرة 
واعتراضي عل����ى ان هذا األمر ال 
يحتاج قانونا مفصا بل يجب ان 

تكون توصية.
د.جمعان احلربش: احلكومة 
مت استدعاؤها في أكثر من مجلس 
ملناقش����ة هذا القانون ولم تأت، 

لتوفير الرعاية السكنية للمواطن 
الكويتي.

عدنان عبدالصم����د: كثير من 
القضايا فهناك تقارير يفترض ان 
يزود به����ا مجلس االمة، فآمل من 
اللجنة املالية متابعة هذه التقارير، 
كما أنه في خال 3 سنوات تصل 
الى 53 ألف وحدة سكنية وأحام 
على الورق م����ن االفضل متابعة 

التقارير.
الش����يخ أحمد الفهد: احلكومة 
صادقة فيما يخص الرعاية السكنية 
وحريصة على سرعة االجراءات 
التي تخف����ف من االنتظار وندعم 
ه����ذا القانون ونتمن����ى ان نوفق 
في هذا اجلانب من خال وصفها 
في املخط����ط الهيكلي ومن خال 
انهاء اج����راءات البلدية حتى يتم 

تخصيص هذه االراضي.
ويجب ان نسرع في اجراءات 
صندوق التنمية الوطني او »بأي 
مسمى آخر« واالدوات االخرى التي 
تساعد على تسريع انهاء الرعاية 

السكنية.
مرزوق الغامن: هل تغيرت 200 
ألف قسيمة في 3 سنوات؟ بعض 
االخوة يقول����ون ان املدة تغيرت 
فه����ل هذا واقعي؟ ه����ل هذا الرقم 

واقعي؟
الس����عدون: هناك لبس فيما 
يتعل����ق بال� 200 فه����و ليس مدة 
البلدية حتدد مواقع  اجناز وامنا 

لهذا العدد.
وامتن����ى ان نكلف مبتابعة ما 
اتفق عليه ف����ي اللجنة، ومتابعة 
ال� 200 ألف هذه ليست مسؤولية 
البلدي����ة وامنا مس����ؤولية وزير 
االس����كان وجرى التصويت على 
الثانية للمدن االسكانية  املداولة 
النتيجة كالتالي: موافقة  وكانت 
51، عدم موافقة � امتناع � حضور 

51. موافقة ويحال للحكومة.
السعدون: يجب تكليف اللجنة 
مبتابعة تقارير احلكومة التي سترد 

في هذا الشأن.
الرومي: هل يوافق املجلس على 

اقتراح االخ السعدون؟ موافقة.

االتفاقيات

انتق����ل املجلس الى مناقش����ة 
الكويت واليمن  ب����ني  االتفاقيات 
فيما يخ����ص االزدواج الضريبي، 
املتبادلة  والتش����جيع واحلماية 

لاستثمارات.
مرزوق الغامن )مقرر(: اتفاقية 
اليمن اطالب بس����حبها الن عليها 
اللجنة  تعديات وسنناقشها في 
اخلارجية واطالب بسحب االتفاقية 

الثانية.

النائب االول الشيخ جابر املبارك يستمع حلديث د.وليد الطبطبائيالشيخ احمد الفهد متحدثا

النواب والوزراء خالل اجللسة

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وروضان الروضان يستمعان حلديث د.محمد البصيري ود.يوسف الزلزلة

هاي�ف: »إعفاء اللحى« ال يتعارض مع ش�روط العم�ل بالكمامات

الحربش: عدم تطبيق األحكام  يستوجب الذهاب ألبعد من لجنة تحقيق
الدويس�ان: أعداد المواطنين الممنوعين من الس�فر كبيرة جدًا

ساعتان لمناقشة »صاالت األفراح«
قدم النواب عادل الصرعاوي وعبدالرحمن العنجري 
وصالح املا ومرزوق الغامن وحسني احلريتي ود.أسيل 
العوضي ود.س���لوى اجلسار اقتراحا جاء فيه: في 
العام 2001، تقدمت وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
الى مجلس الوزراء باقتراح اصدار قرار يش���ترط 
على املتبرعني بانش���اء صاالت افراح على نفقتهم 
اخلاصة ان يتم تسليم هذه الصاالت بعد تشييدها 
الى الوزارة لتتول���ى ادارتها وصيانتها، وقد وافق 
مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 2001/26 على طلب 
الوزارة ادارة وصيانة صاالت االفراح القائمة او قيد 

االنشاء )القرار رقم 637 بتاريخ 2001/7/22(.
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء سالف الذكر، 
صدر في 2001/9/15 القرار الوزاري رقم 164 لسنة 
2001 بشأن تش���كيل جلنة دائمة لدراسة وتنظيم 
وتقييم عمل صاالت االف���راح الذي نص في مادته 
الثالثة على ان »تختص اللجنة بوضع الش���روط 
والضوابط الازمة لتولي وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل ادارة صاالت االفراح واالشراف عليها«.
وفي 2007/9/25، صدر القرار الوزاري رقم 182 
لسنة 2007 بشأن ش���روط وضوابط بناء صاالت 
االفراح اجلديدة الذي ن���ص في مادته االولى )بند 
4( على ان »يتعهد املتبرع ببناء صالة على نفقته 
اخلاصة وكذلك صيانتها، وعقب االنتهاء من البناء 

وجتهيزها لاستخدام يقوم بتسليمها لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل لتتولى بدورها ادارتها والرقابة 
عليها وصيانتها مبعرفتها اسوة باملساجد واملراكز 
الصحية التي يتبرع بها اخليرون من ابناء الكويت، 
وكذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 637 باجتماعه 
رقم 2001/26 بتاريخ 2001/7/22«، كما نص في مادته 
الرابعة على ان »يؤول حق االنتفاع بصالة االفراح 
بعد اجناز البناء الى وزارة الش���ؤون االجتماعية 
والعمل لتتول���ى ادارتها والرقابة عليها وصيانتها 

مبعرفتها«.
وواض���ح من هذه القرارات ان وزارة الش���ؤون 
االجتماعي���ة والعمل هي الت���ي تتولى ادارة جميع 
صاالت االفراح، سواء في ذلك الصاالت التابعة لها 
او تلك التي تنش���أ مبعرف���ة اجلمعيات التعاونية 
او م���ن االفراد املتبرعني، وقد تقرر ذلك منذ صدور 
قرار مجل���س الوزراء رقم 637 بتاريخ 2001/7/22، 
وتأك���د بالقرارين رقم 164 لس���نة 2001 ورقم 182 

لسنة 2007.
ومم���ا يؤكد ان حق الوزارة ف���ي ادارة الصاالت 
مستمد من قرار مجلس الوزراء رقم 2001/237 سالف 
الذكر، ما جاء في اجابة وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل املؤرخة في 2010/1/6، على سؤال من العضو 
عادل الصرعاوي من ان الوزارة »استندت الى قرار 

مجلس الوزراء املش���ار اليه اع���اه بفرض ارادتها 
عل���ى املتبرعني عند النظر في الطلبات اجلديدة ان 
يتم حصر املتبرع في انش���اء الصالة فقط على ان 
يتم ادارتها واالشراف عليها من قبل الوزارة اسوة 

باملساجد واملستشفيات«.
ومع ذلك، فالظاهر ان وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل ال تباشر بالفعل مسؤولياتها املستمدة من 
قرار مجلس الوزراء س���الف الذك���ر بادارة صاالت 
االفراح دون تدخل من املتبرع الذي يجب ان يقتصر 
دوره على انش���اء الصالة، وذلك على الرغم من ان 
هذه املسؤولية مناطة بها منذ صدور قرار مجلس 
الوزراء رقم 637 في 2001/7/22، االمر الذي من شأنه 
ان تبتعد تلك الصاالت عن هدفها االجتماعي الذي 
من اجله ساهمت الدولة في انشائها بتوفير اجزاء 

من اماك الدولة العقارية لكي تقام عليها.
ولتبي���ان وجه احلقيقة في هذا الش���أن، نطلب 
نحن املوقعني تخصيص ساعتني من جلسة املجلس 
املزمع عقدها ي���وم الثاثاء املوافق 2010/6/22 بعد 
بند االسئلة مباشرة، لطرح هذا املوضوع للمناقشة 
بغية استيضاح سياس���ة احلكومة بشأنه وتبادل 

الرأي بصدده.
وذلك عما باملادة 112 من الدس���تور واملادة 146 

من الائحة الداخلية للمجلس.

المويزري: أحد أطباء مستشفى 
الطب الطبيعي يرتكب تجاوزات

اكد النائب شعيب املويزري ان احد االطباء مبستشفى 
الط����ب الطبيعي يقوم بتزوير التقارير ويرتكب جتاوزات 
خطيرة جت����اه املواطنني ويقوم بالغاء مواعيد مراجعاتهم 
ويطردهم من داخل املستشفى. وقال املويزري، في تصريح 
صحافي: ان هناك ش����بهات فس����اد في ارتباط هذا الطبيب 
بعقود الع����اج في اخلارج، مطالبا وزي����ر الصحة بوقف 
الطبيب املتجاوز عن العمل ف����ورا واحالة جميع التقارير 
املزورة وجميع املخالفات الت����ي ارتكبها الى جلنة خاصة 
للتحقي����ق فيها. ودعا املويزري وزير الصحة الى س����حب 
ترخيص مزاولة املهنة من هذا الطبيب املخالف حتى تتطهر 

هذه املهنة االنسانية من امثاله.

دليهي: سأوجه 5 أسئلة 
للهارون عن غرفة التجارة

العبدالهادي يشكر أعضاء السلطتين 
لتصويتهم على »المدن اإلسكانية«

أكد أمني س���ر مجلس األمة النائب دليهي 
الهاجري انه س���يوجه 5 اسئلة برملانية الى 
وزير التجارة والصناعة احمد الهارون بشأن 

غرفة جتارة وصناعة الكويت.
وقال الهاجري في تصريح للصحافي������ني: 
ان ملف الغرفة لن يغل���ق، مطالبا بضرورة 
ايج��������اد تش���ريع يعالج الوض���ع احلالي 
للغرف���������ة وينظ����م عملها اداريا وقانونيا 

حتت مظلة الدستور.
وأشار الى ان وضع غرفة التجارة والصناعة 
احلالي غير شرعي وليس هناك آلية واضحة 
ومحددة حتكم عملها وتعاماتها مع اجلهات 

األخرى.
وشدد على ان مجلس األمة يتحمل مسؤولية 
تصحيح وضع الغرفة انطاقا من مبدأ تطبيق 
القوانني وفق العدالة واملساواة وعدم التمييز 
مبا تقتضيه املصلحة العامة ويصب في خدمة 

الوطن واملواطنني.
وطالب الهاجري الوزير احمد الهارون بتحمل 
مس���ؤولياته التزاما بالقسم الدستوري الذي 
أقسمه عندما تولى مهام الوزارة، والتعاون مع 
مجلس األمة إلقرار قانون الغرفة حلفظ حقوق 

املتعاملني مع الغرفة من مواطنني وجتار.

ش����كر مقرر اللجنة االس����كانية النائب ناجي 
العبداله����ادي اعضاء الس����لطتني لتصويتهم على 
املداولة الثانية باالجماع على قانون املدن االسكانية 
وليكون انطاقة جديدة، آما ان يكون ذلك بالتعاون 
مع القطاع اخلاص والذي يجب ان يكون على قدر 
من املسؤولية وذلك العمار الكويت عبر تلك املدن 

االسكانية.
واضاف العبد الهادي ان ذلك القانون يوفر الفرص 
الوظيفية ويقوم بحل املشكلة االسكانية، متمنيا ان 
يسود التعاون والتفاؤل في جميع املشاريع القادمة 
وينعكس ذلك ايجابا لصالح السلطتني ليعود التفاؤل 
للشعب الكويتي، متمنيا ان يكون اقرار هذا القانون 

حا لبعض املشاكل االسكانية.
ومتنى العبدالهادي ايجاد وتوفير االراضي للمدن 
االسكانية بأسرع وقت وان يكون القطاع اخلاص 
عاما مس����اعدا في حل تلك املشكلة، مشيرا الى ان 
من مزايا هذا القانون هي رفع احلصة االرثية الى 
300 الف دينار وذلك يعطي فرصة كبيرة للمواطنني 
ليدخلوا في جلباب بنك التس����ليف واالدخار الخذ 
القروض االس����كانية وان من ضم����ن القانون هو 
امكانية نق����ل املديونية بعد البيع����ة االولى ليتم 
متكني املواطنني من التوس����ع في السكن اخلاص 

وفق التطورات املعيشية.

تتمة المنشور ص6


