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5 قدم النائب صالح عاش���ور سؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي جاء فيه: بعد صدور قانون العمل اجلديد من القطاع 
األهلي رقم 2010/6 ومت نشره باجلريدة الرسمية 2010/2/21 
وقد نصت املادة 65 واستثني من ذلك القطاع املصرفي واملالي 
واالستثماري، تكون س���اعات العمل ثماني ساعات متصلة 
وعطفا على نص املادة 150 من القانون والذي ينص على رئيس 

الوزراء والوزراء كل فيما يخصه لتنفيذ هذا القانون.

ملاذا ال تصدر تعليمات واضحة من الوزراء جلهات املختصة 
تطبيقا حلكم القانون، وما األسباب التي حالت دون ذلك مع 

وجود نص واضح ملزم بالتطبيق؟!
وطالبت نقابة العاملني بالبنوك وخاطبت الوزارة بإصدار 

تعليمات وإصدارات وقرارات للجهات املختصة للتطبيق.
ارجو تزويدي بنسخة من الردود والقرارات الصادرة للبنك 

املركزي والبنوك بتطبيق احكام هذا القانون.

عاشور: لماذا لم يطبق قانون العمل األهلي في القطاع المصرفي؟!

الجسار تقترح بث صوت األذان
 في المستشفيات والمجمعات 

تقدمت د.س���لوى اجلس���ار باق����تراح برغبة »بب���ث صوت 
األذان عب���ر مكبرات الص����وت ف����ي املستش���فيات واملجمعات 
واملس���توصفات الصحية است�����ش���عارا بدخول وقت الصالة« 
وجاء في نص االقتراح انه وألهمية الراحة النفس���ية والشعور 
باألمن النفسي والطمأنينة للمرضى والعاملني في املستشفيات 
واملجمعات واملس���توصفات الصحية من الضروري بث صوت 

د.سلوى اجلساراألذان بهذه اجلهات.

العازمي يسأل عن أسباب
عدم  إنشاء مركز للشباب في سلوى

النمالن إلنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء يمنع االحتكار
قدم النائب س���الم النم���الن اقتراحا برغبة 
جاء فيه: ان االرتفاع اجلنوني وغير املبرر في 
االسعار بالنسبة للس���لع الغذائية يعد كارثة 
اجتماعية واقتصادية. لذا فانني اتقدم باالقتراح 

برغبة التالي: إنشاء جهاز مستقل تابع ملجلس 
الوزراء ملنع االحتكار لتلقي وفحص وحتقيق 
شكاوى املمارس���ات االحتكارية التي متارسها 

بعض الشركات.

ثمانية مراكز للشباب لذلك يرجى 
افادتي باآلتي: ما االسباب التي ادت 
الى عدم قيام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالعمل على انشاء مركز 

للشباب مبنطقة سلوى؟
ما االجراءات التي اتخذتها او 
تزمع الوزارة اتخاذها النشاء مركز 
الشباب املش����ار اليه؟. هل توجد 
عوائق حتول بني س����رعة انشاء 
املركز اسوة باملناطق االخرى؟ اذا 
كانت االجابة بنعم فما هذه العوائق 

واجراءات الوزارة ملعاجلتها؟
ادراج مركز للش����باب  هل مت 
مبنطقة سلوى ضمن خطة الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة؟ واذا 
كان����ت االجابة بنعم فمتى يتوقع 
البدء في تنفيذ املشروع والتاريخ 

احملدد لالنتهاء منه؟

العازمي  النائب مخل����د  وجه 
سؤاال الى وزير الشؤون االجتماعية 
والعم����ل د.محمد العفاس����ي جاء 
فيه: قامت الهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة بادراج خطة انش����اء 
عدة مراكز للشباب ضمن خطتها 
الس����نوية مع اسناد تنفيذها الى 
وزارة االش����غال العام����ة، والتي 
باشرت بالفعل االعمال التنفيذية 
لهذه املراكز ف����ي مناطق مختلفة 
بالكويت، وجاء ذلك رغم س����بق 
تق����دمي اقتراح برغب����ة بأن تقوم 
الهيئة بانش����اء مركز للش����باب 
املواطنني  مبنطقة سلوى خلدمة 
والقاطنني بها بسبب عدم وجود 
مراكز شباب قريبة ميكن ارتيادها 
من قبل الشباب خاصة، وقد افادنا 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة 

لش����ؤون البلدية ف����ي رده على 
س����ؤالنا املوجه اليه بأنه طرحت 
عدة مشاريع النشاء مراكز للشباب 
بعدة مناطق بالكويت جتاوز عددها 

مخلد العازمي

بوشكوج أشاد بتجربة مجلس األمة في مراقبة الجهاز التنفيذي

نواب: المساءلة السياسية المتدرجة للحكومة
أثبتت فاعليتها قبل اللجوء إلى طرح الثقة

واملستمرة ملراقبة األداء احلكومي 
في ع���دد من البرملان���ات ذات 
الب���اع الطويل في املمارس���ة 
الدميوقراطية أكدت مبا ال يدع 
مجاال للش���ك جدوى املساءلة 
السياسية املتدرجة للحكومة 
وأثبت���ت فاعليتها في املرحلة 
األخي���رة لهذه املس���اءلة قبل 

اللجوء الى طرح الثقة.
يذك���ر أن لق���اء البرملانيني 
افتت���ح أعماله  ال���ذي  العرب 
امس بجلسة عامة يستمر على 
مدى يومني لبحث موضوعات 
»السؤال والعرائض والشكاوى 
واالستجواب واملناقشة العامة 
واللجان الدائمة وجلان تقصي 
احلقائق« وأدوات احملاس���بة 
الثقة  الرقابة وطرح  »ملتمس 
واالته���ام اجلنائ���ي« واملبادئ 
العامة واآلليات املقترحة لتطوير 
األداء القانوني الناظم للرقابة 
البرملانية في الدول العربية ثم 

األجندة اخلتامية.

الرباط � كونا: دعا السكرتير 
العام الحتاد البرملانات العربية 
الدي���ن بوش���كوج امس  نور 
البرملانات العربية الى االستفادة 
م���ن جتربة مجل���س األمة في 
مراقبة اجله���از التنفيذي، في 
وقت أكد نواب في مجلس االمة 
على أهمية دور املجلس في اعمال 
كل األدوات القانونية والسياسية 
ملراقبة اجلهاز التنفيذي وتقومي 

أدائه.
ج���اء ذلك ف���ي تصريحات 
اللقاء  ل� »كونا« عل���ى هامش 
الرباط  العرب���ي في  البرملاني 
بعنوان »تطوير االطار القانوني 
الرقابي  ال���دور  نحو تفعي���ل 
العربية« مبشاركة  للبرملانات 
وف���د برملاني برئاس���ة النائب 
مبارك اخلرينج وكيل الشعب 
البرملاني���ة باملجلس والنواب 
علي الراشد وغامن امليع وعادل 

الصرعاوي.
وأشاد بوش���كوج بتجربة 
مجلس األمة والذي تطغى فيه 
اجلوانب االيجابية جدا على كل 
ما ميكن تسجيله على املمارسة 
الدميوقراطية الكويتية، مضيفا 
الدميوقراطي���ة  املمارس���ة  ان 
الكويتية قطعت أشواطا بعيدة 
في التقييم الذاتي وأثبتت أنها 
راس���خة ومتجذرة في احلياة 
السياسية بالكويت والسلوك 
الكويتي في  املدني للمواط���ن 

احلياة االجتماعية.
وأعرب ع���ن تطلعه في أن 
تس���تفيد برملانات عربية من 
الدميوقراطية  الكويت  جتربة 
الكويتي  وخبرة مجلس األمة 
الس���يما في مراقبة احلكومة 
الت����نفي���ذي وكذا  واجله���از 
ط�������رق ص���رف امل���ال العام 

ومن جهته اعتبر النائب غامن 
امليع في تصريح مماثل جتربة 
مجل���س األمة  فري���دة ورائدة 
باملنطقة العربية من حيث اعمال 
األداة الرقابي���ة في حق اجلهاز 
التنفيذي بالكويت مش���يرا الى 
أن ه���ذه التجربة في املس���اءلة 
السياس���ية ليست غاية في حد 
ذاتها ولكنها وسيلة دميوقراطية 
لالصالح والتقومي خدمة لصالح 

الوطن واملواطنني.
وأكد امليع أن وفد مجلس األمة 
الى هذا اللقاء سيساهم باقتراحات 
بناءة انطالقا من تشخيص واقعي 
وتقيي���م دقيق لواق���ع املراقبة 
البرملانية للحكومة في التجربة 
الدميوقراطية الكويتية وسيتقدم 
به���ا العتمادها ضم���ن الصيغ 
املقترحة للتوافق حولها كإطار 
مرجعي موح���د العمال املراقبة 
في برملانات البلدان العربية في 

حق حكوماتها.
وقال ان املمارس���ة الواقعية 

وأضاف ان ه���ذا اللقاء الذي 
ينعقد في اطار ورشات تتدارس 
ع���ددا م���ن القضاي���ا التي تهم 
تطوير أداء الرقابة البرملانية في 
العربية  التشريعية  املؤسسات 
يسهم في تعزيز عالقات التعاون 

بني برملانات البلدان العربية.
الى  اللقاء سينتهي  ان  وقال 
اقرار صيغة توافقية يستفيد منها 
البرملانيون القتراح تعديالت على 
اللوائح الداخلية في املؤسسات 
التش���ريعية التي ينتمون اليها 
وفي القوانني الوطنية بأقطارهم 
لتوحيد آليات املراقبة البرملانية 
للحكومات. وشدد على ضرورة 
أدوات  ف���ي اس���تخدام  التدرج 
املراقبة وأهمية االنتقال التدريجي 
من جلس���ات النقاش واألسئلة 
الش���فهية والكتابية واملطالبة 
بتشكيل جلان التحقيق ثم عقد 
جلسات االس���تجواب وعرض 
ملتمس الرقابة قبل طرح الثقة 

وحجبها.

وأوج���ه استعماله.
وق���ال بوش���كوج ان اللقاء 
البرملاني العربي الذي يحضره 
البرملاني  جميع أعضاء االحتاد 
العرب���ي وخب���راء وقانونيون 
أكادمييون عرب وممثلو برنامج 
األمم املتحدة االمنائي ومبادرة 
التنمي���ة البرملانية في املنطقة 
العربية يس���عى الى اتفاق على 
وضع مجموعة من املبادئ للرقابة 
البرملانية على السلطة التنفيذية 

في الوطن العربي.
ومن جانبه قال النائب علي 
الراشد إن الوفد الكويتي سينقل 
في هذا اللقاء الذي دعا اليه برنامج 
األمم املتحدة االمنائي بالتعاون مع 
االحتاد البرملاني العربي جتربة 
مجلس األم���ة في اعمال الرقابة 
البرملانية وتتب���ع أداء الوزراء 
في احلكوم���ة الكويتية وتقييم 
تنفيذه���ا للبرام���ج وتطبيقها 
للتشريعات كما سيستفيد من 

خبرات البرملانات الشقيقة.

مبارك اخلرينج وعلي الراشد وعادل الصرعاوي خالل اعمال اللقاء البرملاني العربي املنعقد في الرباط حاليا


