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قدم النائب علي الراش���د اقتراحا برغبة جاء فيه: غّيب املوت باألمس 6
واح���دا من رجاالت الدولة العم املرحوم بدر س���عود العبدالرزاق، الذين 
خدموا هذا الوطن وأهله في العديد من املجاالت فاستحق احترام ومحبة 

أهل الكويت وترك بصمات رائعة التزال آثارها حتى اليوم.
وبناء عليه أتقدم باالقتراح برغبة إلطالق اس���م املرحوم بدر س���عد 
العبدالرزاق على احد ش���وارع الكويت وذلك تقدي���را للدور الذي قدمه 

الفقيد للوطن وأبنائه.

الراشد: إطالق اسم المرحوم بدر العبدالرزاق على أحد شوارع الكويت

»المالية« أقرت قانون غرفة التجارة الجديد بإجماع أعضائها
والحكومة سجلت تحفظها على أي اقتراح يخالف مواد مشروعها

الزلزل�ة: إقرار القان�ون ينهي الج�دل الدائر حول وض�ع الغرفة
الس�لطان: دمج االقتراحات النيابية للخروج بقانون واحد لغرفة التجارة

أبورمية: تصريحات الهارون مفبركة ومكشوفة تهدف لعدم إقرار القانون
عاشور: ليس من حق وزير التجارة االعتراض على تعديالت النواب

عبدالصمد: الجدل الدائر حول قانون الغرفة تحسمه المحكمة الدستورية

على وزيرة التربية تس�هيل تعليم أطفال »البدون« وإبعادهم عن القرارات السياسية

اقرت جلنة الش���ؤون املالية البرملانية خالل اجتماعها امس 
قانونا في شأن غرفة جتارة وصناعة الكويت باجماع اعضائها، 
وقررت اللجنة احالة تقرير بذلك الى املجلس االس���بوع املقبل، 

مؤكدة ان احلكومة لم تنسحب من االجتماع.

تحفظ

وفي هذا السياق، اوضح وزير التجارة والصناعة احمد الهارون 
ان اللجنة املالية واالقتصادية رأت ان تناقش املشروع واالقتراحات 
بقانون بش���أن غرفة التجارة من دون حض���ور اي من الوزراء 
واملندوبني ملناقشتها، وان اللجنة ستقر ما تراه مناسب من املواد 

املقدمة من االعضاء دون احلكومة.
واضاف الهارون ان اللجنة ال تريد ان تستعرض مواد القوانني 
مادة مادة مع االطراف االخرى ملعرفة موقفها من كل رأي، سواء 
كان متحفظا أوال، مش���يرا الى انه ابلغ اللجنة حتفظه بشأن اي 
قوانني مقدمة تخالف ما قدمته احلكومة ألنها لم تعطنا الفرصة 

ملناقشة املواد املقدمة.
واشار الى ان احلكومة اصبحت متحفظة حتفظا شامال على اي 
مشروع او صياغة تخالف ما قدمته احلكومة بشكل عام، متمنيا 
من اللجنة املالية دعوة احلكومة مرة اخرى عندما تتبلور رؤيتها 
بشأن القانون البداء رأيها قبل ان تعرض تقريرها النهائي على 

مجلس االمة.

إقرار باإلجماع

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة في 
تصريح الى الصحافيني ان اللجنة استمعت الى رأي احلكومة الذي 
طرحه وزي���ر التجارة أحمد الهارون حول مقترحات الغرفة، ثم 
ناقش األعضاء مواد القانون الذي ميازج بني املقترحات النيابية 

واملشروع احلكومي، وأقروه باالجماع.
ونوه الزلزلة بالدور الريادي الذي تقوم به غرفة التجارة على 
املستويات املالية واالقتصادية والتجارية، لكنه أكد ضرورة تنظيم 
أوجه العمل في الغرفة عب���ر اقرار قانون ينهي الفترة الطويلة 
من اجلدل واالختالف في وجهات النظر وس���يحال الى املجلس 

ليحدد توقيت مناقشته.
وسئل عن التحفظ احلكومي الذي أبداه الوزير الهارون خالل 
االجتماع، فأجاب: ان اللجنة س���جلت هذا التحفظ وال يوجد ما 
يلزمنا األخذ برأي احلكومة، لكن وللعلم فإن أغلب مواد القانون 

الذي أقرته اللجنة هي من املشروع احلكومي.
وعن حتفظات احلكوم���ة أوضح انها تتعلق بآلية التصويت 
واالنتخاب، حيث رأت اللجنة ان يكون التصويت لثلث املرشحني، 

في مؤسسات الدولة وهيئاتها.

اعتراض الوزير

وشدد النائب صالح عاشور على انه ليس من حق وزير التجارة 
االعت���راض على التعديالت التي يتقدم بها النواب داخل اللجنة، 

وامنا يحق له فقط ابداء وجهة نظر احلكومة بشأنها.
وقال عاشور في تصريح له امس هناك الئحة تنظم املشاريع 
واملقترحات بقوانني التي يتم تقدميها من احلكومة والنواب، كما 
هو احلال بالنسبة ملشروع غرفة التجارة والصناعة الذي قدمته 
احلكومة وهو حق لها، كما هو حق ايضا للنواب تقدمي مقترحات 

بقوانني بشأن املوضوع نفسه.
واضاف عاش���ور انه ميكن اجناز تقرير واحد للجنة يتضمن 
االقتراحني، او اجراء بع���ض التعديالت من خالل اللجنة املالية 

وتقدمي تقريرها والرأي النهائي يكون للمجلس وليس للجنة.
واكد انه ليس من حق الوزير االعتراض على ما يبديه اعضاء 
اللجنة والنواب من آراء، وميكنه فقط ابداء وجهة نظر احلكومة 
فللنائب مطلق احلرية في تقدمي التعديالت التي يراها مناسبة.

فبركة

كما اعتبر النائب د.ضيف اهلل ابورمية ان تصريح وزير التجارة 
والصناعة احمد الهارون ال���ذي ادلى به عقب مغادرته الجتماع 
جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية امس امر »مفبرك« 

بينم���ا ترى احلكومة ضرورة التصوي���ت للعدد الكامل، وكذلك 
طلبت احلكومة أخذ رسوم من املسجلني في غرفة التجارة بينما 
رأت اللجنة انه باالمكان أخذ الرسوم من القطاع اخلاص مباشرة، 
كما ان احلكومة لم تطلب تقدمي دعم للغرفة، فيما ارتأت اللجنة 

ضرورة وجود هذا الدعم في مواد القانون.
وقال: ان القانون ألزم احلكومة عدم طلب أي ورقة رس���مية 
يفرض عليها رسوم من قبل الغرفة، لكن من حق القطاع اخلاص 
ان يطلب هذه الرسوم إذا شاء ولكن لم مينع أخذ رسوم االشتراك 

واخلدمات التي تقدمها الغرفة

دمج االقتراحات

من جهته قال النائب خالد السلطان ان اللجنة انتهت من مشروع 
قانون بشأن غرفة التجارة والصناعة، موضحا ان القانون خرج 
بصورة دمج من كل االقتراحات املقدمة وهي 3 اقتراحات مقدمة 

من الراشد والسلطان وجوهر.
وقال ان احلكومة حتفظت على جميع ما يخالف قانونها احلكومي 
وجمعنا بني االقتراحات املقدمة وخرجنا بش���يء مدموج واخذنا 

مواد من كل اقتراح، مضيفا اننا لم نناقش احلكومة.
والقان���ون مكون من 65 مادة وين��������ص على ان يكون عدد 
اعض���اء الغرفة 24 عض���وا ووافقت علي���ه اللجن�����ة باالجماع 
ومن مواد القانون مادة تنص على »منع تشابك املصال�����ح بني 
الغرفة وبني مؤسس���ات الدولة« مبعنى انه ال يجوز ان تشترك 

وخطوة مكش���وفة لعدم اجناز قانون غرفة التجارة والصناعة، 
واستمرار االمر على ما هو عليه اآلن.

وقال ابورمية في تصريح للصحافيني في مجلس االمة امس 
ان ما يسمى بقانون 1959 اخلاص بغرفة التجارة والصناعة، لم 
يكن قانونا، بل كان اعالنا في جريدة الكويت اليوم، ولم يصدر 
من خالل مرسوم او مسودة موقعة من اي حاكم، لذا نحن نعتبر 
الغرف���ة من دون قان���ون ودولة داخل دول���ة، ومن ثم مت تقدمي 

مشاريع بقوانني لتنظيمها.
وأبدى رفضه ملا وصفه بالديكتاتورية احلكومية في التعامل 
مع املقترحات بقوانني النيابية اخلاصة بغرفة التجارة والصناعة، 
مطالبا احلكومة باالس���تماع الى ما يطرح داخل اللجنة، معتبرا 
خ���روج وزير التجارة من اجتماع اللجنة املالية امس نقطة ضد 

احلكومة، التي يجب اال تتعامل بهذه الطريقة.
ورأى ابورمية ان خروج الهارون من االجتماع هو امر »مفبرك« 
حتى تستمر الغرفة من دون قانون، وهي خطوة حكومية مكشوفة 
اعتدنا عليها، مشيرا الى انهم متمسكون باملقترحات النيابية بعد 

اجراء عدد من التعديالت عليها.
وشدد ابورمية على ان الرأي النهائي عقب اجناز تقرير اللجنة 
املالية ملجلس االمة، متوقعا ان انس���حاب احلكومة من االجتماع 
س���ببه عدم رغبتها في اجناز ليس فقط املشاريع النيابية وامنا 
ايضا املشروع الذي تقدمت به، وتريد ان يستمر االمر على ما هو 
عليه، وتعودنا من احلكومة الهروب من املواجهة داخل اللجان.

جدل

وقال النائب عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي ان اجلدل 
الثائر حول قانون غرفة التجارة ال يستطيع احد حسم املوضوع 
من حيث س���المة القانون من عدمها اال احملكمة الدستورية فهي 
التي حتكم ان القانون شرعي او قانون غير شرعي، موضحا انه 
يفترض على اعضاء اللجنة املالية االس���تماع الى رأي احلكومة 
وتعديالتها ومقترحاتها ثم بعد ذلك يبحثون هل يقبلون بها او 

يرفضونها.
واضاف ان هذا حق احلكومة وحتى حسب الالئحة الداخلية 
فاحلكومة تستطيع حضور اللجان من دون دعوة من اللجنة اذا 

نوقش موضوع معني.
واضاف ان االخذ مبقترحاتها او عدم االخذ بها امر يرجع الى 
اللجن���ة املالية وليس من حق احلكوم���ة حتديد جدول االعمال، 
فاللجنة هي التي حتدد منهج مناقشة املواضيع وليست احلكومة 
ومن حق اللجنة مناقشة اي موضوع يتعلق بالقانون سواء كان 

اقتراح قانون او مشروع قانون.

اختالف على آلية التصويت والرسوم

)متين غوزال(أحمد الهارون متحدثا للصحافيني مرزوق الغامن وخالد السلطان ود.يوسف الزلزلة   خالد السلطان ود.يوسف الزلزلة وأحمد السعدون أثناء االجتماع

الطبطبائي: اتفاق حكومي � نيابي 
على إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان

اجتمعت امس جلنة حقوق 
البرملانية وخصص  اإلنس���ان 
االجتماع ملناقشة القضايا املتعلقة 
بحقوق اإلنسان، وحضره ممثلو 

اجلهات املعنية في الكويت.
النائب  اللجنة  وقال رئيس 
د.وليد الطبطبائي في تصريح 
للصحافيني: »ان محور اجتماع 
اللجنة ام���س كان عن اوضاع 
العمالة املنزلية، واملستجدات 
في ه���ذا اجلانب، باإلضافة إلى 
االقتراح بقانون املقدم من النائب 
صالح عاشور واملتعلق بتنظيم 

عمل اخلدم«.
وبني الطبطبائي: »إن االجتماع 
يتطرق ايضا إلى سلبيات االبعاد 
االداري، وضرورة وجود ضوابط 
لعملية االبعاد حتى ال تتم اإلساءة 
إلى البلد، وناقشنا باستفاضة 
الوطنية حلقوق  الهيئة  انشاء 
االنسان، والتزمت احلكومة من 
خالل حضورها مبؤمتر جنيڤ 
الهيئة، وجرى االتفاق  بإنشاء 
على وض���ع اقتراح بقانون من 
أجل انشاء الهيئة على ان يقدم 

من قبل اعضاء اللجنة«.
وذكر الطبطبائي: »ان اللجنة 
الحظ���ت ان هن���اك تضييقات 
جدي���دة على تعلي���م البدون، 

عودة الش���روط االمنية البناء 
البدون الن ضررها س���يطاول 
املجتمع الكويتي، وندعو وزيرة 
التربية اللغاء القرارات التعسفية 
وتسهيل امور الطلبة البدون في 

الصندوق اخليري.
م���ن جانبه قال عضو جلنة 
حقوق اإلنسان البرملانية النائب 
عدن���ان عبدالصمد: »ان قضية 
تعليم ابناء البدون مهمة جدا، 

البطاقة االمنية  إذا اش���ترطت 
ان  وشهادة ميالد، واملستغرب 
هذا املوضوع يعود مجددا رغم 
انه جرى حله قبل سنوات، إذ 
يتم االكتفاء ببالغ الوالدة العتماد 
أي طفل يدخل املدرس���ة، حتى 
ال يح���رم بعض االطف���ال من 
الدراسة، ونطالب بابعاد اي قرار 
سياسي عن مسألة تعليم البدون، 
فالتعليم حق ألي طفل، ونرفض 

وجرت مناقشتها امس في اجتماع 
اللجنة، فهن���اك اطفال اوقفت 
دراستهم بداعي عدم حصولهم 
على البطاقة االمنية، ومن وصل 
الى املرحلة االبتدائية تطلب منه 
شهادة ميالد ال تصرف اال بفرض 
جنس���ية ال ينتمي إليها الطفل 

البدون.
وناش���د عبدالصمد: رئيس 
الوزراء باإلنابة الش���يخ جابر 

املب���ارك ان يتدخل ويحس���م 
املوضوع، ألن العام الدراس���ي 
ب���دأ، وهن���اك اطف���ال بدون ال 
الدراسة، ونرجو  يستطيعون 
حس���م املوضوع، ولالسف ان 
هناك مدارس ال تكتفي باملبلغ 
الذي يصرف لها من الصندوق 
اخليري وامنا تطلب من اولياء 
امور البدون مبالغ مردها حجج 

واهية.

الوعالن يطالب بإنشاء مدرسة جديدة اللجنة البرلمانية طالبت بوضع ضوابط لإلبعاد اإلداري
في منطقة صباح الناصر

السفير السماك يدعو إلى االستثمار في كندا
اشاد سفيرنا لدى كندا علي حسني السماك اليوم 
بالبيئة االس���تثمارية »اآلمنة« التي تتمتع بها كندا 
داعيا املس���تثمرين الكويتيني الى االستثمار هناك 
السيما ان االقتصاد الكندي لم يتأثر »بشكل كبير« 

باألزمة املالية العاملية.
وقال السماك خالل لقاء جمعه وأعضاء وفد الصداقة 
البرملانية الكويتية - الكندية الذي يزور كندا حاليا، 
ان هناك آفاقا كثيرة لالستثمار »واحلكومة الكندية 

تش���جع االس���تثمار في العديد من القطاعات حيث 
ان البيئة االس���تثمارية آمنة كما أن االوساط املالية 
اجمعت على عدم تأثر االقتصاد الكندي بشكل كبير 

باألزمة املالية التي عصفت بالعالم أخيرا«.
ويض���م الوفد ف���ي عضويته النائبة د.س���لوى 
اجلسار والنائبة د.اسيل العوضي والنائب فيصل 
الدويسان واحالم القالف وبدر الطبطبائي من الشعبة 

البرملانية.

الوعالن  النائب مبارك  طالب 
ببناء مدرس����ة جدي����دة للتعليم 
املتوسط في منطقة صباح الناصر، 
الزيادة املستمرة في  الستيعاب 
أعداد الطالب سنويا، وعدم وجود 
الفصول التعليمية الكافية التي 
الزيادة، مؤكدا  تس����توعب هذه 
ان الكثافة الطالبية في الفصول 
وصلت الى 42 طالبا في الفصل 
الواح����د وهو ما يس����تحيل معه 
حتقيق مناخ تعليمي مناس����ب 
النائ����ب مبارك  للط����الب. وقال 
الوعالن ان منطقة صباح الناصر 
تعاني من فق����ر واضح في عدد 

امل����دارس، عالوة على تدهور كبير في مس����تويات 
املدارس املوجودة حاليا، مشددا على ضرورة اإلسراع 
في بناء مدارس جديدة لتحقيق التوازن بني زيادة 
أعداد الطالب وعدد املدارس. وأوضح النائب الوعالن 
ان الكثافة الطالبية العالية في الفصول الدراس����ية 
تترك تأثيرات نفسية سيئة تقع على التالميذ، وكذلك 
على الكادر التعليمي، وتنعكس آثارها سلبيا على 
مستوى التحصيل الدراسي والعلمي، وتزيد احتماالت 
تعرض الطالب لإلصابة بأمراض صحية، وليس من 
املبالغ����ة إذا قلنا اننا قد نخلق جيال غير متعلم في 
ظل هذه الظروف اذا ما استمر احلال هكذا دون عالج. 

الوعالن عجز  النائب  واستغرب 
وزارة التربية عن توفير مدارس 
الستيعاب الزيادات الطالبية في 
مختلف مناطق الكويت، على الرغم 
من ان الوزارة تهدر سنويا مئات 
املاليني م����ن الدنانير في أمور ال 
جتدي نفعا، في حني جند ان بناء 
مدارس جديدة واالهتمام بالبنية 
التحتية للعملية التعليمية يأتي 
في أواخر اهتمامات الوزارة، وفي 
غضون سنوات قليلة قد ال يجد 
أبناءنا أماكن في املدارس، مشيرا 
الى ان وزارة التربية تفتقر الى 
التخطيط املستقبلي، خصوصا 

فيما يخص البنية التحتية للعملية التعليمية.
وأش����ار النائ����ب الوعالن ال����ى ان الدراس����ات 
واإلحصائيات تش����ير الى زيادة ملحوظة في أعداد 
الطالب كل عام لبعض املراحل التعليمية يقابلها نقص 
في عدد املدارس اجلديدة، وهو ما يشكل عجزا يتراكم 
عام����ا بعد عام، الى ان يأتي الوقت الذي تنفجر فيه 
هذه الكارثة. لذلك كان البد لوزارة التربية االستعداد 
جيدا، والوصول الى اجلاهزية التامة قبيل انطالق 
العام اجلديد من حيث زيادة أعداد املدارس، وجتهيز 
املعلمني، وعقود النظافة، واستعجال تسليم املدارس 

التي هي قيد اإلنشاء ليتم جتهيزها.

عدنان عبدالصمد ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي ود.ضيف اهلل أبورمية أثناء االجتماع

مبارك الوعالن


