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وافق مجلس االمة في جلسته العادية امس على مشروع القانون في شأن حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء في مداولته الثانية وأحاله الى احلكومة. وجاءت نتيجة تصويت املجلس على القانون في املداولة الثانية مبوافقة 48 عضوا ورفض 
8 من إجمالي احلضور البالغ عددهم 56 عضوا. وتنص املادة االولى من القانون على ان حتدد تعرفة استهالك الكهرباء »كيلوواط ساعة شهريا« وتعرفة استهالك املياه العذبة »الف غالون امبراطوري شهريا«. وفيما نصت املادة الثانية من 

القانون على انه: يجوز منح حوافز ملن يساهم من املواطنني في ترشيد استهالك الكهرباء واملاء، وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابط منح هذه احلوافز، فإن املادة الثالثة نصت على أن يعامل املواطن الذي يسكن في السكن االستثماري 
معاملة املواطن الذي يسكن في السكن اخلاص من حيث تعرفة الكهرباء واملاء شريطة أال يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر. وأكد رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن ان التعديالت التي قدمت على مشروع قانون حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء 
واملاء تهدف الى ترشيد االستهالك وليس اإلضرار باملواطن. وأعرب الغامن في تصريح للصحافيني عقب جلسة املجلس عن اعتقاده بأن إقرار مجلس االمة قانون حتديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء في مداولته الثانية سيكون له انعكاس إيجابي 
من خالل وجود إجراءات تتخذ من قبل الدولة لإلصالح االقتصادي وحلل مشكلة االختالالت اجلسيمة في املوازنة. واضاف أن مجلس األمة أقر القانون وأحاله الى احلكومة حيث قدمت تعديالت بسيطة على القانون مع استثناء القطاع السكني 
من القانون اضافة الى تقدمي تعديل بأن املواطن الكويتي الذي يسكن في شقة أو مستأجر شقة يعامل معاملة املواطن في السكن اخلاص من حيث تعرفة الكهرباء واملاء حتى ال تكون هناك تفرقة بني املواطنني. وأوضح أن القانون وضع التعرفة 

للكهرباء واملاء كحد أقصى وذلك حتى ميكن احلكومة من التدرج بتطبيق التعرفة على بقية قطاعات الدولة إضافة الى إعطاء احلكومة أحقية تقدمي برامج حتفيز ملن يرشد في استهالكه للكهرباء واملاء. وحول ما يتعلق بوثيقة اإلصالح املالي 
واالقتصادي، قال الغامن ان الوثيقة ليست قانونا حتى يصوت عليها املجلس امنا هي رؤى وافكار تراها احلكومة وتتطلب تشريعات تقدم الى املجلس. واضاف ان املجلس في حال تقدمي احلكومة التشريعات املطلوبة سيتخذ قراراته في شأنها 
سواء بالرفض او القبول، مشيرا الى مناقشة املجلس للوثيقة في جلسته املقبلة. في سياق آخر، ذكر الغامن ان مجلس االمة احيط علما خالل جلسة اليوم بطلب من النائب عبداحلميد دشتي مؤرخ في 20 اجلاري منحه اجازة وفقا للمادة 24 من 
الالئحة الداخلية مرفقا بتقارير طبية مختومة من اجلهات الرسمية. واوضح الغامن ان الطلب ال يتضمن تقدمي اعتذار عن عدم حضور اجللسة، مؤكدا طلب الرأي الدستوري من »خبراء دستوريني ومن لديه من النواب رأي في هذا املوضوع« 
لبحثه في اجتماع الغد اخلميس. وأكد ان موقف املجلس جتاه النائب دشتي واضح حيث سبق للمجلس رفع احلصانة النيابية في عدد من القضايا وليس من املعقول حتديد وقت ملناقشة موضوع هذا النائب في كل جلسة. وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

زيادة الكهرباء واملاء .. مداولة ثانية
أمر خطير.

٭ الرئيس مرزوق الغامن: ال ينساق 
احد وراء من يريد ان يتصيد، هذه 
وثيق����ة بها رؤى وأف����كار ونحن 
مسؤولون عن التشريع والتعديل 
عليه، ما ال نحاسب عليه هو دور 
احلكومة في التنفيذ، والوثيقة لم 
متر إال في أحالم من يريد ان يتصيد 

ضد هذا املجلس.
٭ فيصل الكندري: اليوم نخاطب 
الش����عب الكويتي لكي يعرف من 
وراء التخصيص فهم من شرعوا 
التخصيص وصوتوا عليه، وصوتوا 
على اخلطة اإلمنائي����ة وبها بيع 
مصافي النفط والبتروكيماويات فال 
نحرف في الكالم ونبرر ملن اختلفوا 
على ال� 37 مليارا في خطة التنمية 
)ترى كيك����ة واختلفوا عليها( ما 
جاء بالوثيقة هو عبارة عن إدارة 

للصحة والتعليم.
الوثيقة سوف ترجع الى املجلس 
وتدرج توصياتنا وتناقش وتبدون 

مالحظاتكم عليها.
٭ د.عبدالرحمن اجليران: الوثيقة 
تنظر الى املستهدفات وال تنظر الى 

الطريق لهذه املستهدفات.
والكالم عن الرف����اه غير صحيح 
والكالم عن اخلصخصة قدمي وهناك 
حتوالت عاملية، وهناك توجه بأن 
يكون الضغ����ط على احلكومة أن 
تسير في هذا االجتاه ومنها توني 
بلير ومودي����ز، وأرى أن هذه من 
تداعيات الربيع العربي وحتى ال 
تؤمل املواطن فباألمس سمعنا عن 
تخصيص شركة أرامكو فهذا توجه 
دولي وتداعيات الربيع العربي وهذا 
ليس معناه أن مترر الوثيقة على 

عواهنها.
٭ علي اخلميس: أستغرب من نقاش 
الوثيقة وأستغرب  النواب حول 
ايهام بعض الوجوه بالشارع أنها 
عبارة ع����ن قانون وليس معناها 
تخصيص البلد، نوقش����ت أو لم 
تناقش ليس����ت إلزاما ونعلم أنها 
إن متت مناقشتها من عدمها ليست 

إلزاما علينا.
نحن لس����نا في معرض دفاع عن 

احلكومة بل ندافع عن احلق.
٭ د.عودة الرويعي: صوتنا أوال 
على رف����ض التقرير ومت التعديل 
وبعد ذلك املداولة االولى. واتفقنا 
على ذهاب املالحظات الى اللجنة 

وتعود الينا.
لدي عتب على النواب نسمع عن 
مالحظات مالحظات لكن لم يتقدم  

أحد الى اللجنة املالية إلدراجها.
٭ د.عبداهلل الطريجي: هي عبارة 
عن معركة انتخابات قادمة وتقول 
ان املعركة بدأت وينبغي أن نكون 

واثقني في أنفسنا.
كيف نتعامل في جلنة حماية املال 
إيقاف بيع  العام بالتوصية على 
بع����ض الش����ركات وصوتنا على 
إحالة بيع شركة املنتجات الزراعية 

وشركة تدريب السيارات.
واملجل����س فت����ح ملف����ات كثيرة 
ومدفونة منذ سنوات طويلة وأمس 
كان هناك اجتماع للجنة واعتذر 
الوزي����ر عن احلض����ور والعضو 
املنتدب وس����نوضح في الش����هر 
القادم كيف كانت تباع الشركات 
في املجالس السابقة وعلى نواب 
وكيف استفادوا من عرض الشركات 
عليهم وسنبني بعض الفساد في 

املجالس السابقة.
٭ مبارك اخلرينج: كل ما يتعارض 
مع الدس����تور أو ب����ه مضرة على 
املواطنني املجلس لن يوافق عليها. 
واملجلس هو س����يد ق����راره. ومو 
معقولة أن أعض����اء في املجالس 

تستفيد من القوانني.
٭ الرئيس مرزوق الغامن مقاطعا: 

قال مجالس سابقة.
٭ عدن����ان عبدالصم����د: الوثيقة 
ليست قوانني ولكنها بها توجه عام 
وسياسة عامة قد تأخذها احلكومة 
بأننا وافقنا عل����ى التوجه العام. 
ونتخوف بأن نقره����ا وتتخذها 

احلكومة مستقبال كتذرع.
واليوم األخ الرئيس أنت حسمت 
املوضوع بأنها ستعود للمجلس 
ملناقش����تها، بالنس����بة لقان����ون 
اخلصخصة لكي أبرئ س����احتي، 
فالقانون ال����ذي وافقت عليه كان 
وضع ضوابط للتخصيص وقيود 
قاسية من ضمنها السهم الذهبي.

٭ الرئيس مرزوق الغامن: أنا أيضا 
وافقت على القانون واملشكلة فيمن 
ال ينسجم مع مواقفه ومن يوافق 
وبع����د ذلك يقول أنت����م تبيعون 
البلد، ورفضت املوافقة على خطة 
التنمية في وقتها ألسباب وضعت 

في استجواب كامل.
د.أحمد مطي����ع: اجلدل الذي يثار 
حول الوثيقة فنحن نثق في أعضاء 
اللجنة املالية فلم يتم التصويت 

عليها وبانتظار تقرير اللجنة.
ونحن بصدد مناقشتها ولن نقر 
أي قانون يخصص أي مرفق من 

مرافق الدولة.

اخلصخصة فال ميكن ان يخصخص 
اي مرفق دون اقرار قانون ويجب 
ان نسمع رأي احلكومة سواء في 
الصحف ولم نر ناطقا رسميا نزع 
الوثيقة حتى  فتيل ماهية ه����ذه 
أصبحنا نتحدث باسم احلكومة، 
ويجب حسم هذه املسألة بأن هذه 
الوثيقة ليست مشروع قانون او 

تخصيص مرفق او غيره.
وه����ذه الوثيقة م����ن املفترض ان 

حتفظ في اللجنة املالية.
حمدان العازمي: ما مت اتخاذه من 
قرار في املجلس هو قرار خطير وال 
يفترض ان مير بهذه الطريقة، بها 
خصخصة وبها مخالفة دستورية، 
بعض بنودها ال حتتاج الى قوانني 
وكأننا فوضن����ا احلكومة بزيادة 

الرسوم وباتخاذ القرارات.
أستغرب من احلكومة واألعضاء 
ان متر 4 أشهر واحلكومة تدرس 
وجتتمع وآخر شيء لم نناقشها 

وبهذه الطريقة متر!
في احلكومات األخرى الش����قيقة 
تكلموا عن مثل هذه الوثائق لكنهم 
أعلنوا في اإلعالم. ليست رؤية بل 
بها مخالفة دس����تورية، واذا كان 
من سبقونا أخطأوا فلماذا نخطئ 
مثلهم؟ ولكنهم اس����تثنوا النفط 
والصحة والتعليم من اخلصخصة 
ورفع احلظر عن بعض القطاعات 

والديزل وهناك قانون 2010 كذلك 
إذن خالفن����ا ان ه����ذا النق����اش ال 
يكون غطاء سياس����ي للحكومة، 
وبالتال����ي نح����ذر احلكوم����ة من 
اس����تغالل هذا األمر، وسنناقشها 
في اجللس����ة املقبل����ة، واذا كانت 
هناك تشريعات فلتأت للمجلس 

للتصويت عليها.
٭ يوسف الزلزلة: أتعجب من بعض 
األشخاص الذين يضربون املجلس 
وكل ما هو موجود في الوثيقة أقر 
في خطة التنمية في 2010 باإلجماع 
ومنهم 3 نواب اآلن من كل  القوانني 

ومنها اخلصخصة.
وعلينا ان نعرف ان هناك رؤى تتقدم 
بها احلكومة للبرمان لتتحقق، وانا 
أول من ناقش ما قدمته احلكومة 

في اول 10 دقائق.
نحن رج����ال دولة علينا ان ننظر 
لألمور بنظرة ثاقب����ة وعلينا ان 
نقدم مصلح����ة الكويت وليس ما 
يقوله زيد او عمرو وكل أمر فيه 
تقدم اقتصادي سنكون معه، وأي 
أمر يضر املواطنني سنقف ضده، 
ويتحدث����ون وكأن احلكومة ضد 
البلد، دعنا نضع وجنس����د مبدأ 
التعاون بني السلطتني حتى نقدم 

ما هو أفضل للكويت.
٭ عبداهلل التميمي: البعض يحاول 
إيهام الشارع بأن املجلس احلالي أقر 

ه����ذا كان القرار ولكن ليس لدينا 
مانع من إعادتها الى املجلس، وال 
يوجد شيء اسمه إطالق يد احلكومة 
في اخلصخصة للتعليم والصحة 
والنفط، ولكن احلكومة تقول انها 

حتتاج الى تعديل وتشريع.
٭ محم����د اجلب����ري: خرجنا بعد 
اجتماع اللجن����ة وذكرت ان هذه 
اللجنة  التوصي����ات ستدرس����ها 
الى املجلس مرة اخرى  وتعيدها 
وأس����تغرب ما يث����ار ان اللجنة 

ستحيلها الى احلكومة.
من يتكلم عن خصخصة القطاعات 
فيحظر ذلك مواد الدس����تور التي 

حتظر ذلك األمر.
إثارة ه����ذا اللغط من املس����تفيد 

منه؟!
ويقولون: لوال كالم احمد السعدون 

ملرت الوثيقة.
٭ صالح عاشور: نحن لم نناقش 
الوثيقة بامللجس فنحن مختلفون 
من حيث املبدأ، الوثيقة واضحة، 
احلكومة تريد خصخصة القطاعات 

النفطية والصحية والتعليم.
٭ جمال العمر: ما هو موجود في 
اللجنة  الى  املضبطة هو إحالتها 
ومن ثم احلكومة، وتقدمنا باقتراح 
إعادتها للمجلس ملناقش����تها مرة 

اخرى.
احلكومة متلك القرار مثل البنزين 

فالدس����تور واضح، فال يخصص 
مرفق اال بقانون ونحن ال نرفض او 
نقبل الوثيقة، نحن نبدي مالحظاتنا 
وتدرج في تقرير اللجنة، اذا كان 
هناك من يريد ان يتصيد ولم يجد 
شيئا فهذه مشكلته، األمر متاح لكل 
نائب ونبدي مالحظاتنا وسيذهب 
الى احلكومة ونسير وفق أسس 
ونصوص دستورية، والتشريع 
نوافق أو ال نوافق عليه، وكل ما 
هو موجود في الوثيقة كلها صوتوا 
عليه في خطة التنمية 2010 ايام 

احمد الفهد.
٭ فيصل الش����ايع: هذه الوثيقة 
رؤية احلكومة في اإلصالح املالي 
واالقتصادي وسبق ان طالبنا من 
احلكومة ما هو الوضع املستقبلي 
بعد انخفاض البترول وكنا نطالبها 
بإيقاف الهدر وتقليل املصروفات 

في اجلهات احلكومية.
ولكن نحن استمعنا الى وجهات نظر 
احلكومة وأحضرنا املتخصصني 
من ديوان احملاس����بة ومحافظني 
البنك املركزي السابقني وجمعية 
احملاسبني واحتاد املصارف واحتاد 
املس����تثمرين وأبدوا مالحظاتهم 

ووضعناها توصيات.
متت مناقشة الوثيقة وأبدى النواب 
مالحظاته����م وأحلتم التقرير الى 
اللجنة ومن ثم احالته الى احلكومة، 

افتتح رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن اجللس����ة العادية العلنية 
أمس الثالثاء الس����اعة التاس����عة 
والنص����ف صباحا بعد أن كان قد 
رفعها ملدة نصف ساعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتال االمني العام أسماء 
االعضاء احلاضرين واملعتذرين 
والغائبني عن اجللسة بدون إذن أو 
إخطار، وكذلك األعضاء الغائبون 
واملعت����ذرون عن ع����دم حضور 
اللجان منذ اجللس����ة  اجتماعات 

السابقة.
٭ الرئيس مرزوق: تقدم لي النائب 
عبداحلميد دش����تي بتاريخ 20/4 
تتضمن طلب إجازة وفق املادة 24 
من الالئحة ومرفق به تقرير طبي 
مصدق عليه من اجلهات املعنية، 
وهناك اجتماع في مكتبي الساعة 
12 يوم اخلميس ومن له رأي يدلي 
به هناك ألني لن أفتح املجال في هذا 
اخلصوص وعقدت طلب مناقشة 
وكل أدلى بدلوه فهناك جهات معنية 

بتطبيق القانون.
بند التصديق على املضابط

الى مناقش����ة بند  انتقل املجلس 
املضابط ذات االرقام 130 أ وب.

٭ روضان الروض����ان: رد وزير 
التربية بأن الوزارة أخذت اجراءات 
فأمتنى أن يكون هناك دور إعالمي 
للتوضيح للمدرسني أوال بأول لكي 

يأخذ املدرس عقابه.
٭ الرئي����س مرزوق: خطأ امالئي 

ُعّدل في املضبطة.
٭ فيصل الدويسان: احلديث عن 
وثيقة االصالح انتهى النقاش ولم 
تتخذ قرارا بشأنها وأريد أن أعرف 

ماذا جرى.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: هذا األمر 
صار عليه لغط، الوثيقة ال نصوت 
عليها باملوافقة أو الرفض، بل هي 
رؤى حكومية يناقشها املجلس مرة 
أو أكثر وحتال الى احلكومة وما 
بها من تشريع يأتينا هنا لنشرعه، 
والسلطة التنفيذية تقوم بالتنفيذ 

ونقوم نحن باحملاسبة.
التقرير في اللجنة املالية ويشمل 
م����ن  الكثي����ر  اآلراء وتناق����ش 
التوصيات، واملجلس في اجللسة 
القادمة يناقش تقرير اللجنة، ونحن 
ال نتحمل مس����ؤولية رفض رؤى 
معنية وال نتحمل مس����ؤولية ما 
جاء فيها، أما التش����ريعات فتأتي 
الينا ونشرعه وهذا من صالحيات 
السلطة التشريعية واحلكومة تنفذ 

ونحن نراقب.
٭ سلطان اللغيصم: مت التضليل 
حول الوثيقة فهناك مجالس صوتت 
باملوافقة على تخصيص مصافي 
النفط، ومت عرض ڤيديو للنائب 
السابق عبدالرحمن العنجري يظهر 
موافقته خلصخصة ما بعد إنتاج 

النفط.
ومت عرض ڤيديو للنائب السابق 
د.حس����ن جوهر عن اخلصخصة 
يظه����ر موافقت����ه عل����ى قان����ون 
اخلصخصة ويقول فيه انه نقلة 

نوعية ونقل منط حياة.
ثم عرض ڤيديو للنائب الس����ابق 
العنجري يقول فيه  عبدالرحمن 
»ما يصير نعطي املواطن من املهد 

الى اللحد«.
وع����رض ڤيدي����و آخ����ر يظه����ر 
اتفاق الكت����ل واملجاميع والنائب 
السابق خالد السلطان يقول فيه 
»اخلصخصة مصير حتمي للكويت 
ولن نستمر ككيان بدونه« ثم مت 
عرض ڤيديو آخر للنائب السابق 
عبدالرحمن العنجري يظهر تأييده 
عن موافقته على قانون تخصيص 
الكويتية. ويقول  النفط  مصافي 
أيضا ان النواب قدموا اقتراحا وهم 
11 نائبا تقدم����وا باقتراح بقانون 
بتأسيس شركة عامة بتخصيص 
ش����ركة املصافي النفطية ومنهم 
)فيصل املسلم وجمعان احلربش 
وعلي الدقباس����ي وروال دش����تي 
الش����عبي  العمل  وغيرهم وكتلة 

وكتلة التنمية واالصالح(.
ومت عرض مقطع آخر للنائب السابق 
علي الراشد يقول فيه املوظف اللي 
قاعد في بيتهم ويروح الدوام ويحل 
الكلمات املتقاطعة لن يكون موجودا 

في القطاع اخلاص.
وكذلك عرض مقطع آخر للنائب 
السابق أحمد السعدون يقول فيه 
ان الفساد سيس����تمر بدون إقرار 
قانون اخلصخصة وبغيره سنترك 
احلكومة لتفعل ما تشاء، وأنا أحد 

من تقدم مبعظم نصوصه.
كلهم يدافع����ون عن اخلصخصة 
والي����وم وصل����وا ال����ى 40 ندوة 

ويحذرون منها.
٭ صالح عاشور: وثيقة اإلصالح 
ودمجها مع قانون الدعوم وقانون 
زيادة الرس����وم املالية والتكاليف 
وكأن املجلس خّول اللجنة املالية 
بإحالتها الى احلكومة، واعترضنا 
على اإلجراء. موضوع الوثيقة لم 
يتم مناقشتها في املجلس وبالتالي 
لم نضع مالحظاتنا عليها وعلى 
اللجنة بعد مناقشتها مع احلكومة 

)هاني الشمري( رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج وأمني السر م.عادل اخلرافي وعدنان عبدالصمد على املنصة وتبدو األمانة العامة  

الب����د من ع����رض النتيج����ة على 
املجلس إلبداء وجهات النظر، ألن 
بعض القضاي����ا حتتاج وقفة من 

املجلس.
فه����ي تتضمن ان بع����ض املراكز 
الصحي����ة والتعليمي����ة س����تتم 
خصخصتها ولكن لم توضح كيف 
س����تتم خصخصتها ونسمع رأي 

وزيري التربية والصحة.
وتنص على تخصيص 57 محطة 
بنزين، فعلى اي اساس وبالتالي 
لم نعط اإلذن للجنة إحالتها الى 
احلكوم����ة مباش����رة، ألن الكثير 
م����ن بنودها لنا اعت����راض عليها 
واعتراض عل����ى توجه احلكومة 
في اسلوب تطبيقها ومنها نقل ما 
متلكه الدولة الى القطاع اخلاص 
بدون وضع ضوابط على املكتسبات 
الشعبية ونصر على عرض الوثيقة 

على املجلس.
٭ الرئي����س م����رزوق الغامن: مو 
صحي����ح ان����ه مت التصويت على 
الوثيقة والقانونني في تصويت 
واحد أب����دا، بل مت التصويت على 
املرسوم بتصويت واحد ومت رفضه 
ومن ثم مت التصويت على املداولة 
األولى لتعرفة الكهرباء واملاء والنداء 
باالسم، فالعدد لم يكن كافيا ولم 

يبلغ احلد األدنى الالئحي.
وفيما يتعلق بتخصيص مرافعة، 

سلطان اللغيصم وفيصل الكندري والشيخ محمد اخلالد

الشيخ خالد اجلراح متوسطا محمد طنا ود.يوسف العلي

عيسى الكندري وأحمد الري وفيصل الدويسان خالل اجللسة

عدنان عبدالصمد

د. بدر العيسى

حمدان العازمي ومبارك احلريص
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محمد اخلالد: 
اللجنة العليا 

للجنسية تعكف 
على غربلة ملفات 

أبناء الكويتيات

نحن خّدام الشعب 
نخدم كل من على 
هذه األرض الطيبة

سلمان احلمود: 
لن يكون هناك 
دعم أو صرف 

للهيئات واالحتادات 
واملنظمات إال بعد 

التأكد من دعمها 
للكويت

الزلزلة: أي أمر 
به تقدم اقتصادي 
سنكون معه وإذا 

ضّر املواطن 
فسنتصدى له

التميمي: البعض 
يحاول إيهام الشارع 

بأن املجلس 
احلالي أقّر 
اخلصخصة

حمدان العازمي: 
الوثيقة تفويض 
للحكومة بزيادة 
الرسوم واتخاذ 

القرارات

مطيع: لن نقّر أي 
قانون لتخصيص 

مرافق الدولة

إعادة عرض وثيقة اإلصالح االقتصادي على املجلس في اجللسة املقبلة
تخصيص ساعتني من جلسة اليوم ملناقشة تطاير احلصى في الشوارع

بأن هن����اك إطالقا لي����د احلكومة 
ف����ي احلكومة وفق  للتخصيص 
القانون 37 لس����نة 2010 واجلهاز 
األعلى للتخصيص يعمل وفق هذا 

القانون.
والقانون له الئحة تنفيذية لتعطي 
مرونة لتعظيم إيرادات احلكومة 

ب� 40% للمواطنني.
والبع����ض ص����ور ان برنام����ج 
التخصيص احلالي انها تنتقل من 
ي����د احلكومة الى ايد اخرى ولكن 
األمر غير ذلك فكل القوانني تتكلم 
من خالل شركات مساهمة يساهم 

بها املواطنون.
التعليم  وبالنس����بة لتخصيص 
والصحة، هناك بعض االجراءات 
التي ت����رى احلكومة انها تتطلب 
تعديال تش����ريعيا على قانون 37 
لس����نة 2010 وللمجلس ان يقبل 
او يرف����ض ولكن عندم����ا ذكرنا 
التعليم والصح����ة ففي الصفحة 
13 من الوثيقة قلنا إدارة التعليم 
والصحة يعني تخصيص اإلدارة 
وليس نقل امللكي����ة وهذا مذكور 

وواضح جليا.
وفي صفحة 12 قلنا ال تخصيص 
إال وف����ق برنامجني الش����راكة او 

التخصيص.
وفي الصفحة األخيرة رقم 58 في 

االعلى لألسرة ومركز املرأة لألبحاث 
في جامعة الكوي����ت إلى اجتماع 
لبحث القضايا املتعلقة بش����ؤون 

األسرة واملرأة.
وفيما يلي نص الرسائل:

باإلش����ارة إلى ما تناولته بعض 
الصحف احمللية ووسائل اإلعالم 
ذات الصلة بالنشاط الرياضي من 
أنه قد أصاب أداء بعض الهيئات 
الرياضية مخالفات مالية بش����أن 
تنظيم أنش����طتها على املستويني 

احمللي والدولي.
فإن اللجنة تطلب موافقة املجلس 
املوقر على تكليفها بدراس����ة هذا 
العامة  الهيئ����ة  املوض����وع م����ع 
للرياضة، على أن تقوم هذه الهيئة 
بتزوي����د اللجنة بتقرير كامل عن 
هذه املخالفات املالية واإلجراءات 
التي اتخذت جتاه معاجلتها، وذلك 
باالس����تعانة بديوان احملاس����بة، 
لدراسة هذه املخالفات خالل الفترة 
م����ن 1/10/2012 حتى نهاية مارس 
2016، وعلى أن تقدم اللجنة تقريرا 
إلى املجلس مب����ا تنتهي إليه في 

هذا الشأن.
تود جلن����ة املرأة واألس����رة أخذ 
موافقتكم بدعوة املجلس األعلى 
لألس����رة وكذل����ك مرك����ز امل����رأة 
لألبحاث ف����ي جامعة الكويت إلى 

محور اإلصالح التشريعي قلت إن 
هناك عدة تشريعات وصل عددها 
إلى 15 تش����ريعا وهي متطلبات 
رئيس����ية لإلصالح ول����ن تتم إال 

مبوافقة املجلس.
ال يوجد أي فكر للتخصيص خارج 
القوانني املعم����ول بها نعم هناك 
فكر للتخصيص وهو نافع ويفيد 

االقتصاد احمللي.
أنا أتكلم عن آث����ار اتهام املجلس 
بأنه أطلق املجل����س يد احلكومة 

من خارج املجلس.
عل����ى  املجل����س  وص����ادق  ٭ 

املضابط.

بند الرسائل الواردة

تضمن كش����ف األوراق والرسائل 
رسالتني هما كالتالي:

٭ رسالة من رئيس جلنة الشباب 
والرياض����ة يطلب فيه����ا موافقة 
املجلس على تكليف اللجنة بدراسة 
الهيئات  املالية لبعض  املخالفات 
الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة 
وباالستعانة بديوان احملاسبة وذلك 
خالل الفت����رة من 1/10/2012 حتى 

نهاية مارس 2016.
٭ رس����الة من رئيس جلنة املرأة 
واألسرة يطلب فيها موافقة املجلس 
على أن تقوم اللجنة بدعوة املجلس 

اجتماع لبح����ث القضايا املتعلقة 
بشؤون األس����رة واملرأة وتبادل 
اخلب����رات والتجارب في القضايا 
املتعلقة بتمكني املرأة في النواحي 

االجتماعية واالقتصادية.
٭ د.يوسف الزلزلة: الرسالة الواردة 
من رئيس جلنة املرأة ونحن لدينا 
مؤسسات رائعة ويجب أن نستعني 
بهم حتى يكون هناك رأي واضح 
ليعطي املرأة حقوقها وكما أن الرجل 
يجنس أبناءه أمتنى أن يكون هناك 

قرار ألبناء الكويتيات.
والتأمني الصحي إلى اآلن لم ينفذ 
القانون ومت تعطيله من اإلخوة في 
ديوان احملاسبة وإلى اآلن لم تؤخذ 
موافقة ديوان احملاسبة ويجب أن 

نلزم ديوان احملاسبة بتوصية.
٭ عبداهلل معي����وف: نحن نريد 
الرياضية  حتوي����ل املؤسس����ات 
املخالفة ووجود مخالفات نيابية 
تستدعي حتويلها إلى النيابة وهناك 
عهد لم تسلم واالحتراف اجلزئي 
حقق لالعبني ومعظم الالعبني لم 
يحصلوا على شيء من التعويضات 
وهناك مبالغ تصرف على اللجان 
لم نر له����ا أي دور وهي حتصل 
على ما يقارب ال� 4 ماليني دينار 
وحتى القرارات الصادرة من هيئة  

الرياضة لم يتم تنفيذها.

من حل إسكان املواطنة الكويتية في 
املشاريع اإلسكانية اجلديدة.

وهناك انحطاط في إدارة الرياضة 
ويجب أن يكون لديوان احملاسبة 

دور فعال ومهم.
عب����داهلل الطريجي: يجب أن نقر 
ونعترف بأن الرياضة في الكويت 
مختطفة ونقدر دور وزير الشباب 
ف����ي املواجهة والكويت تصرف 3 
ماليني ألش����خاص ض����د الكويت 
واملفروض أن يكون هناك تقييم 
للج����ان واملكاتب وغي����ر معقول 
نعرض عليه����م ويوقفون ضدنا 
وكذلك هناك مساومات في االحتراف 
اجلزئي وفي منتصف مايو هناك 
تصويت عل����ى إيقاف الكويت اما 
ان تنجح أنت أو تنجح العصابة 
وبعض األندية موقفها سلبي وكذلك 

يجب إقرار الصوت الواحد.
٭ سلمان احلمود: ال يخفى على 
اجلميع ان احلكومة س����عت بكل 
جهودها الى رفع اإليقاف بتوصية 
من الشيخ جابر املبارك وذهب ووفد 
إلى لوذان، واللجنة األوملبية الدولية 
أوقفت النشاط وذهب وفد بوساطة 
األمم املتحدة الى جنيڤ وقالوا ان 
القضية ليست قضية قوانني ولكنها 

نزاع داخل الكويت.
هناك من س����عى وقدم ش����كاوى 
النشاط  الكويت لوقف  من داخل 
الرياضي ومن وقف في هذا اجلانب 

يتحمل املسؤولية واخلسائر.
وما حدث في كونغرس الفيفا الشهر 
املاضي تبع����ات للموضوع وكان 
يفترض ان يذهب الى هناك لرفع 
االيقاف واتصلنا بكثير من الدول 

وشرحنا موقف الكويت.
نتمنى من الكونغرس في ش����هر 
مايو ان يكون هناك دعم قوي الى 

جانب موقف الكويت.
ومن اليوم األول وضعنا مجموعة 
اج����راءات على جميع املس����ارات 
لتوضيح ان هيئة الرياضة بذلت 
كل جهوده����ا وضحية عدم جناح 
الرياضة اننا نهمل اهم شريحة في 
املجتمع، هناك رؤية جاهزة ستقدم 
من خالل القنوات الرسمية ملجلس 
الوزراء لتطوير الرياضة الكويتية 
ونحن ال منل����ك اال الرقابة املالية 
على صرف األموال لألندية والرؤية 
جاهزة ومشروع القانون سيقدم 
في القريب العاجل وكل العناصر 
النواب  الت����ي ذكرها  اإلصالحية 
موجودة في املشروع واحلكومة 

لن تخذل الشباب.
وفيما يتعلق باملخالفات، بالفعل 
هناك شبهة مخالفات في القطاعات 
الرياضي����ة ال ميك����ن إحالتها الى 

النيابة إال بعد التحقق والتثبت.
وبالنس����بة للمنظمات مت جتميد 
الصرف لها ومت تقييم مواقفها هل 
هي داعمة للكويت ام معادية لها 
وتسعى لإليقاف ولن يكون هناك 
اي دعم او صرف اال بعد التأكد من 

دعمها للكويت.
وأؤكد ان اي مبادرة اصالحية او 
اي اجراء لن نقصر فيها، الكويت 
قدمت ما تقدر عليه وتعرضت الى 
اهانات وإساءات من املنظمات التي 
كان توجهها األساس����ي هو خدمة 
الكويت ولكنها ومس����ؤوليها لها 
مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح 
الرياضة وأصبح هناك وعي دولي 
وعرفت ان هذه املنظمات انحرفت 
ف����رد واح����د. واحلكومة  باجتاه 
حريصة كل احلرص بتوجيهات 
سامية على أن نضع الشباب في 

سلم أولوياتنا.
٭ عبداهلل املعيوف: الكل يعلم انه 
في املجلس املبطل الثاني وجدنا 
الرياضة 2012/26  امامنا مرسوم 
رغم التعقيدات املوجودة به. وفي 
جلنة الش����باب وجدن����ا ان هناك 

٭ مبارك احلريص: اخلصخصة بها 
محاذير دستورية كثيرة ويفترض 
أال يكون هناك جدل في الشارع بأننا 
سنمرر اخلصخصة وشرعنا 95 
قانونا وال يوجد بها قانون يخالف 

الالئحة والدستور.
بعد وص����ول الوثيقة من اللجنة 

املالية تقدم مالحظاتنا عليها.
٭ د.محم����د احلويلة: اإلحالة الى 
اللجنة املالي����ة الئحي، وااللتزام 
بالدس����تور ش����ددت عليه جلنة 
امليزانيات عندما ناقشنا ميزانية 
هيئة الشراكة بني القطاعني العام 
واخلاص بأنه ال يتم تخصيص اي 
مرفق حكومي إال بقانون وهذا ما 
أكدنا عليه في اللجنة على جميع 

اجلهات احلكومية.
٭ عبداهلل املعيوف: اإلخوان الذين 
خارج املجلس يريدون العودة الى 
املجل����س واالنتخابات، فيريدون 
مخرجا بعد املقاطعة، فهم يريدون 
مادة للدخول في االنتخابات القادمة 

بأن هذا املجلس يبيع البلد.
تري����دون مدخال كيفك����م لكن ال 
تكذبون على العالم، محمد هايف 
قال انا بشارك قولها صراحة لكن 
ال تلف وتدور فخرج للدخول في 

االنتخابات.
أحمد السعدون وغيره انت عتيق 
أفال تقرأ الوثيقة وتعرف ما بها؟! 
نعم يعرف ما به����ا لكن يدورون 

على أعذار.
٭ حمود احلمدان: كل أبدى وجهة 
نظرة ويهرف مبا ال يعرف ويحملون 
شهادات وهم ال يعرفون االقتصاد 
او مزاياه فمن املخجل ان شخصا 
يقول ان الشركات اخلاسرة تباع، 
فكل اقتصادي يفهم في االقتصاد ان 
الشركات الرابحة هي التي تباع.

وكل ه����ذه املهرطقات التي حتدث 
هي استباق لالنتخابات.

٭ ماجد موسى: في الفترة األخيرة 
وفي ال� 3 سنوات التي مضت من 
عمر املجلس احلالي كنا ال نلتفت 
ملن س����بقونا فهذا املجلس أجنز 
إجن����ازات عجز عنه����ا الكثير من 

املجالس السابقة.
أي شخص يترك االنتخابات انزل 
لكن ال حتاول تشويه صورة زمالئك 
النواب وال نقبل تشويه سمعة هذا 
املجلس، فلن نوافق على اي قرار 

يضر الشعب الكويتي.
»والسرج املرصع ال يجعل احلمار 

حصانا«.
٭ فيصل الدويسان: كل الدول التي 
أقدمت عل����ى اخلصخصة تقدمت 
ولكن املشكلة أثيرت بسبب عدم 
وضوح وزير املالية انس الصالح 
وأعتقد ان التعبير قد خانه، حرام 

هذا الوقت الذي انشغلنا به.
كان ينبغ����ي ان يتق����دم الوزي����ر 
بتوضيح األمر لكن احلديث بهذه 
الطريقة يعطي مؤش����را على اننا 
نتأثر بذلك، وإذا كنتم كاذبني فكونوا 

من الذاكرين.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: اجللسة 

املقبلة كل يبدي مالحظاته.
٭ أنس الصال����ح وزير املالية: ال 
الوثيقة  جنزع كحكومة ملناقشة 
مرة اخرى، هناك وقت سيخصص 
ملناقشة هذه الوثيقة ولكن أتقدم الى 
اململكة العربية السعودية الشقيقة 
على الرؤية التي قدموها يوم امس 
ويسعدني هذا التماثل الكبير بني 

ورقتني اقتصاديتني.
استغربت حقيقة ما قيل عن انها 
تطلق ي����د احلكومة ف����ي إصدار 
التشريعات وال يقول ذلك إال من 

ال يعي الدستور.
الوثيق����ة صدرت بق����رار مجلس 
الوزراء في 3/14 وهي خطة عمل 
برنامج تنفيذي يقتبس محاوره من 
خطة التنمية الذي أقرها املجلس 
وتكلم البعض من خارج املجلس 

جمال العمرمحمد طنا فيصل الدويسان  محمد البراك
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وال جلنة الرياضة عملوا ش����يئا 
إليقاف الرياضة وال ش����يء على 
أرض الواق����ع واحلكومة لم تقدم 
قانونا ليتوافق مع القوانني العاملية 
واحلكومة تريد خصخصة كل شيء 
ولم نذك����ر خصخصة األندية وال 
يوجد إصالحات جادة واملرأة لها 
عدة قضايا ووزير الداخلية توسع 
في جتنيس زوجات الكويتيني ولم 
يجنس أبناء الكويتيات وعددهم 
مو كبير وال ميكن أن ينتظروا اكثر 

من 29 سنة.
٭ محمد اخلالد: عندما س����اعدنا 
أمهات الكويتيني من اجل أوالدهن 
وبالنس����بة ألبن����اء الكويتي����ات 
وهناك مجموعة في اللجنة العليا 
للجنسية ونحن بصدد تفعيل األم 

الكويتية.
٭ صالح عاشور: وزير الداخلية 
حالل املشاكل ونتمنى االنتهاء من 

هذه امللفات في أسرع وقت.
التميمي: مس����ؤولية  ٭ عبداهلل 
األسرة كبيرة وتتطلب منا دورا 
فعاال وهذه مسؤولياتنا واألسرة 
بحاجة إلى دعم كبير وهناك قصور 

كبير تعاني منه األسرة.
وكذلك إسكان املرأة الكويتية لديها 
قصور كبير من هذا اجلانب والبد 

سعد اخلنفور

الشيخ سلمان احلمود

ياسر ابل وسعدون حماد

جانب من جلسة أمس

مصافحة بني احمد القضيبي وعبداهلل املعيوف

علي اخلميس

الشيخ خالد اجلراح وم. احمد اجلسار

الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود ويعقوب الصانع الشيخ محمد اخلالد محييا احلضور
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الكندري: هناك من 
صوت باملوافقة 

على اخلطة 
اإلمنائية وبها بيع 

مصافي النفط

اجليران: اخلصخصة 
توجه دولي وتداعيات 

الربيع العربي

اخلميس: مازن 
اجلراح أهان 

املجلس وعليه 
االعتذار رسميًا وعلى 

اخلالد محاسبته

الطريجي: إثارة 
الوثيقة في الشارع 

متهيد ملعركة 
انتخابية قادمة

اخلرينج: كل ما 
يتعارض مع الدستور 

أو يضر املواطنني 
لن نوافق عليه

احلويلة: إحالة 
الوثيقة إلى اللجنة 
املالية إجراء الئحي

عبدالصمد: الوثيقة 
ليست قانونًا

بل توجه وسياسة 
عامة تتذرع بها 

احلكومة

املعيوف: أطراف 
خارج املجلس 
يريدون مخرجًا 

للعودة إلى االنتخابات

أنس الصالح

هند الصبيح وم.احمد اجلسار

احمد الري

عبداهلل التميمي

د.عودة الرويعي

حمود احلمدان

د. يوسف العلي ود. علي العبيدي وياسر أبل وعيسى الكندري

ماضي الهاجري وعبداهلل العدواني
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د. احمد مطيع

مكتب املجلس يجتمع غدًا ملناقشة طلب إجازة دشتي
تكليف »الشباب والرياضة« بدراسة املخالفات املالية للهيئات الرياضية

مشكلة.
٭ عدنان عبدالصمد: اطلب من وزير 
االعالم ان ميزانية هيئة الشباب 
لم تصل الى اللجنة. ونرى تشابكا 
بني هيئة الشباب والرياضة ووزارة 
الش����باب اضافة الى جهات اخرى 
وبالتال����ي يؤدي ذل����ك الى زيادة 

اعتمادات امليزانيات.
٭ وزير الش����باب الشيخ سلمان 
احلمود: منر مبرحلة دقيقة، الكويت 
منذ تأسيسها تهتم بالشباب وبعد 
التحرير صدر عام 95 قانون 43 
بتأسيس هيئة الشباب والرياضة 
الرياضة  وخالل 22 سنة مشاكل 
انعكست على الشباب، وكانت هناك 
جهود وعندما جاء صاحب السمو 
الوطنية  الوثيقة  أبوالشباب قدم 
للش����باب وأش����ارت الى ان هناك 
مشكلة للشباب ووضعت ارضية 
صحيحة للتعامل مع الشباب من 
خالل خياري����ن تقليدي او نذهب 
في اجتاه تقدمي املستوى املطلوب 
لرعاية الشباب، فاتخذ القرار بناء 
على املرسوم الصادر وقدر الظروف 
لعدم وجود خطط شبابية قادمة 
بان تعطى ال����وزارة اجتاهني في 
رعاية الش����باب من خالل برامج 
الشباب ومن خالل التنمية الشبابية 
لرعاية االنتماء الوطني، وكان ال 
بد ان تقدم جناحات س����ريعة من 
خالل فصل الشباب عن الرياضة 

وبدأنا تنفيذهما.
وكان ذلك محل إبهار لألمم املتحدة 
وج����اء تك����رمي األمير للش����باب 

املوهوبني.
٭ صالح عاش����ور: معالي الوزير 
يقول سوف نقدم مشروعا ورؤية، 
كثرة الهيئات ليس����ت دليال على 

مصلحة الرياضة.
٭ عب����داهلل املعي����وف: قان����ون 
2012/26 معيب خاصة فيما يتعلق 
باجلمعيات العمومية واش����ترط 
إلقرار النظام االساسي حضور ثلثي 
أعضاء اجلمعية العمومية، وعندما 
عدلنا على القانون ب� 2015/25 حتى 
يتيح للجمعيات العمومية ان تعدل 
نظامها االساسي حتى ال تقع في 
احملظور، اما فيما يتعلق بالصوت 
الواحد فكان من ضمن التعديالت 
الصوت الواحد ولكن تقدم 18 نائبا 
بطلب إلعادة الصوت الواحد الى 
اللجنة للدراسة وأقررناه وعرضناه 
على املجلس للتصويت وهو على 

جدول األعمال.
هناك من يسعى الستمرار اإليقاف، 
وهناك تدخل واضح، ورئيس إمارة 
الشارقة عنّي مجلس ادارة كامال، 
إذن القضية قضية ناس يسعون 
الشباب نحن  لإليقاف. في جلنة 
قدمنا اقتراحا بفصل هيئتي الشباب 
عن الرياضة، وال ميكن ان تستطيع 

هيئة الشباب القيام بدورها.
ام����س فوجئت  علي اخلمي����س: 
بتصريح للش����يخ مازن اجلراح 
بأن النواب مناديب للناخبني، بل 
نحن نسير في معامالت الناخبني 
املظلومني ويجب ان يحاسب الشيخ 
مازن اجلراح على هذا التصريح، 
ويقدم اعتذارا اليوم ألن هذه إهانة 
للنواب، والوزير اخلالد مسؤول 
ع����ن محاس����بة من يتف����وه على 
اعض����اء مجلس األمة بهذا الكالم، 
هذا تعد على اختصاصات السلطة 
التش����ريعية، لذلك نطلب اعتذارا 
رسميا ومحاس����بة وإال سيكون 

الوزير مسؤوال.
٭ وزير الداخلية الش����يخ محمد 
اخلالد: أنا كمسؤول عن الداخلية 
نحن خدام للشعب، نرجو ان نخلي 
هذه احلساسية ووجودنا خلدمة 
الشعب ومن يقيم على هذه األرض 

الطيبة مواطنني ومقيمني.
٭ عل����ي اخلميس: ال نقبل من اي 
كان ان يهني اعضاء مجلس األمة، 

انتقل املجلس الى مشروع تعرفة 
الكهرباء.

٭ روضان الروضان: فيما يخص 
اقتراح التحقيق����ات وكوني أحد 
املقترح نطلب س����حب  مقدم����ي 
االقتراح لتقدميه في دور االنعقاد 

املقبل.
بحس����ب املادة 103 م����ن الالئحة 
الداخلية تتم مناقشة التعديالت 

املقدمة على القانون.
٭ اجلب����ري: تقدم 33 نائبا حول 
الكهرباء كما  تثبيت سعر تكلفة 
كان����ت دون ان يتضرر اصحاب 

السكن اخلاص.
٭ الغامن: نريد رأي اللجنة.

٭ اجلبري: منح حوافز للمواطنني 
الذين يساهمون في الترشيد.

٭ العم����ر: أس����جل حتفظي على 
التعديالت وسأرفض القانون في 

مداولته الثانية.
٭ الغامن: حقك.

٭ اجلبري: مادة 3 تقدمت احلكومة 
بتعديل على هذه املادة.

٭ وزير الكهرباء: املادة لم تشمل 
املالك للشقة، يعامل الكويتي املالك 
لش����قة او مس����تأجر لها معاملة 

الكويتي في السكن اخلاص.
٭ عبدالصمد: ملاذا ال نسمي ذلك 

القاطن في الشقة؟
٭ حماد: هناك ليس محتاجا الى 
معاجلة في املادة 3 ألنه ذكر فيها 
عنوانه وهناك من املواطنني لديه 
اكثر من عنوان فالبد من معاجلة 

ذلك.
٭ الزلزلة: بالفعل يجب أن يكون 
القاطن حتى ال يتم التالعب لردع 
من تسول له نفسه تسجيل الشقة 
باس����م كويتي وهو غير كويتي 

ساكن فيها.
٭ طنا: يجب استثناء الكويتيني 

جميعا.
٭ التميم����ي: هن����اك م����ن لديهم 
شقق متليك بالرغم من أنهم غير 
س����اكنني فيها ومستأجرة بهدف 

االستثمار.
٭ عسكر: نحن انتهينا من السكن 
اخلاص ويجب ان يكون املواطن 
التي  الش����قة  عنوانه على نفس 

يسكنها.
٭ دميثير: إلى اآلن فيه نقاط غير 
واضحة بالرغ����م من أنني عضو 
في اللجنة املالية، سيكون هناك 
نزوح من االستثماري إلى السكن 

اخلاص.
٭ احلم����دان: من لدي����ه أكثر من 
اس����رة لدي����ه أكثر م����ن عنوان 
»والعناوين باالستثماري يكون 
بحسب عقد الزواج ملن لديه أكثر 

من زوجة«.
٭ الغامن: هناك جزأين األول متعلق 
بالساكن وليس املستأجر أو املالك، 
واآلخر مخت����ص بالعنوان، لذلك 
نحتاج الى تصويتني للتعديلني.

٭ وزير التجارة: نبدل كلمة كويتي 
مبواط����ن حتى تك����ون الصياغة 

قانونية.
٭ الغامن: هذا الكالم تقوله لزميلك 
حت����ى يك����ون ص����وت احلكومة 

»واحد«.
٭ حمدان العازمي: نحن رافضون 
القان����ون فيجب علي����ك الرئيس 
القانون  املوافق����ة على  أن تقول 

باألغلبية.
٭ الغامن: وأنا ل����م أقل باإلجماع 

وهناك تصويت نداء باالسم.
٭ فيصل الش����ايع: كان موضوع 
الشرائح على هذه املشكلة ونحن 
اآلن عاجلنا الكويتي الساكن في 
الوافد  االستثماري فكيف نعالج 

الساكن في السكن اخلاص.
٭ الروض����ان: قانونًا اإليجار في 

السكن اخلاص ممنوع.
٭ أحم����د القضيبي: ه����ل الدعم 
للمواطن أم ألصحاب العقار؟ يجب 

نحن لسنا مناديب بل ممثلون لألمة، 
الرجاء من الوزير ان تطلب من هذا 
الش����خص ان يقدم اعتذارا اليوم 

للسلطة التشريعية.
واستؤنفت اجللسة متام الساعة 

1.30 ظهرا.

هل يوافق املجلس على رس����الة 
رئيس جلنة الش����باب والرياضة 

حول التحقيق في التجاوزات؟
٭ الغامن: موافقة.

وهل يوافق املجلس على رس����الة 
رئيس جلنة املرأة بدعوة املجلس 

األعلى بشأن األسرة؟
٭ الغامن: موافقة.

٭ الزلزل����ة: أمتن����ى تأجيل بند 
األسئلة الى اللجنة املقبلة ومتديد 

اجللسة.
٭ الغامن: موافقة.

٭ الدويس����ان: تقرير التحقيقات 
الذي أعادته احلكومة نريد إدراجه 

على جدول األعمال.
٭ الغ����امن: يحت����اج أغلبية غير 

عادية.
٭ العمر: نعم يجب عودته للجنة 

حتى يتم تقدميه ألغلبية عادية في 
دور االنعقاد املقبل.

ال����ى بن����د  وانتق����ل املجل����س 
اإلحاالت.

وم����ن ثم واف����ق املجل����س على 
اإلحاالت وتثبتها باملضبطة، ثم 

عيسى الكندري وطالل اجلالل د. يوسف الزلزلة سلطان اللغيصم عسكر العنزي
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السعدون: املعارضة ال ميكنها مواجهة الفساد منفردة
أموال تكفي لـ 5 جامعات 

والى اآلن لم تنته، الفتا 
الى أن بداية الوثيقة فيها 
اعتراف صريح بتقصير 

احلكومة في استغالل 
الفوائض، مضيفا انه من 

الغريب والعجيب أن الوثيقة 
االقتصادية واملالية التي 
عرضتها احلكومة على 

مجلس االمة احلالي تتضمن 
ان الدولة تقوم باستكمال 
املشاريع ومن ثم تعرضها 

على التاجر، وهذا األمر 
يوضح لنا خلال كبيرا في 

احلكومة.

جديد لسرقة البلد مثل 
الشويخ الصناعية واحملطات 

وغيرهما، مؤكدا أنه لوال 
حترك أحمد السعدون 

وكشفه حقيقة الوثيقة لتم 
متريرها، مؤكدا انه ال ميكن 

اخلوف، وإال فستذهب 
املصافي واخلطوط الكويتية 

وسيسرقون كل شيء منا.
وبدوره، قال عضو مجلس 
االمة املبطل نايف املرداس 
إن من فشل في استغالل 

الفوائض املالية من الطبيعي 
اال ميكنه اإلصالح، فجامعة 

الشدادية صرفت عليها 

يراني وقلت له أحتداك أن 
تثبت أن التعديالت قام بها 
الوزير االسبق، فأنا أعرفه 

جيدا«.
وتطرق السعدون الى 
البديل االستراتيجي، 

مؤكدا انه من املفترض 
ان يستثنى كل من تعدى 

راتبه مبلغا معينا، وأن 
البديل االستراتيجي يعني 
إمكانية خفض راتبك بعد 

التوظيف.
من جانبه، قال النائب السابق 

فالح الصواغ، إن الوثيقة 
االقتصادية هي مشروع 

في ظل جهاز حكومي غير 
كفء وحكومة مترهلة.

وأضاف: من ثالثة أشهر 
مت تكليف مجلس االمة 

بدراسة رفع الدعوم وهذه 
جزئية لم يجرؤ عليها حتى 

مجلس 67 املزور.
وبني السعدون: في السابق 

كان أي مشروع يرجع 
 ،»B.O.T« ويطبق بنظام الـ

أما اآلن فيذهب للهيئة 
املشتركة بني احلكومة 
والقطاع اخلاص وهي 

أكبر مفسدة، مضيفا »ان 
وزير االسكان طلب أن 

بدر السهيل

قال رئيس مجلس األمة 
األسبق أحمد السعدون إن 
املعارضة ال ميكنها مواجهة 
الفساد منفردة، معربا عن 

استيائه لعدم اهتمام الناس 
بالفساد واملفسدين.
جاء ذلك خالل كلمة 

السعدون في ندوة ملتقى 
االثنني حتت عنوان »وثيقة 

التنفيع االقتصادي«، 
واستغرب السعدون قول 
سمو رئيس الوزراء بأن 
اإلصالح ال ميكن أن يتم 



مجلس األمة
االربعاء 27 ابريل 2016

49

إعادة تقرير »املال 
العام« بشأن 

طائرتي الشحن إلى 
اللجنة لدراسته

الدويسان: كل 
الدول املتقدمة 
اتخذت طريق 

اخلصخصة

احلمدان: اجلدل 
حول الوثيقة 

هرطقات حتدث 
استباقًا لالنتخابات

املوافقة على طلب »األسرة« دعوة مركز األبحاث لبحث قضايا املرأة
ترحيل قانون اإلدارة العامة للتحقيقات إلى دور االنعقاد املقبل

املنتج وغير املنتج.
٭ اجلبري: احلكومة هي من حتدد 

القطاع املنتج.
٭ الهدية: هناك مخالفة ألن القطاع 
غير املنتج يجب س����حب املنشأة 
وكيف تطلق يد الوزارة كي حتدد 

٭ العمير: علي����ه إثبات اإلنتاج 
لكي يدعم.

٭ الغامن: يجب االلتزام بالالئحة 
املناقش����ة ملن قدم اقتراحا هناك 
فرق بني املناقشة العام والتصويت 

على التعديل.

من هو املنتج؟
٭ العمير: يحتاج من لديه مصنع 
أو مزرعة فترة 3 سنوات لتوضيح 

من هو املنتج.
٭ أحم����د القضيب����ي: مل����اذا هذه 

املغالطات في القانون.

٭ العودة: مش����كلتنا في تطبيق 
القانون ويجب ان تسحب احليازات 
اذا خالفت هذا الغرض التي منحت 

ألجله وهي االنتاج.
التصوي����ت على  الغ����امن: مت  ٭ 
التعدي����الت ه����ل يوج����د تعديل 

احلض����ور 56، موافق����ة 48، غير 
موافق 8 ممتنع -.

٭ الغامن: موافق����ة على القانون 
ويحال مشروع القانون للحكومة. 
هل يواف����ق املجلس على التقرير 

التكميلي. موافقة
٭ فيصل الشايع: أهم توصية هي 
تركيب العدادات الذكية لكل شقة 
سكنية وسينخفض استهالك املاء 

والكهرباء الى النصف.
٭ الرئي����س م����رزوق الغامن: يا 
ريت يكون هناك تعهد من الوزير 

لتركيب العدادات الذكية.
٭ وزير الكهرباء: املناقصة طرحت 
التنازل����ي للعدادات  الع����د  وبدأ 

الذكية.
تتقدم بالشكر على جهود اللجنة 

املالية.
٭ صالح عاشور: عدم موافقتنا 
من مبدأ عدم اس����تعداد احلكومة 
للس����يطرة على األس����عار وعلى 
الوزراء مراقبة اس����عار الس����لع 
واخلدمات، معنى ان الناس الذين 
سوف يزيد عليهم األسعار من فلس 
الى فلسني فبالتالي سوف تنعكس 
هذه الزيادة على السلع واخلدمات 

وانتم مسؤولون امامنا.
الغامن: ترفع  الرئيس مرزوق  ٭ 

اجللسة الى يوم غد )اليوم(.

أن يكون الدعم للمواطن واحملافظة 
على ذلك، ونسعى بأن يذهب له 

الدعم وليس ملمتلكات.
٭ الغ����امن: املادة ف����ي صياغتها 

النهائية.
٭ اجلبري: يعامل املواطن الذي 
يسكن في االستثماري كالساكن في 
اخلاص ما لم يستفد من التعرفة 

في موضع آخر.
موافقة.

 ٭ الغ����امن: هل هن����اك تعديالت 
أخرى.

٭ اجلب����ري: تعدي����الن خاصان 
بالصياغة.

امل����واد بع����د  اق����رأ  الغ����امن:  ٭ 
التعديل.
موافقة.

٭ اجلبري: احلكومة قدمت تعديال 
على ج����دول املاء بالصياغة دون 

تغيير التعرفة.
٭ حماد: البد من حتديد القطاعات 

األخرى املذكورة في اجلدول.
٭ وزير الكهرباء: القطاعات األخرى 
هي الشاليهات واجلواخير وغيرها 
التي لم تذكر توضح في الالئحة 

التنفيذية.
٭ الهدي����ة: أرج����و أن تعود إلى 
الكهرباء فالبد من توضيح القطاع 

د. محمد احلويلة

صالح عاشور

خلف دميثير 

سيف العازمي

ماجد موسى

راكان النصف وروضان الروضان

محمد اجلبري

صالح عاشور وفارس العتيبي

آخر.تتمة المنشور ص 48
٭ اجلبري: ال يوجد.

وانتقل املجلس الى التصويت نداء 
باالسم على املداولة الثانية على 
قانون حتدي����د تعرفتي الكهرباء 

واملاء.

د. علي العمير أثناء اجللسة

د. عبدالرحمن اجليراند. عبداهلل الطريجيد. منصور الظفيري

سعود احلريجي خالل اجللسةد.عودة الرويعي يدون مالحظاته خالل اجللسة

فيصل الشايع

م. عادل اخلرافي وم.احمد اجلسار

التصويت على تعرفة الكهرباء واملاء في املداولة الثانية
ممتنعغير موافقموافقاالسممممتنعغير موافقموافقاالسمم
✓عدنان سيد عبدالصمد34✓أحمد حاجي الري1
✓عسكر عويد العنزي35✓احمد خالد اجلسار2
✓علي سعد العبيدي36✓أحمد سليمان القضيبي3
✓علي صالح العمير37✓أحمد عبداهلل مطيع4
✓علي عبداهلل اخلميس38✓أنس خالد الصالح5
✓عودة عودة الرويعي39✓بدر حمد العيسى6
✓عيسى احمد الكندري40جابر املبارك الصباح7
✓فارس سعد العتيبي41✓جمال حسني العمر8
✓فيصل سعود الدويسان42✓حمدان سالم العازمي9
✓فيصل فهد الشايع43✓حمد سيف الهرشاني10
✓فيصل محمد الكندري44✓حمود محمد احلمدان11
كامل محمود العوضي45✓خالد اجلراح الصباح12
✓ماجد موسى املطيري46✓خلف دميثير العنزي13
✓ماضي محمد الهاجري47خليل إبراهيم الصالح14
✓مبارك بنيه اخلرينج48خليل عبداهلل أبل15
✓مبارك سالم احلريص49✓راكان يوسف النصف16
✓محمد اخلالد الصباح50✓روضان عبدالعزيز الروضان17
✓محمد طنا العنزي51✓سعد علي اخلنفور18
محمد عبداهلل املبارك52✓سعدون حماد العتيبي19
✓محمد مروي الهدية53✓سعود نشمي احلريجي20
✓محمد ناصر الرشيدي54✓سلطان جدعان الشمري21
✓محمد ناصر اجلبري55✓سلمان حمود الصباح22
✓محمد هادي احلويلة56✓سيف مطلق العازمي23
✓مرزوق علي الغامن57✓صالح أحمد عاشور24
✓منصور فالح الظفيري58✓صباح اخلالد الصباح25
✓هند صبيح الصبيح59✓طالل سعد اجلالل26
✓ياسر حسن أبل60✓عادل مساعد اخلرافي27
✓يعقوب عبداحملسن الصانع61عبداحلميد عباس دشتي28
✓يوسف سيد الزلزلة62عبدالرحمن صالح اجليران29
✓يوسف محمد العلي63✓عبداهلل ابراهيم التميمي30
✓عبداهلل محمد الطريجي31
✓عبداهلل مرزوق العدواني32
488النتيجة النهائية✓عبداهلل يوسف املعيوف33

احلضور: 56، موافقة: 48، غير موافقة: 8، ويحال للحكومة

ندوة »احملامني«: نحن بحاجة إلى مؤمتر حوار وطني لتشخيص حالة الدولة ومستقبلها
رئيس اجلمعية الكويتية 

للدفاع عن املال العام مهلهل 
املضف: بينما تقوم جميع 

الدول باالستثمار بالعنصر 
البشري، ونحن في الكويت 

نتغافل هذا األمر، كما اننا 
جند ان احلكومة تتناسى 

غرامة الداو وحتمل املواطنني 
مسؤولية أخطائها وهدرها 

املالي غير املبرر وعجز 
امليزانية وتذهب للمواطن 

إلصالح هذه االختالالت التي 
هي السبب الرئيسي فيما 

وصلت اليه الكويت من عجز 
في امليزانية.

ونحن بحاجة الى مؤمتر 
للحوار الوطني لتشخيص 

حالة الدولة ومستقبلها، 
فكيف لنا ان نعمل في ظل 
الوضع احلالي دون حوار 

وطني يشخص احلالة املتردية 
للدولة؟

وأضاف الوسمي: ان بقاء هذا 
الوضع السيئ في الكويت 

على ما هو عليه هو انتحار 
ونحن بحاجة الى ان يسند 

األمر ألهله ألن املجموعة 
احلالية التي تدير األمور 

في الدولة غير قادرة على 
اإلصالح. من ناحيته، قال 

اإلدارة ثم مبدأ االستدامة 
وتنويع مصادر الدخل ومنها 

فرض الضرائب بشكل 
تدريجي على األعلى دخال.

من جهته، قال عضو مجلس 
األمة املبطل د.عبيد الوسمي: 

إن مشكلتنا الرئيسية هي 
مشكلة ثقة في اإلدارة وأحد 

املتنفذين حصل على 300 
قسيمة صناعية من الدولة 

يبلغ قيمتها مليار دينار، بينما 
تتحدث احلكومة عن العجز 

والذهاب جليب املواطن. وتابع 
الوسمي: ان مشاكلنا منتشرة 

في كل اجلوانب في الكويت 

مساء امس األول بعنوان 
»عجز امليزانية ورفع الدعم«: 
ان اململكة العربية السعودية 

أطلقت رؤية السعودية 2030 
بكل وضوح وشفافية، اما 
حكومتنا غير واضحة في 
مسألة العجز والفائض في 
موازنة الكويت، مضيفا ان 

قيمة العجز مبيزانية الكويت 
بحلول عام 2030 ستبلغ ما 

بني 70 و166 مليار دينار، 
وبذلك سيتم التشطيب على 

جميع احتياطيات الدولة.
 وأوضح السعدون: ان حل 

أزمة املوازنة أوال بتغيير 

سلطان العبدان

أكد اخلبير املالي جاسم 
السعدون أن »في الكويت ال 
جامعات وال مستشفيات أو 

طرق، فجميع اخلدمات العامة 
سيئة واحلكومة تهدر أمواال 
ضخمة مبشاريع ضعيفة«، 

موضحا ان احلكومة غير 
واضحة في مسألة العجز 
والفائض بامليزانية. وقال 

السعدون خالل احللقة 
النقاشية التي أقامتها جمعية 
احملامني بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتية للدفاع عن املال العام 


