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استعرض مجلس األمة في جلسته العادية أمس رسالة صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد الى املجلس التي عبر فيها سموه عن السعادة باملشاركة 

في افتتاح مبنى »صباح األحمد« اجلديد، وإشادة سموه بالقائمني واملشرفني على إجنازه.
وأمس وافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة حماية األموال العامة البرملانية بشأن تكليف اللجنة بصفتها جلنة حتقيق في تخصيص حيازات زراعية 

بتمديد املدة إلعداد تقريرها واستكمال التحقيق حتى بداية دور االنعقاد املقبل.
كما وافق املجلس على االقتراحات بقوانني ومشروعني بقانون في شأن تعديل بعض احكام قانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع األهلي 

مبداولتيه األولى والثانية وأحاله إلى احلكومة.
وأقر مجلس األمة االقتراحات بقوانني بشأن تعديل بعض احكام القانون 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية في مداولته الثانية 

مبوافقة 51 عضوا من اجمالي احلضور وعددهم 52 عضوا واحاله إلى احلكومة. من جهة أخرى، وافق املجلس على تأجيل التصويت على مشروع القانون 
في شأن بلدية الكويت في املداولة الثانية الى جلسة االثنني املقبل واحاله إلى جلنة املرافق العامة البرملانية ملزيد من الدراسة، وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل

املجلس يعيد »البلدية« إلى »املرافق«

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه مبارك اخلرينج والشيخ محمد العبداهلل وراكان النصف وحمود احلمدان واحمد الري وانس الصالح وماجد موسى على املنصة وتبدو األمانة العامة )هاني الشمري(

د. علي العبيدي ومحمد البراك وسعدون حماد 

م. احمد اجلسار ود. يوسف العلي وماجد موسى خالل اجللسة

عيسى الكندري وفيصل الشايع خالل اجللسة د. عودة الرويعي 

افتت���ح رئي���س مجلس األمة 
مرزوق الغامن اجللسة العادية 
الثاني���ة  الس���اعة  العلني���ة 
الثالثاء  ام���س  عش���رة ظهر 
7 يوني���و وتال األم���ن العام 
أس���ماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذري���ن والغائبن بدون 

إذن او اخطار.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: كل 
عام وأنتم بخير ومبارك عليكم 
الشهر وتفتتح اجللسة وتتلى 

األسماء.
التصديق على املضابط

٭ نظر املجلس بند التصديق 
على املضبطتن التاليتن 1353 
أ بتاريخ 2016/5/24 و1353 ب 

بتاريخ 2016/5/25.
٭ أحمد الري: أش���كر األمانة 
النوعية  العامة على اإلضافة 
التي أضيفت للمايكات ونشكر 

جهودهم.
٭ وص���ادق املجل���س عل���ى 

املضابط:
٭ د.يوس���ف الزلزلة: جدول 
األعمال متخم بالقوانن وأرجو 
تأجي���ل األوراق والرس���ائل 
الى ي���وم غد وكذل���ك قانون 

املناقصات.
الرئيس مرزوق الغامن: يعني 
املناقصات والرس���ائل  غ���دا 

واألسئلة.
)موافقة عامة(.

احلصانة
ال���ى بند رفع  انتقل املجلس 
النائب سلطان  احلصانة عن 
اللغيص���م ف���ي قضية جنح 

صحافة.
٭ رف���ع احلصانة عن النائب 
د.عبداحلميد دشتي في قضية 

امن دولة.
٭ رف���ع احلصانة عن النائب 
د.عبداحلميد دشتي في قضية 

جنايات أمن دولة.
وجرى التصويت على الطلبات 

وكانت النتيجة كالتالي:
٭ س���لطان اللغيصم: ليعلم 
النواب ان هذه من جنح الصحافة 
ذات الصلة بقانون املطبوعات 
والنش���ر وعمال بالدس���تور 
والالئحة قد رفضت اللجنة رفع 
احلصانة، وتعرض احلساب 
للذات األميري���ة وهو يحمل  
جوازا غي���ر كويتي ويخالف  
قانون الوحدة الوطنية وتخفى 
وراء اسم مستعار يحمل اسم 
املجلس وشعاره، وكان اسم 
والده صدام عبود وغير اسمه 
عبدالعزيز السالم ووصف احد 
الوزراء بكلمة س���يئة، وهذه 
التغريدات مصورة وموجودة 
لدي، وانتقدناه وفقا حلقوقنا 
الدستورية، وأمتنى من وزير 
الداخلية طلب تقرير عن هذا 
احلساب وصاحبه، وهناك امور 
ال اريد التعاطي معها ألننا ال 
نريد ان جنرح صيامكم في هذا 

الشهر الفضيل.
واألم���ر مت���روك للمجل���س 

ونشكركم األخ الرئيس.
٭ رفض املجلس رفع احلصانة 
عن النائب سلطان اللغيصم في 
قضية جنح صحافة بأقلية 7 

من 40 إجمالي احلضور.
عل���ى  املجل���س  واف���ق  ٭ 
رف���ع احلصانة ع���ن النائب 
د.عبداحلميد دشتي في القضية 
جنح مباحث الكترونية وكانت 

النتيجة 40 من 46.
عل���ى  املجل���س  واف���ق  ٭ 
رف���ع احلصانة ع���ن النائب 
د.عبداحلميد دشتي في قضية 

وهذا املوضوع من فتحه هو 
الداهوم العازمي ومت نقله من 

مكانه.
هل من املعقول أن شخصا ميلك 
أكثر من 50 شركة لدي رسالة 
إلى وزراء الداخلية واألشغال 
والتجارة فعالمات االستفهام 
إذا عملتم على كشف  ستحل 
احلقائق فشخص م.ب ميلك 
كل ه���ذا فاألمر يحت���اج إلى 

توضيح.
٭ جمال العمر: نهنئ صاحب 
السمو األمير وسمو ولي عهده 
الكويتي واالمتن  والش���عب 
العربية واإلس���المية بحلول 
ش���هر رمض���ان وبخصوص 
إنش���اء مبنى مجل���س األمة 
فنحن استطعنا بجهود اإلخوة 
عادل اخلرافي والرئيس فهناك 
مشاريع معطلة وتضر بأبنائنا 
مثل جامعة الش���دادية وكان 
هناك تعهد من وزير التربية 
بإجناز املش���روع، لكن هناك 
س���وء إجناز للمش���اريع من 
األشغال فهناك 27 ألف طالب 
وطالبة من اخلريجن وأكبر 
مهمة هي إيجاد أماكن لهؤالء 
الطلب���ة وهناك 50% س���وف 
يعانون من سوء اإلجناز وما 
السابق تعهد  ذنبهم والوزير 
لكن رفع النس���بة أين يذهب 
بالطلبة، وال�27 ألفا ال يجوز أن 
يدفعوا عدم اإلجناز احلكومي 
إجناز احلكومة بشكل عام حتت 
رقابة املجلس وهناك خدمات 

اخرى عاجزة عن اإلجناز.
وهن���اك معان���اة أخرى وهي 
استهالك املواطن 50% من وقته 
في الطريق واالزدحام املروري 
وإذا املجلس جنح بكوادره في 
اجناز املبنى فأمتنى أن يكون 
س���ببا في إجناز املشروعات 

األخرى.
وهناك تزوير يعطي التراخيص 
التجارية حلي���ازات زراعية 
انها  التجارة يق���ول:  ووزير 
تراخيص حقيقية فمن نصدق 
اذن؟ وأمتن���ى ان يكون هناك 

تنسيق بن الوزراء.
٭ بدر العيسى وزير التربية: 
النائ���ب جم���ال العم���ر لديه 
معلومات مغلوطة فلن ترفع 
الكويت  النس���ب في جامعة 
والبعثات فهن���اك بعثات في 
جامع���ات بريطانيا أو أميركا 
وهن���اك جامعات عليها حظر 
ولن نسمح لهم بالبعثات التي 
وضعنا علها حظرا، ونستقبل 
الى  الطلب���ات ونوجههم  كل 

اجلامعات املعتمدة.
٭ جم���ال العمر: أنت بحاجة 
الى تغطية هذا العدد بالبعثات 
وتضع اليوم معايير ما انزل 
اهلل بها من سلطان، نحن بحاجة 

الى استيعاب اخلريجن.
٭ وزير األشغال د.علي العمير: 
الهيئة العامة للزراعة متعاونة 
مع اللجنة إلى أبعد مدى وسوف 
أوفر كل الوثائق املطلوبة من 
باب كش���ف احلقائق، وهناك 
تخصيصات من���ذ عام 2013، 
واآلن يستكمل االجراء وخاطبنا 
الداخلي���ة والتجارة  وزارتي 
وال نستطيع كشف اي اجراء 
للتحقيق النها جلنة سرية كما 
هو احلال ف���ي اللجنة األولى 
وبالنسبة للمستشفى فنحن 
بصدد تس���لم املستشفى من 
املقاول قريبا حتى تس���تفيد 
منه وزارة الصحة »مستشفى 

النفط«.

٭ عدنان عبدالصمد:
نحن على نهاية الدورة البرملانية 
وال نستطيع فضها اال باقرار 
امليزانية وهناك ميزانيتان لم 
تردا ال���ى اللجنة وهما هيئة 
مكافحة الفساد وهيئة اسواق 
املال، فارجو من وزير التجارة 
ووزير املالية التأكيد على أهمية 
امليزانيتن لنستطيع  وصول 
مناقش���تهما وارس���الهما الى 

املجلس.
العبداهلل:  الش���يخ محمد  ٭ 
ال���وزراء اتخذ قرارا  مجلس 
باحالة مرسوم ربط ميزانية 
هيئة الفساد واسواق املال الى 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صب���اح االحم���د، ويصل الى 
املجل���س خالل ال� 24 س���اعة 

القادمة باذن اهلل.
٭ حمدان العازمي: بخصوص 
هيئة الزراع���ة جلنة حتقيق 
مت تش���كيلها واليوم نناقش 
ايضا الرس���الة، ال���كل يعلم 
ان الرخص م���زورة وأرى ان 
اعضاء يشوشون على اجللسة، 
احلكومة تدري ان التجاوزات 
موجودة بهيئة الزراعة ويظلم 
فيها الرجل الذي يقدم اوراقا 
صحيحة ولديه طموح للمشاركة 
في األمن الغذائي والكل يعلم 
عن الرخص املزورة، شخص 
يحم���ل 13 رخصة ويأخذ كذا 
حيازة والقانون مينع احلصول 
عل���ى اكثر من رخصة مزورة 
ووزير االشغال ورئيس الهيئة 
لم يفعلوا شيئا ومت اعتمادها 
واستكملوا االجراءات، اسأل 
وزير االشغال: هل هناك قانون 
يسمح للديوان االميري بتوزيع 

املزارع.
ال يوجد قانون يسمح للديوان 
بتوزيع املزارع وعندما تسأل 
عن القان���ون او العقد ال جتد 
شيئا، ووزير س���ابق سوى 
ذلك مثل الكذبة وجعل العالم 
يصدقها، نعم هن���اك تزوير 
ولكننا لم نر حتركا من وزير 
االشغال، شخص لديه 13 رخصة 
و9 حيازات لشخص واحد اي 
قوة واي اص���الح تتحدثون 
عنها؟ الشعب لم يعد يصدق 
هذا الكالم، النه لم ير محاسبة 

بل وجد اجلميع براءة.
٭ د.علي العمير وزير االشغال: 
مداوالت اللجان سرية ولدينا 
الرد على كل اتهام ولكن احتراما 
للجنة لم نعلق على ما ذكره، 
االجتماع سيدعى له وليحضر 
هو وسنرد على كل االتهامات. 
كالم األخ خليل على كالمه عن 
التوصيات فليفتضل وليقل 
لن���ا اي توصية لم يتم االخذ 
بها وس���نتعاون في هذا األمر 
واهم توصية جاءت نفذناها 

واحلنا الى النيابة.
٭ خليل عبداهلل: شكلنا جلنة 
سابقة اختصاصها في التحقيق 
ف���ي احلي���ازات الزراعية في 
الوف���رة، وخرجنا بتوصيات 
لو اخذ بها ملا شكلنا لها جلنة 

اآلن.
في اجتماع���ات اللجنة خرج 
علينا مسؤولون ويقولون أتت 
لنا أوامر شفهية ورئيس الهيئة 
يقول ال توجد اوامر ش���فهية 
ولذلك اوصينا االحالة للنيابة 
وااليقاف عن العمل والتوصية 
االهم ه���ي ال يجوز قبول اي 
توجيهات شفهية، واذا لم يكن 
صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد، يأمر فمن يأمر 

رمضان املبارك.
هناك دور قام به رئيس املجلس 
واستطاع ببعض اخلبرات أن 
يدعمن���ا كام���ل الدعم إلجناز 
املبنى وأتوجه بالش���كر  هذا 
لألعضاء واألمن العام للمجلس 
لتهيئة األجواء وموظفي األمانة 
القانونية والش���كر  واإلدارة 
موصول إلى الزميل أحمد الري 
وفيصل الشايع واملهندس رسام 
احلربي واملهندس خالد العساق 
واملهندسن واملهندسات وهذه 
املشاريع التي تقف من اجليد 

أن تستكمل.
الش���هر وتفاجأنا  أمس بدأنا 
الكبي���رة وضايقت  بالزحمة 
أليست هذه مؤشرات  الناس 
آتية، فهناك تقصير في  أزمة 
وزارة األشغال واحلل في هيئة 
الطرق أمتنى للجميع ش���هرا 

جميال ومغفرة وشكرا.
الطريج���ي:  د.عب���داهلل  ٭ 

نبارك لصاحب السمو وسمو 
ولي عه���ده بالش���هر املبارك 
ونتمنى لهما موفور الصحة 

والعافية.
ونتقدم بالشكر لوزير الداخلية 
ووكيل الوزارة ووزير الدولة 

د.علي العمير.
الوثائق  م���ن يطل���ع عل���ى 
التي س���لمتها  واملس���تندات 
اللجنة  إلى  الداخلي���ة  وزارة 
يجعلنا لسنا في دولة قانون 
وإمنا في دولة يديرها بعض 
الفاس���دين. هن���اك حيازات 
زراعي���ة تصدر ب���دون وجه 
حق وبدون أن تنطبق عليها 
اليوم عندما يأتي  الش���روط 
واحد ويحصل على حيازات 
زراعية ويس���تخرج رخصا 
جتاري���ة وال يق���وم صاحبها 
التجاري بل  العمل  مبمارسة 
يحصل على حي���ازة زراعية 
الهيئة  وهناك موظف���ون في 

شركاء في الرخص التجارية 
وعندما جند أنه مت استخراج 
اكثر من 50 رخصة، والشرط 
هو احلصول على ضمان مالي 
من البنك ب� 50 ألف دينار، وأن 
يكون ممارسا للعمل التجاري 
واتضح أنه ليس الهدف من أجل 
العمل التجاري وإمنا للحصول 
على احليازة الزراعية ورغم أن 
الرخص التجارية لم تباش���ر 

عملها.
وهناك 5 رخص مزورة وأمتنى 
من الوزير أن يقول لنا كيف 
يتم تخصيص حيازات زراعية 
قبل استخراج رخص جتارية 
لذلك ومن خالل تضارب أقوال 
مسؤولي هيئة الزراعة الذين 
هم أنفس���هم فضحوا أنفسهم 
ألنه���م اختلفوا م���ع بعضهم 

البعض.
الداخلية  إلى وزير  ورسالتي 
يجب أن يدققوا على من يقوم 

باستخراج رخص جتارية وال 
يتم استخدامها ووزير التجارة 
أيض���ا موضوع اس���تخراج 
التجارية في فترات  الرخص 
قريبة يجب أن تقف وقفة في 

هذا الشأن.
٭ د.يوس���ف الزلزل���ة: فيما 
يخص االفتتاح الرائع ملجلس 
األمة واستدل برسالة صاحب 
الس���مو األمير ويق���ول فيها 
»نشيد بهذا الصرح املعماري 
اجلميل الذي ميثل إضافة إلى 

اجنازاتنا«.
وكذلك رسالة سمو ولي العهد 
الذي أثنى عل���ى هذا الصرح 
وحقيقة هو اضافة للصروح 
املعمارية في الكويت ومع كل 
الشكر والتقدير للعاملن الذين 
ساعدوا على اجناز املبنى بعد 
توقف سنوات ونشكر الرئيس 
مرزوق الغامن واملهندس عادل 
اخلرافي على دورهما في اجناز 
الذي اصب���ح حتفة  املبن���ى 
الكويت ونشكر  معمارية في 
جميع العاملن في مجلس األمة 
في تسهيل األمور التي يحتاجها 

أي مبنى متقدم.
فيما يخص رسالة حماية األموال 
العامة فهذا الدور القيادي الذي 
يقوم ب���ه املجلس ملتابعة كل 
التج���اوزات ف���ي كل وزارات 
الدولة أمر يس���جل للمجلس 
وهناك وضع أش���خاص غير 
مناسبن في هيئات حكومية 
ونؤكد على التقرير الذي قدمته 
وزيرة الشؤون وأثبتت أن هناك 
الدولة  قيادين في مؤسسات 
تثبت تقصيره���م في تنفيذ 

اخلطة التنموية للدولة.
٭ فيصل الدويسان: ندعو إلى 
صاحب الس���مو بطول العمر 
والبق���اء وحفظ الكويت رغم 
اخلطر املتفجر في اقليم الشرق 
األوسط بحكمة صاحب السمو 
نستطيع احلفاظ على الكويت. 
وأريد أن أستنهض همم النواب 
للتمديد للجنة من أجل التحقيق 
في قضية ال� 18 شركة املزورة 

من وزارة التجارة.
وال أعلم ماذا دار داخل اللجنة 
حتى يتعط���ل التقرير وكنت 
أتوق���ع االنتهاء من���ه خالل 

شهر.
الهيئة هي من خاطبت وزارة 
الداخلية للسؤال عن 18 شركة 

جناي���ات امن دول���ة وكانت 
النتيجة 41 من 47.

٭ واف���ق املجلس على جميع 
اإلحاالت الواردة في اجلدول.

تنظيم الصيدلة
٭ انتقل املجلس الى مناقشة 
الثاني���ة لقان���ون  املداول���ة 
تنظيم مهنة الصيدلة وتداول 

األدوية.
٭ د.يوسف الزلزلة: الرسائل 
الواردة بها رسالتان كرميتان 
من س���مو األمير وسمو ولي 
العه���د فيجب ان نناقش���ها 

اليوم.
)موافقة عامة(.

كشف األوراق والرسائل
تضمن كشف األوراق الواردة 
ملجلس األمة بجلسته املعقودة 

4 رسائل جاءت كالتالي:
صباح يوم الثالث���اء املوافق 

2016/6/7
٭ رسالة من حضرة صاحب 
السمو امير البالد يعبر فيها 
عن ش���كره للهدية التذكارية 
القيمة وعن سعادته باملشاركة 
في افتتاح مبنى صباح االحمد 
اجلديد ف���ي مجل���س االمة، 
وإشادته بالقائمن واملشرفن 

على اجنازه.
٭ رسالة من حضرة صاحب 
السمو امير البالد يشكر فيها 
رئيس وأعضاء مجلس االمة 
على تهنئتهم لسموه بحلول 

شهر رمضان املبارك.
٭ رسالة من سمو ولي العهد 
يش���كر فيها رئيس وأعضاء 
مجلس االمة عل���ى تهنئتهم 
بحلول شهر رمضان املبارك.

٭ رس���الة م���ن رئيس جلنة 
حماية األموال العامة بش���أن 
تكليف اللجنة )بصفتها جلنة 
حتقيق( بتحديد مس���ؤولية 
موظفي الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية في 
تخصيص حي���ازات زراعية 
لشركات مزورة وتطلب فيها 
املدة إلع���داد تقريرها  متديد 
واستكمال التحقيق حتى بداية 

دور االنعقاد القادم.
التهاني  عادل اخلرافي: نزف 
إلى الش���عب الكويتي ونرفع 
أسمى التبريكات إلى صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
والوزراء والنواب بحلول شهر 

الغامن يعزّي في ضحايا التفجير اإلرهابي بتركيا
بع��ث رئيس مجلس األم��ة مرزوق الغامن 
ببرقية الى رئيس البرملان التركي إس��ماعيل 
كهرمان، عبّر فيها عن خالص العزاء وصادق 
املواس��اة بضحايا التفجي��ر االرهابي الذي 
استهدف حافلة للشرطة في منطقة »بايزيد« 
مبدينة إسطنبول وأسفر عن سقوط عدد من 
الش��هداء واجلرحى. وقال الغامن في برقيته 
»نتقدم إلى معالكيم بخالص التعازي وصادق 

املواس��اة بضحاي��ا احل��ادث اإلرهابي الذي 
يستهدف زعزعة أمن واستقرار اجلمهورية 
التركي��ة، وإذ نؤكد تضامننا وأعضاء مجلس 
األمة الكويتي الكامل مع الشعب التركي الصديق 
لنشدد على استنكارنا وإدانتنا لهذه األعمال 
اإلجرامية اجلبانة«. ودع��ا الغامن في برقيته 
إلى أهمية العمل االقليمي والدولي املش��ترك 

للتصدي لظاهرة اإلرهاب والقضاء عليه.
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سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك والشيخ صباح اخلالد وجمال العمر 

الشيخ صباح اخلالد والشيخ سلمان احلمود عدنان عبدالصمد ود. علي العمير ويعقوب الصانع

جانب من جلسة أمس  د. يوسف الزلزلةالشيخ خالد اجلراح وفيصل الكندري 

كامل العوضي صالح عاشور

الشيخ خالد اجلراح وعدنان عبدالصمد ويعقوب الصانع الشيخ محمد اخلالد

املوافقة على قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول األدوية مبداولتيه
في هذا البلد؟

٭ د.عبدالرحمن اجليران: مدى 
جدية احلكوم���ة في معاجلة 
االختالالت االقتصادية وعن 
اجتماع الدول الكبرى توصلوا 

الى 3 نتائج منها:
- تكرار حاالت منو اقتصادي 

مخيبة لآلمال.
- االعت���راف ب���أن الس���ياق 
السياسي أصبح اكثر تعقيدا 
جلهة عدم الثقة الشعبية في 

القطاع اخلاص.
٭ أحم���د الري: نقدم التهنئة 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، ولس���مو ولي 
عه���ده االمن الش���يخ نواف 
االحمد، ولرئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن، وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ جابر  مجلس 
الكويتي،  املبارك، والش���عب 
العربية واالسالمية  واألمتن 
مبناسبة حلول الشهر الفضيل 

شهر رمضان املبارك.
فرسالة صاحب السمو االمير 
رك���زت على االلتف���اف حول 
القيم والركائز الدينية وكذلك 
رسالة س���مو ولي العهد التي 
أش���ارت الى الوحدة الوطنية 
وع���ن الذين اعلن���وا خوض 
انقط���اع  االنتخاب���ات بع���د 
نقول لهم مردكم الى القانون 
والدستور، وقلنا تعتذروا اوال 
للش���عب وللقيادة السياسية 
ألنهم وصلوا باخلصومة الى 
أبعد مدى، وعليهم االعتراف 

باخلطأ الذي هو فضيلة.
وحكم���ة القيادة السياس���ية 
والتفاف الشعب حولها مكن 
العبث  الكويت م���ن عب���ور 
الس���ابق وافشل  السياس���ي 
املؤامرة الكبرى وعلى العائدين 
لالنتخابات كس���ب الش���عب 
بالصدق ال بااللتفاف بالعمل 
ال بالصور وترك التلون الذي 

ال يقنع الشعب الكويتي.
وبالنس���بة للحيازات فكلها 
واالس���تراحات  للترضي���ة 
التمييز بن  والوناسة، وملاذا 
الكويتي؟ على »منو  الشعب 
تقصون«، والزراعة كل واحد 
اخ���ذ 50 و100 الف وجعلوها 
استراحات، وقسائم الشويخ 
تطلع اي���رادات ملياري دينار 
بالسنة، ويجب على الدولة ان 
تدش عقد شراكة معهم واتوا 

على املسكن والضعيف.
٭ صالح عاشور: نبارك للشعب 
الكويتي كافة واملقيمن بحلول 
شهر رمضان وان يعيده اهلل 
علينا بالبركة ونتمنى االستقرار 
في العراق وس���ورية واليمن 
وليبيا ويتقاتلون باسم اإلسالم 
واإلسالم منهم بريء، نصارع 
نيابة عن مخططات غربية على 

حساب الشعوب.
بالنسبة لرسالة احليازات ال 
يعقل بعد اكث���ر من 60 عاما 
وصدور القانون والدستور يتم 
توزيع حيازات زراعية بأوامر 
شفهية، وكثير من احليازات 
يتم توزيعها بأوامر شفهية، 
فأين ذهب الدستور والقانون؟ 
وكأننا على رؤوس���نا الطير 
الوزير  ومكبل���ون، واذا كان 
جادا في ه���ذه القضية فالبد 
من معاجل���ة االمور بضوابط 
واضحة، هناك من اخذ 600 الف 
متر مربع وبعضهم 500 الف، 
و120 الف مواطن ينتظر 15 سنة 
ليأخذ بيتا لتكوين اسرة، فأين 
العدالة واملس���اواة؟ الدستور 

تنظيم الصيدلة
عاد املجلس الى مناقشة املداولة 
الثانية لقان����ون تنظيم مهنة 

الصيدلة وتداول االدوية.
٭ ع����ادل اخلراف����ي: الكويت 
صاحب الترخيص البد ان يكون 
ف����ي الترخيص مهني صاحب 

التأهيل.
٭ كامل العوضي:ما في كويتي 

يشتغل خفارة في صيدلية!
جنري التصويت نداء باالسم 
على املداول����ة الثانية لقانون 
تنظيم الصيدلة وتداول االدوية 

وكانت النتيجة كالتالي:
موفقة: 51

عدم موافقة: 1
امتناع: 0

احلضور: 52
موافقة عل����ى املداولة الثانية 
ال����ى  املش����روع  ويح����ال 

احلكومية.
العمل في القطاع األهلي

انتقل املجلس الى مناقشة قوانن 
العمل في القطاع االهلي.

الزلزل����ة: ارجو  ٭ يوس����ف 
القانون في  التصويت عل����ى 
مداولت����ه وج����رى التصويت 
نداء باالسم على املداولة االولى 
لقانون العمل بالقطاع االهلي 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 48

عدم موافقة:0
امتناع:0

احلضور:48
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداولة الثانية على قانون 
تعديل العمل في القطاع االهلي 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة: 50

عدم موافقة:0
امتناع: 0

احلضور: 50
موافقة ويحال الى احلكومة.

الالئحة الداخلية
إلى مناقش���ة  انتقل املجلس 
تقري���ر اللجنة التش���ريعية 
بشأن الالئحة الداخلية ملجلس 

األمة.
رفض املجلس قانون تعديل 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 

ورفعه من جدول األعمال.
قانون اجلزاء

الى مناقش���ة  انتقل املجلس 
تقرير اللجنة التشريعية عن 
االقتراح بقانون بإضافة مادة 
جديدة الى القانون رقم 17 لسنة 
1960 بإصدار قانون اإلجراءات 
واحملاكمات اجلزائية، وجرى 
التصويت نداء باالس���م على 
ف���ي مداولته األولى  القانون 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 45، ع���دم موافقة 0، 

امتناع 0، احلضور 45.
ويتضمن االقت���راح بقانون 
إضافة مواد جديدة مضمونها 
تقن���ن إجراءات منع الس���فر 
وضبط���ه بضواب���ط وقيود 
إجرائية وزمنية مع إتاحة حق 
التظلم ضد القرار إلى القضاء 

بغرض رفع املنع
وجرى التصويت نداء باالسم 
على املداول���ة الثانية لقانون 
اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية 

وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 45، ع���دم موافقة 0، 

امتناع 0، احلضور 45.
املوافقة على مشروع القانون 

ويحال إلى احلكومة
الرئيس مرزوق الغامن: ترفع 
اجللس���ة الى غد الساعة 12 

ظهرا.

وتقسيمها.
٭ مبارك اخلرينج: هناك اقتراح 
من احلكومة بإعادة التقرير إلى 

اللجنة، فلنصوت عليه.
وتال الرئي���س مرزوق الغامن 
مقترحا بإعادة قانون البلدية 
إلى اللجنة ملزيد من الدراسة.
39 م���ن 45 )موافق���ة عل���ى 

الطلب(.
٭ محم����د احلويل����ة: هذا هو 
التوجه الصحيح، هنا مقترحات 
كثيرة وتتم دراس����تها بشكل 
متعمق وهناك تعديل جلدول 
الدوائر غير عادل وظالم ونتمنى 
املقترحات  من االخوة دراسة 
بشكل موسع حتى نقدم قانونا 

التقرير إلى اللجنة.
٭ عدنان عبدالصمد: التعديالت 
يجب أن تكون في املاولة األولى 
يفت���رض أن تك���ون وتقدم 
باملداولة األولى وتقر املداولة 

األولى بعد التعديالت.
٭ حمدان العازمي: املفروض 
نصوت على املداولة الثانية.

٭ راكان النصف: هذا القانون 
كان على اجلدول منذ 3 جلسات 
ومنذ سنتن والقانون يناقش 
باللجنة واللجنة هل هناك قرار 
بعمل مونتاج بفيلم عن قانون 

البلدية أم ال.
٭ ماجد موسى: األخ حمدان 
على باله أن القانون فقط دوائر 

الكثيرة وعدم انسجامها، أرجو 
أن تأخذ موافق���ة املجلس أن 
إل���ى اللجنة  يع���ود التقرير 
وان يكون محكما ومعدال في 

الصياغة.
٭ د.يوس���ف الزلزلة: أسجل 
موقفا أن االنطباع الذي سيؤخذ 
مع مجلسنا اآلن أال يليق وأمتنى 
انه إذا كان باإلمكان يرجع مرة 
أخرى إلى اللجنة لكي نخرج 

بشيء متكامل.
٭ جمال العمر: أضم صوتي 

إلى صوت االخوان.
٭ س���لطان اللغيصم: نرجو 

إعادته إلى اللجنة.
٭ مبارك اخلرينج: نؤيد إعادة 

املادة 4  تناقشها تعديل على 
بند )أ( على أن يكون اجلدول 

يصدر مبرسوم.
الكن���دري وزير  ٭ عيس���ى 
البلدي���ة: احلكومة تتمس���ك 
بتعديل الن���ص املقترح على 
أن تكون اجل���داول اجلديدة 
مبرس���وم فاحلكومة تريد أن 

يصدر األمر مبرسوم.
15 من 36 )عدم موافقة(.

٭ ماجد موسى: من املؤسف 
أنه عندما اجتمعت مع اللجنة 
وأكدت لهم اجلغرافيا للمواقع 
وتبن أن صباح الناصر اقرب 

إلى الدائرة السادسة.
٭ د.علي العمير: أمام التعديالت 

والقانون بريء مما يحصل في 
بلدنا من فس���اد اداري يحدث 
منذ نصف قرن، ما يحدث هو 
تصفية كاملة وتوزيع التركة 

على كل من هب ودب.
هن���اك مزاجية ومحس���وبية 
وواس���طة ف���ي كل كبي���رة 
وصغيرة، ولدينا واقع سيئ 
والب���د ان نعترف به، ومبنى 
املجلس مثال على وجود قرار 
وم���ن ثم يؤدي ال���ى االجناز 
ومن دون قرار ال يوجد اجناز، 
الوضع مؤلم وفاسد وهو وبال 

على الكويت.
٭ حمدان العازمي: االخ وزير 
االش���غال يقول ان���ي وجهت 
اتهاما، نعم اوجه اتهاما ألنك 

»ما سويت شي«.
٭ صال���ح عاش���ور: تكلمنا 
وابدينا وجهة نظرنا لكن لم 

نر ردة فعل على الوزراء.
٭ د.علي العمير وزير االشغال: 
مازلت متمسكا مبداوالت اللجنة 
والتي هي سرية ومستعدون 
ملوافاة اللجنة بكل ما تطلبه من 
معلومات، يدنا ممدودة للتعاون 

جلهة التحقيق.
ووافق املجلس على متديد عمل 
جلنة حماية املال العام كلجنة 
حتقيق في مخالفات القسائم 

الزراعية.
تنظيم الصيدلة

انتقل املجلس ملناقشة املداولة 
الثانية لقان���ون تنظيم مهنة 

الصيدلة وتداول االدوية:
٭ فيصل الش���ايع: الشركات 
القائم���ة عريقة وص���ار لها 
سنوات تعمل في االدوية ومن 
الصعوبة تعديل اوضاعها خالل 
5 سنوات وبالتالي ستستثنى 
الشركات القائمة حاليا ويطبق 
على الشركات اجلديدة. وقرر 
املجلس تأجيل قانون الصيدلة 
على ان جتتم���ع اللجنة على 

هامش اللجنة وتستكمله.
موافقة عامة.

البلدية
إلى مناقش���ة  انتقل املجلس 

قانون البلدية.
وقام���ت جلنة املرافق بعرض 
فيل���م مرئي قصير عن ورش 
العم���ل التي عقدت ملناقش���ة 

قانون البلدية.
٭ س���عود احلريجي )مقرر 
اللجن���ة(: هن���اك 9 تعديالت 

من دون مثالب وهناك إضافة 
مناطق لدوائر وصلت كثافتها 
إل����ى ما يقارب 100 ألف ناخب 
واملراد من هذا التعديل أن تغلب 
موازين النتائج في االنتخابات 
واحليادية ف����ي جلنة املرافق 
غير موج����ودة لقلب موازين 

الدوائر.
٭ س����يف العازم����ي: د.محمد 
احلويلة له احترام يقول الدوائر 
الشعب كله واحد واملواطنون 

ظلموا.
٭ الرئي����س م����رزوق الغامن: 
القضية خالف عل����ى توزيع 
والقان����ون ب����ه م����واد كثيرة 
واألسبوع املقبل اجللسة االثنن 
والثالثاء واألربعاء للميزانيات 
القانون يوم  واقترح مناقشة 

االثنن املقبل.
٭ د.محم����د احلويلة: أنا قلت 
الظلم وعدم اإلنصاف اتكلم عن 
أن التوزي����ع ظالم فالهدف من 

ذلك مقارعني باحلجة.
٭ حمدان العازم����ي: ال نقبل 
الطع����ن باللجن����ة وال هو وال 
غيره يطعن فينا، نحن دمجنا 
مناطق وفقا للموقع اجلغرافي 
70 ألف مواطن ما لهم احلق في 

التصويت.
٭ الرئيس مرزوق الغامن: االثنن 
يأتي التقرير ويتم التصويت 

على ما هو مختلف عليه.
٭ سعدون حماد: أقترح سحب 
القانون  الدوائر من  موضوع 
ونصوت عل����ى القانون بدون 
الدوائ����ر ونناقش الدوائر في 
مج����ال آخ����ر، قدمن����ا تعديال 
بخصوص العقارات املخالفة، 

واللجنة لم تناقشه.
٭ د. يوس����ف الزلزلة: أخذنا 
قرارا بإعادة القانون الى اللجنة 
وأشكر الش����يخ خالد اجلراح 
على موقفه واعتذاره لي على 

سوء فهم بيننا.
٭ خالد اجلراح: كان هناك سوء 
تفاهم بيني وبن د.يوس����ف 
الزلزلة وانا صائم وهو صائم 

وحبينا بعض.
القانون  ٭ سعود احلريجي: 
مختلف اختالف جذريا عن باقي 
القوانن وامتن����ى من النواب 
ان يراعوا اجلهد الذي بذل في 
القانون، واعتب على اخي محمد 
احلويلة على اتهام اللجنة بعدم 

احلويلة.

القضيبي يحذر من استثناء بعض األراضي من رسوم التحويل
ح��ذر النائب أحمد القضيبي وزي��ر العدل ووزير األوقاف 
يعقوب الصانع ورئيس الفتوى والتش��ريع صالح املسعد من 
املضي قدما في استثناء بعض األراضي من رسوم التحويل من 
ملكية ورثة الى شركة خاصة والتي تقدر قيمة الرسم مباليني 
الدنانير، معتبرا أن استثناء تلك املعامالت مبنزلة تعد على املال 

العام يستلزم معه حتريك كافة األدوات الدستورية.
وقال النائب القضيبي في تصريح صحافي امس أن الوزير 
الصانع ورئيس »الفتوى« املس��عد يعمالن على حتويل ملكية 
أراض ورثة الى ش��ركة خاصة واس��تثناءها من الرسم احملدد 
بالقانون املنظم، مش��يرا الى أنه من املعيب أن يستخدم وزير 
العدل سلطاته ونفوذه بهذه الصورة لتمرير استثناءات مع يقينه 
بتضارب املصالح في هذه املعامالت، ومن املشني أن تصدر فتوى 
بسماح االستثناء من القانون من رئيس املسعد وهو يعلم جيدا 

بأن قراره يشكل تضاربا صارخا للمصالح.
وبني القضيبي أن حتويل ملكية عقارات الورثة الى ش��ركة 
خاصة واس��تثناءها من الرسم القانوني يشكل سابقة خطيرة 
واعتداء على املال العام وسوء استغالل سلطة من الوزير الصانع 
ورئيس “الفتوى” املسعد، مشيرا الى أن طلب وزارة العدل من 
“الفتوى” رأيا في االستثناء يؤكد التنسيق في التالعب الذي يتم 
في هذه املعامالت الس��يما وإن هناك آالف من احلاالت التي مت 

حتويل ملكيتها من ورثة الى شركة بعد دفع الرسوم.
وشدد القضيبي أنه سيفتح هذا امللف على مصراعيه ويكشف 
جميع األطراف املتورطة في هذا التجاوز اجلسيم، مضيفا »ان 
كان الوزير الصانع ورئيس الفتوى املسعد يراهنان على الدعم 
احلكومي لهما، فأن هناك أغلبية من الشعب ستكون لها الكلمة 

األخيرة في وقف هذا التعدي على املال العام«.

املجل�س يواف�ق على قان�ون العمل ف�ي القطاع األهل�ي ويحيله إل�ى احلكومة 
التظلم  في  السفر  من  املمنوع  حق  على  ويوافق  الداخلية  الالئحة  تعديل  ويرفض 


