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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 




