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الغامن يستقبل سفيرنا في هولندا 

وسفيري إيطاليا واإلمارات
اســتقبل رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن في مكتبه 

أمس سفيرنا لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي.
كما استقبل الغامن سفير دولة اإلمارات العربية املتحدة 

لدى الكويت صقر ناصر الريسي.
واســتقبل الغامن ســفير جمهورية إيطاليا لدى الكويت 

جيوسيبي سكونا ميليو.
الغامن مع سفير اإلمارات صقر ناصر الريسيالرئيس الغامن مستقبال السفير اإليطالي جيوسيبي سكونا ميليورئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال سفيرنا لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي

الدمخي: نرفض إنشاء هيئة لفحص اجلناسي
قــال رئيــس جلنــة حقوق 
االنسان النائب د.عادل الدمخي 
إن اللجنة اجتمعت أمس اجتماعا 
مطوال مع وكيل وزارة الصحة 
والفريــق املرافــق معه وممثل 
جمعية حقوق االنسان الدكتورة 
منال بوحيمــد وممثل جمعية 
صندوق اعانة املرضي الدكتور 
محمد الشرهان والفريق املرافق 
له. واضاف الدمخي في تصريح 
صحافــي فــي املركــز االعالمي 
ملجلــس االمــة ان اجتماعنــا 
اليوم (أمس) كان عن احلقوق 
الصحية واألخطاء الطبية مشيرا 
الى ان وزارة الصحة أبلغتنا ان 
هناك مشروع قانون ستطرحه 
وســيعالج الكثير من القضايا 
وسيكون فيه نوعا ما احلقوق 

الصحية للمريض وللدكتور 
واشــار الدمخــي الــى اننا 
تكلمنا ايضا عن الضمان الصحي 
«٥٠ دينــارا» وكيــف تكون لها 
مردودا فعليا فــي رفع الزحام 
واملضايقــات التي يتعرض لها 
املريض مشــيرا الى انهم أكدوا 
ان هنــاك شــركة تعتنــي االن 
بالضمــان الصحي باملشــاركة 
مع هيئة االستثمار وسيقومون 
بإنشــاء مستشــفيات ومراكز 
رعاية صحية «مســتوصفات» 
ومت حتديد تواريخ معينة بهذا 

الشيء. 
وقــال الدمخي اننــا تكلمنا 
ايضا عن حقــوق الطفل وآلية 
التعامل مــع العنف جتاهه في 
عــدم تفعيل هذا اخلــط «١٤٧» 
اال انهــم اكدو لنا انهم يقومون 

انه متت معاجلة اكثر من ألفني 
مريض في ٢٠١٨ مباليني الدنانير.
وعــن زيــادة الرســوم قال 
الصحــة  وزارة  ان  الدمخــي 
أبلغتنا بان زيادة الرسوم جاءت 
لتخفيف الضغط على أقســام 
الطوارى في املستشفيات لكي 
يلجأ املرضى الى املستوصفات 
مشــيرا الى ان اللجنة ستتابع 
هذه احلقــوق وطريقة عالجها 

في األيام القادمة. 
وبــني الدمخــي ان املخطط 
بــوزارة الصحة قدمي  الهيكلي 
ويعاني من بعض املشاكل التي 
حتتاج الى مراجعة الفتا الى ان 
هناك بعض الدرجات حتتاج الى 
كوادر حتى يتم استقطابها وان 
هناك ترهــال في العمل االداري 

يحتاج الى اعادة هيكلة.
ومــن جانــب آخــر طالــب 
الدمخي ســمو رئيــس مجلس 

مضروبة اال وجلبوا منها شهادة 
علمية؟!

وقــال الدمخــي مــاذا يفعل 
مجلس الوزراء؟ وملاذا ال يكشف 
عن حاالت التزوير؟ مشيرا الى 
انهم أبلغوه ان حاالت التزوير 
تتم بناء على بالغات من الناس.

ولفت الدمخي الى ان هناك ١٢ 
حالة تزوير في ٢٠١٨ و٣١ حالة 
تزوير في ٢٠١٧ بينما ال يوجد 
اي مسؤول ثبت عليه الرشوة 
اال في ٢٠٠٧ مســتغربا من عدم 
خروج الناطق الرسمي والتكلم 
بهذا الشــيء لتطمني املواطنني 
وجعلهم آمنني على جناسيهم.

وبــني الدمخــي انــه علــى 
احلكومة ان تظهر وان تكشف 
لنا عدد الشهادات املزورة وعدم 
السكوت، مشيرا الى انه ال يجوز 
الــرد على هذه اإلشــاعات التي 

يتداولها الناس.
واستغرب الدمخي من تداول 
موضوع انشــاء هيئة لفحص 
اجلناســي قائــال «مــن صجكم 
تريدون التشــكيك في أســس 
البلد وانتم لم تسمحوا للناس 
باللجوء للقضاء قائال: لن نسمح 
لكم بهذا الشــيء. واكد الدمخي 
ان احلكومة جندت ربعها لعدم 
الذهاب للمحكمة االدارية متأسفا 
من عدم وجود مسؤولية جتاه 
ما يحدث في البلد من تشــكيك 
فــي كل شــيء مطالبــا اياهــم 
بضرورة ان يكونوا «شجعان» 
وان يواجهــوا النــاس في هذه 
املعلومات ان كان هناك تزوير 
في اجلناسي والشهادات ام ال.

الوزراء بضرورة اخلروج للعلن 
والتوضيح للشعب الكويتي فيما 
يخص موضوع «تزوير اجلناسي 

والشهادات العلمية».
وقال الدمخــي انه ال يجوز 
ان يكون مجلس الوزراء «صم 
بكــم» وال يجــوز تــرك احلبل 
علــى الغارب وخلكم شــجعان 
ووضحوا للشــعب ما يثار عن 
التزويــر في الهويــة الوطنية 
والشهادات مشيرا الى انه هناك 
االن تشكيك في أسس ونظم هذا 
البلد ويجب ان تتخذوا مواقف 
جتاه من يتكلم وال يوجد لديه 

مستندات.
واشار الدمخي الى اننا نسمع 
اليــوم التزويــر فــي كل مكان 
متسائال هل نحن في بلد قانون 
ومؤسسات ان كان التزوير في 
ثلث الهوية الوطنية والشهادات 
العلمية التي لم يتركوا جامعة 

«الصحة» ستقدم مشروعاً بقانون  عن احلقوق الصحية واألخطاء الطبية

د.خليل عبداهللا وثامر السويط ود.عادل الدمخي ومحمد هايف خالل اجتماع اللجنة

االن باستيراد معدات ويقومون 
بتدريب كوادر فنية ملعاجلة هذا 

اجلانب.
ولفت الدمخي الى ان هناك 
بعــض الشــكاوى مــن بعض 
اجلمعيات في احلاالت االنسانية 
التي ال تســطيع دفــع تكاليف 
عالجها حيث اتفقنا على ضرورة 
ان يكون هناك اتصال مباشــر 
مــا بــني وزارة الصحة وما بني 
هذه اجلمعيات وصندوق اعانة 
املرضــى الذي له دور كبير في 
تخفيف هذه اآلالم على املرضى.
الــى ان  الدمخــي  واشــار 
هنــاك صندوقا مت تشــكيلة ما 
بــني «بيت الــزكاة والصندوق 
اخليري وصندوق اعانة املرضى 
واالمانة العامــة لالوقاف» لهم 
دور كبيــر في عالج الكثير من 
احلاالت «كويتنيـ  غير محددي 
اجلنسية ـ وافدين» مشيرا الى 

ملشاهدة الڤيديو

الكندري يقترح توسيع
اختصاص محكمة االستئناف

تقــدم نائــب رئيــس 
عيســى  األمــة  مجلــس 
الكنــدري باقتراح برغبة، 
قال في مقدمته إنه رغبة في 
رفع املعاناة عن املتقاضني 
وتخفيف العبء الواقع على 
دوائر محكمة التمييز بسبب 
تدفق الطعون بأعداد كبيرة 
في األحكام الصــادرة من 
محكمة االستئناف في املواد 
املختلفة، األمر الذي يتسبب 
في بقاء هذه الطعون مددا 
طويلة حتــى يحل دورها 

لتنظرها محكمة التمييز، وفي خالل هذه 
املدد تظل املراكــز القانونية للمتقاضيني 

قلقة وهو ما يلحق بهم أشد الضرر.
ولتحقيق العدالة الناجزة، وعالج ظاهرة 
بطء التقاضي التي تتأذى منها العدالة كثيرا، 
فإننــا تقترح توســيع اختصاص محكمة 
االستئناف وإشــراك عدد من مستشاريها 
فــي نظر ما يحيلــه عليها مجلس القضاء 
األعلى من الطعــون املتراكمة في دواليب 
محكمــة التمييز لتنظرهــا بهيئة متييز، 
ومبا يعزز هذا االقتراح ما ثبت من جناح 
الدور الذي تضطلع به محكمة االستئناف 

وهي تنظر طعون اجلنح 
على مدى (١٦) عاما وال يزال 
هذا النظام معموال به بنجاح 
تشهد عليه ساحة العمل في 

دور القضاء.
أتقــدم  فإننــي  لــذا، 

باالقتراح برغبة التالي: 
١- توسيع اختصاص 
محكمة االستئناف، وإسناد 
الفصل فــي الطعون التي 
يحددهــا مجلــس القضاء 
األعلى التي لم يحل دورها 
لتنظرها محكمة التمييز إلى 
دائرة أو أكثر من دوائر محكمة االستئناف 
لتفصل فيها بهيئة متييز على أال يجلس في 
هذه الدوائر من يكون قد سبق له االشتراك 
في نظر االستئناف املطعون عليه بالتمييز، 
وتكون األحكام الصادرة في هذا الشأن غير 

قابلة للطعون فيها أمام محكمة التمييز.
٢- أن تتخــذ الترتيبات الالزمة للبدء 
في تنفيذ النظام املقتــرح مع بداية العام 

القضائي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
٣- دعــوة احملكمة التخــاذ اإلجراءات 
التشريعية الالزمة بصفة االستعجال لوضع 
النظام اجلديد موضع التنفيذ في أقرب وقت.

إسناد الفصل في الطعون إلى دائرة أو أكثر من دوائرها

عيسى الكندري

املويزري: معاجلة قضايا تزوير اجلنسية من خالل القضاء
أكد النائب شعيب املويزري أن 
املعاجلة احلقيقية لقضايا تزوير 
اجلنســية الكويتية وإنهاء ملف 
املقيمــني بصورة غيــر قانونية 
(البــدون) لن تكون إال من خالل 
القضاء، رافضا ما ُيطرح عن إنشاء 
هيئــة خاصة للنظــر في قضايا 

اجلنسية.
 وقال املويزري في تصريح 
باملركــز اإلعالمي ملجلــس األمة 
إن محاولة ترســيخ فكرة إنشاء 
هيئة عامة تتعلق بقضية تزوير 
اجلناســي محاولة للتشكيك في 
فئات مــن املجتمع وأمر ال ميكن 
قبوله، ألن املكان احلقيقي املختص 
مبعاجلة هذه املسائل هي السلطة 
القضائيــة، مؤكــدا ثقتــه التامة 

بالقضاء والنيابة العامة.
وحذر مــن أن هذه الهيئة إذا 
أنشئت قد يستغلها البعض في 
ترهيب وابتزاز املواطنني وستكون 
سيفا مصلت على رقاب املواطنني، 
مضيفا «حتى من حارب أجداده 
في معارك مثل الرقة والصريف 
أوراقــه  وغيرهــا يتــم ســحب 

ويقولون عنه غير كويتي».
ولفت املويزري إلى ما ذكره 

ســلطة قضائية؟ ومن أين تأخذ 
هــذه الهيئة معلوماتها؟، مطالبا 
احلكومــة بفتــح ملفــات تزوير 
اجلنسية عبر السلطة القضائية 
وليس عن طريق إنشاء هيئة». 
وقــال «ال اشــكك بأحــد وال 
اقبــل التزوير بالهوية الوطنية، 
ولكن احلكومة لم تتحرك في هذا 
اجلانب»، مشــيرا إلى أنه طالب 
بتمكني القضاء في هذه القضية 
ولكن لم يؤخذ بكالمه ومت رفض 

اقتراحه.
مــن جهــة أخــرى، طالــب 
املويــزري مبعاجلة وحل قضية 
(البدون) ورفع الظلم الواقع عليهم 
بسبب اســتمرار القضية عالقة 

دون حلول نهائية.
ولفت إلــى أن رئيس اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصــورة غير قانونية ســبق أن 
صرح بأن هناك أكثر من ٣٠ ألف 
مســتحق للجنســية الكويتيــة 
وبالتالي يجــب إنهاء معاناتهم، 
متسائال: فلماذا لم تعالج أوضاع 
هؤالء ويتم التصرف طبقا للقانون 

مع البقية؟
وطالــب بتمكــني (البــدون) 

املالية فيجب على الشعب الكويتي 
أن يركــز على كل ما يجري فيها 
ألنها هي خزنة الدولة حيث يتم 
العبث بأموال الشعب منذ سنوات 

عديدة حتى اآلن.
ووجه املويزري رســالة الى 
املقترضــني بــأن ال يعولوا على 
احلكومــة في حل قضيتهم ألنها 

هي املتسبب الرئيسي بها.
األمطــار  كارثــة  إن  وقــال 
تعددت اجلهات املســؤولة عنها 
ولذلك وجهنا االستجواب لرئيس 
احلكومــة بصفته املســؤول عن 

رسم السياسات العامة.

من اللجوء للقضاء وحتويل كل 
امللفات إلى النيابة العامة ما لم يكن 
هناك من ال يثق باملستندات التي 
بحوزة اجلهاز املركزي، مؤكدا أن 
حل هذه القضية يكون من خالل 

القضاء الكويتي.
ورأى أن بعض أصحاب النفوذ 
يهمهم إلهــاء املجتمــع الكويتي 
بقضايا تزوير اجلناســي وغير 
محــددي اجلنســية والقــروض 
والوظائــف واإلســكان وغيرها، 
معتبرا أن استمرار تلك املشاكل 
يؤكــد علــى «وجود فكــر ونهج 
ماسوني بأيدي كويتيني، وأن هناك 
من يرغب في استمرار هذه املشاكل 
بالرغم من أن حلولها سهلة جدا 
وال حتتــاج إلى فكــر أو ذكاء أو 

جتاوز على القانون». 
وعن االستجوابات احلالية، 
قــال املويزري إن البعض يجزع 
من هذه األداة الدســتورية بينما 
هي مجرد سؤال مغلظ يتم التعامل 
معــه وفقــا لألطر الدســتورية، 
مشــيرا إلــى أن «لدي علــم بأن 
هناك استجوابا سيقدم غدا لوزير 

الصحة».
وأكد أنه فيمــا يخص وزارة 

شعيب املويزري

محمد هايف

رئيس مجلس األمة في جلســة 
٢٠١٧/٤/١١ عــن وجود زيادة غير 
طبيعية في أعداد املواطنني ووجود 
تزوير للجنسية الكويتية، مبينا 
أن هذا الطرح مت بحضور السلطة 
التنفيذية ووزير الداخلية ولكن 
منذ ذلك احلني لم يتخذ أي إجراء 
حملاسبة أي من أطراف التزوير.

وتساءل املويزري «كيف يتم 
انشــاء هذه الهيئة وهي ال متلك 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

الكندري يسأل عن األموال املستثمرة 
بـ «التأمينات» في «وفرة - نيويورك»

وجــه النائب عبداهللا 
الكنــدري ســؤاال الى د. 
نايف احلجرف جاء فيه: 
العامــة  تعــد املؤسســة 
للتأمينــات االجتماعيــة 
احدى املؤسسات املستقلة 
التي تخضع إلشراف وزير 
املالية والتي لديها فوائض 
مالية تقوم باســتثمارها 
محليــا وعامليــا، ومبــا 
أن املؤسســة متلــك عدة 
شــركات مباشــرة ومنها 
شــركة وفرة لالستثمار 

الدولي وشركة وفرة العقارية الدولية ـ 
الكويت، وشركة وفرة للخدمات وشركة 
وفــرة ـ نيويورك ـ والشــركات التابعة 
لها، وملا كانت الشركة األخيرة ال تخضع 

لرقابة ديوان احملاسبة.
لذا يرجى افادتــي وتزويدي باآلتي:

١-  حجم األموال املستثمرة في شركة وفرة 

ـ نيويورك ـ والشــركات 
التابعة لها.

٢ ـ كشف بأسماء اعضاء 
ادارة الشــركة  مجلــس 
التابعة لها،  والشــركات 
وبأسماء املدراء التنفيذيني 

فيها.
٣ ـ قائمة باالســتثمارات 
اململوكــة للمؤسســة في 
الشركة والشركات التابعة 
لها، وهل هناك اســتثمار 
فــي الصناديق مــن قبل 
الشركة؟ إذا كانت اإلجابة 
بااليجــاب يرجى تزويــدي مبحتويات 
االســتثمارات بهــذه الصناديق واملبالغ 

املستثمرة فيها.
٤ـ  مــا كيفية اتخاذ القرار االســتثماري 

في هذه الشركات؟
٥ـ  كــم تبلغ قيمــة املكافأة املالية العضاء 
مجلس االدارة واملدراء التنفيذيني السنوية؟

عبداهللا الكندري

هايف: «احلقوق املدنية للبدون» ال يتدخل في التجنيس
أكــد النائب محمــد هايف أن 
االقتراح بقانون، في شأن احلقوق 
املدنية واالجتماعية لغير محددي 
اجلنسية، ال يوفر مزايا خيالية 
لتلك الفئة وال يظلم الكويتيني، 
معتبرا أن املعلومات التي تتردد 

في هذا الشأن غير دقيقة. 
وأوضح هايــف في تصريح 
باملركــز اإلعالمي ملجلــس األمة 
أمس «ان الفترة األخيرة خرجت 
فيهــا تصريحات تضلــل الرأي 
العام وتعطي انطباعا للشــارع 
الكويتي بأن هذا االقتراح بقانون 
سيغير التركيبة السكانية ويعطي 

(البدون) امتيازات خيالية».
وبــني أن القانــون املقتــرح 
روعيت فيه اجلوانب اإلنسانية 
أكثــر مــن غيرهــا ولــم يظلــم 
املــادة  أن  الكويتيــني. وشــرح 
األولى من االقتــراح بقانون هي 
مــادة تعريفيــة حتــدد مــن هم 
املقصودون بـ «البدون» أو غير 
محددي اجلنسية، واملادة الثانية 
تتكلــم عن مهمة اجلهاز املركزي 
ملعاجلة أوضاع املقيمني بصورة 
غير قانونيــة وأن يقوم اجلهاز 
خالل ســتة أشــهر بتسجيل كل 

مشــددا على أن القانون املقترح 
يعالج تسجيل «البدون» املسجلني 
في الدولة أصال وال يأتي بآخرين 
من اخلــارج. ولفت إلى أن املادة 
الثالثة تنص على منح «البدون» 
بطاقة خاصة صاحلة ملدة خمس 
سنوات وجتدد من الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية. وزاد أن «املادة 
الرابعة هي املادة الفعلية بالقانون 
وتتعلق مبنحهم اإلقامة الدائمة 
فــي الكويــت، والعــالج والدواء 
للمعاقــني وذوي االحتياجــات 
اخلاصــة، والتعليم، وشــهادات 
امليالد، ورخص القيادة، وجوازات 
السفر، وجواز العمل بالقطاعني 
اخلاص والعام دون إجبار للدولة 

بدال من االستعانة بالوافدين».
وأوضح أن املادة الرابعة تنص 
أيضا علــى صرف املســتحقات 
واملكافآت املالية حسب األنظمة، 
وحترير وتوثيــق عقود الزواج 
والطالق وحصــر اإلرث وجميع 
ما يتعلق باألحوال الشــخصية، 
ومتلــك العقــار لغرض الســكن 
اخلــاص، وأن تســري على غير 
محددي اجلنسية القواعد اخلاصة 
مبواطنــي دول مجلس التعاون 

«البدون» املســجلني فــي الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية وإدارة 

اجلنسية ومكتب الشهيد.
وأضاف: «لم نلجأ لهذا القانون 
إال بعد أن وصلنا لطريق مسدود 
مع اجلهاز املركزي ملعاجلة أوضاع 
املقيمني بصورة غير قانونية بعدم 
قبوله تســجيل حتى املتقاعدين 
الذين تصرف لهم الدولة رواتب 
بحجة أنه مت قفل باب التسجيل»، 

مؤكــدا في الوقت نفســه أنه من 
غير املنطقي أن يلجأ بعض هؤالء 
إلى شراء جوازات مزورة بآالف 
الدنانير في حني أن لديهم وثائق 
وجوازات رسمية من دول أخرى.
وأكد أن االقتراح بقانون في 
شأن احلقوق املدنية واالجتماعية 
لغير محددي اجلنسية ال يتدخل 
فــي موضــوع التجنيــس وإمنا 
يعالــج املشــاكل التــي أحدثهــا 
اجلهاز املركزي، مبينا أن اجلهاز 
عطــل الناس عــن التعليم حتى 
أصبحت لدينا أمية في الكويت، 
وحرم بعض املرضــى من تلقي 
العالج، متسائال: ما ذنب األطفال 

بأن يحرموا من التعليم؟ 
املركــزي  وبــني أن اجلهــاز 
الــدوالب  يضــع العصــي فــي 
بقيامه بإجبار (البدون) التوقيع 
على إقرارات بجنســيات معينة 
وتعهدات باســتخراج جنسيات 
أخرى حتى تنجز معامالتهم في 
العالج والتعليم ويحصلون على 
الهويات، الفتا إلى أن البعض من 
«البدون» لم يســتخرجوا حتى 
شــهادات الوفاة آلبائهم بســبب 
عشوائية وتعنت اجلهاز املركزي.

اخلليجي. وقال «التهويل والضجة 
التي حصلت ســببها أن اجلهاز 
املركزي ملعاجلة أوضاع املقيمني 
بصورة غير قانونية ال يريد حل 
هذه القضية، وإمنا يريد أن تستمر 
معاناة (البــدون) بهذه الطريقة 
الفوضويــة غيــر  العشــوائية 
اإلنسانية وغير املسؤولة والتي 
ال تخدم مصلحة الدولة، معتبرا 
أن اجلهاز غير منظم وعشوائي».
وأفــاد بــأن اجلهــاز املركزي 
يدعــي امتالكه مســتندات ولكن 
بعد عقد اجتماعات عدة مع اجلهاز 
املركزي تبني لنا أنه ال توجد لديه 
وثائق رســمية. وأكد «نحن مع 
اجلهاز إذا أخرج وثائق رســمية 
بجنسيات ووثائق سفر رسمية، 
أما نسب األشخاص ألسماء بناء 
على التشابه ونسب أسرة واحدة 
ألكثر من جنسية كل ذلك يدل على 
العشوائية وإدارة غير مسؤولة 
وقد حتال إلى النيابة ألن الوثائق 
التي تستند عليها فيها تزوير».

وطالب هايف اجلهاز املركزي 
بإظهار الوثائق الرسمية التي لديه 
عن امتالك «البدون» جنسيات أو 
وثائق سفر رسمية لدول أخرى، 
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الشاهني يستعجل تقارير «العمل األهلي» 
و«اخليري» و«املساعدات االجتماعية»

النائــب أســامة  دعــا 
الشــاهني إلى اســتعجال 
نظر تقارير جلنة الشؤون 
الصحيــة بشــأن العمــل 
اخليري، والعمل بالقطاع 
واملســاعدات  األهلــي، 
االجتماعية وإدراجها في 
جــدول أعمــال اجللســة 
املقبلة والتصويت عليها.
الشاهني، في  وأوضح 
تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األمة أمس، أن 
تقرير اللجنة الصحية رقم 
٥١ بشــأن تعديالت قانون 
املساعدات العامة يأتي في 

مقدمة هذه التقارير وهو مدرج على جدول 
األعمال منذ أشهر طويلة، ويتعلق بتعديل 
جزئي يثمر بالفائدة على اآلالف من ربات 
البيوت بخفض ســن اســتحقاق مكافأة 
ربات البيوت من ٥٥ سنة إلى ٥٠ سنة.

وأوضــح أن ثاني هــذه التقارير هو 
التقرير رقم ٤٢ في شأن التعديالت على 
قانون العمل اخليري، مشددا على أهمية 
حتديــث التشــريعات اخلاصــة بالعمل 
اخليري والتي تعود إلــى العامني ١٩٥٩ 
و١٩٦٢ وخصوصا بعد إعالن األمم املتحدة 

الكويت مركزا إنسانيا عامليا.
وأعــرب عــن تفاؤله بإقــرار القانون 
باملداولة األولى لكونه مشروعا حكوميا 
تكامــل مــع مقترحــات نيابيــة وأبــدت 
مؤسسات املجتمع املدني واللجان اخليرية 
موافقتها، وبالتالي أصبح عليه شبه إجماع 
ولم تقدم بشــأنه تعديــالت إال من نائب 

واحد فقط.
وأشــار إلــى أن التقريــر الثالــث هو 
التقرير رقم ٤٣ التكميلي بشأن تعديالت 
قانون العمل بالقطاع األهلي والذي سبق 

أن وافــق عليــه املجلس 
باإلجمــاع فــي مداولتــه 
األولــى، مؤكــدا ضرورة 
استعجال املداولة الثانية 
للقانون الذي طال انتظاره 
من قبــل آالف الكويتيني 
العاملني في  والكويتيات 

القطاع اخلاص.
وشدد على املبدأ البرملاني 
املتعلق بعدم جواز انتقاص 
أي مبالغ من الكويتيني الذين 
تنتهــي خدماتهــم بالقطاع 
اخلاص، وأن ينالوا خدماتهم 
كاملة أسوة بغير الكويتيني، 
وأال حتتسب أيام الراحة من 
ضمن اإلجازة الســنوية املدفوعة للعاملني 

في القطاع اخلاص.
وبــني أن القانون يخفــف معاناة ٧٠ 
ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع 
اخلاص، ويشجع آالفا غيرهم للتوجه إلى 

العمل بالقطاع اخلاص. 
ومن جانب آخر، قال الشاهني إنه وعددا 
من النواب وقعوا طلبا لعقد جلسة خاصة 
الســتعجال نقاش قانون العفو الشامل 
عن قضية دخول املجلس ومن ثم إقراره.
وأكــد أن التوقيع على الطلب، إضافة 
إلــى طلبات أخرى ســابقة متعلقة بهذه 
القضيــة هو أقل مــن الواجب جتاه هذه 
الثلة الوطنية املباركة من نواب سابقني 
ونشطاء وشباب ميثلون آالف الكويتيني، 
وقاموا بالتحرك ضد الرشــى والفســاد 

السياسي داخل قاعة عبداهللا السالم».
وأضاف أن حماية األموال العامة واجبة 
على كل مواطن، وحتية لهم أينما كانوا، 
معربا عن اعتقاده بأنه «سوف نفرح بلم 
الشمل قريبا ليعودوا ملمارسة رسالتهم 

الوطنية املجيدة».

ً تخفيض سن استحقاق مكافأة ربات البيوت من ٥٥ إلى ٥٠ عاما

أسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو


