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الغامن يستقبل عددًا من السفراء 
املعتمدين لدى البالد

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
أمس عددا من السفراء املعتمدين لدى البالد.

والتقى الغامن  تباعا كال على حدة سفير مملكة البحرين 
لدى الكويت صالح املالكي، وســفير جمهورية مصر 
العربية لدى الكويت طارق القوني، وسفير جمهورية 
الهند لدى الكويت سيبي جورج، وسفير مملكة بلجيكا 
لدى الكويت بيت هيربوت، وسفير اليابان لدى الكويت 
ماساتو تاكاوكا، وسفير االحتاد األوروبي لدى الكويت 

د.كريستيان تودور.

.. وأثناء استقباله سفير مملكة البحرين صالح املالكي

الغامن خالل استقباله سفير االحتاد األوروبي د.كريستيان تودور .. ومستقبال السفير الهندي سيبي جورج الرئيس الغامن مستقبال سفير اليابان ماساتو تاكاوكا

الغامن خالل استقبال سفير بلجيكا بيت هيربوت رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله السفير املصري طارق القوني

جلنة الشباب والرياضة تنجز تقرير «االحتراف الرياضي»
أجنــزت جلنــة الشــباب 
والرياضــة في اجتماعها أمس 
تقريرها بشأن قانون االحتراف 
الرياضي، وانتهت من مناقشة 
٥٤ اقتراحــا برغبــة مدرجــة 
علــى جــدول أعمالهــا. وقــال 
رئيــس اللجنة النائــب أحمد 
الفضل، فــي تصريح مبجلس 
األمة، ان اللجنــة انتهت امس 
من املناقشــة والتصويت على 
جميــع االقتراحــات بقوانــني 
واالقتراحــات برغبــة املدرجة 
على جــدول أعمالها. وأوضح 
أن اللجنة أجنزت امس قانون 
االحتــراف الرياضي الذي كان 
مؤجال بســبب أزمــة كورونا، 
متمنيا أن يعرض في اجللسة 
القادمة، أو يرحل ويقدم متكامال 
في املجلس املقبل، السيما أنه 
يتضمن موافقة جميع اجلهات 
احلكومية والهيئات الرياضية.
وقــال الفضــل ان اللجنــة 
انتهــت أيضا من مناقشــة ٥٤ 
اقتراحــا برغبــة وأحالتها إلى 
احلكومة، كما مت رفض مشروع 
القانــون الــذي كان عالقــا في 

والــذي علــى أساســه مت رفع 
اإليقاف عن النشاط الرياضي 
الوكالــة  بالكويــت، وقانــون 
الوطنيــة ملكافحة املنشــطات 
وقانــون اللجنــة الباراملبيــة 
وقانون االحتراف واالستثمار 
الرياضي، بينما مت تأجيل قانون 
االحتراف الرياضي بسبب أزمة 
كورونا ومت االنتهاء منه اليوم 
(امــس). وأضــاف أن ما تبقى 
على جــدول أعمال اللجنة هو 
شيء وحيد فقط وهو تكليف 

بســبب أزمة كورونــا لم يتم 
التصويت عليــه وانتهت مدة 
التكليف، لذلك لم تتمكن اللجنة 
من رفع التقرير رغم أنه جاهز، 
لتكــون اللجنة قــد انتهت من 

جميع ما لديها.
الفضل بعض  واســتغرب 
التقارير الصحافية التي تناولت 
أعمال اللجان، حيث أظهرت أن 
نسبة إجناز بعضها ٤٪ ومنها 
صفر، مؤكدا أن اإلجناز احلقيقي 
هو في النــوع وليس بالعدد، 
موضحــا أنــه «لو مت حســاب 
إجناز اللجنة بالعدد فسيظهر 
أنــه ضعيف، لذا يجــب إعادة 
النظر وعمل إحصائيات جديدة 
ألعمال اللجان». وأشار الفضل 
إلى أن جلنة الشباب والرياضة 
كان جــدول أعمالهــا يضم ٥٤ 
اقتراحا برغبــة بعضها مكرر 
ومتشــابه وقد تكون عوجلت 
بقوانني أخرى، بينما أجنزت ٤ 
قوانني مهمة ســاهمت في رفع 
اإليقاف عن الرياضة، كما نظمت 
الوضع الرياضي خاصة نظام 

االحتراف.

املجلس اللجنة بالتحقيق في 
موضوع التفرغ الرياضي ألنه 
كانت هناك مشكلة في السابق 
ومالحظات من ديوان احملاسبة.
اللجنــة  إلــى أن  وأشــار 
اجتمعــت مع هيئــة الرياضة 
ومت الرد على النقطتني املثارتني 
وهما منح التفرغ الرياضي ملن 
ال يســتحق وعدم وجود نظام 
رقابي، وزيادة حاالت التفرغ، 
مشيرا إلى أنه مت إجناز تقرير 
مبــا انتهت إليــه اللجنة، لكن 

صالح عاشور وأحمد الفضل ود.خليل أبل أثناء االجتماع

اللجنــة منــذ ٢٠١٣ واخلــاص 
مبعاجلة الوضع الرياضي حيث 
مت جتــاوزه بقانــون ٢٠١٧/٨٧ 
وســيعود للحكومة كما متت 
أيضــا إعــادة مشــروع قانون 

٢٠١٥/١٠٠ للحكومة.
وبــني أنــه خــالل الفصــل 
التشــريعي اخلامــس عشــر 
أجنزت اللجنة ٤ قوانني مهمة من 
بينها قانون متكامل للرياضة 
الكويتية متت املوافقة عليها من 
املجلس وهــي قانون ٢٠١٧/٨٧ 

١٠ نواب يستعجلون تعديل «االنتخابات» بنظام «٥ داوئر بصوتني»
أعلن النائب د.عادل الدمخي 
أنه تقــدم امس برســالة إلى 
رئيس مجلــس األمة مرزوق 
الغــامن إلدراجهــا على جدول 
القادمة بشأن  أعمال اجللسة 
سحب االقتراح بقانون بتعديل 
املادة الثانية من القانون رقم 
٤٢ لسنة ٢٠٠٦ بإعادة حتديد 
الدوائــر االنتخابية لعضوية 
مجلس األمة والذي قدم في ١٥ 
يناير ٢٠١٧. وقال الدمخي، في 
تصريح صحافي مبجلس األمة، 
إن هــذا القانــون قدمت عليه 
تعديالت كثيــرة، األمر الذي 
يظهر عدم رضا غالبية النواب 
عن نظام الصوت الواحد. وبني 
أن هذا االقتراح قدمه مع النواب 
محمــد هايف ومحمــد املطير 
ونايــف املرداس، الفتا إلى أن 
االقتــراح يهدف إلــى تعديل 
النظــام االنتخابــي ليصبــح 
صوتني بدال من صوت واحد. 
وذكر أن املقتــرح عندما قدم 
كان يهدف إلى أن تنتخب كل 
دائرة عشرة أعضاء للمجلس 
على أن يكون لكل ناخب حق 
اإلدالء بصوته ملرشحني اثنني 
فــي الدائرة املقيــد بها ويعد 
التصويــت باطــال ألكثــر من 

هذا العدد.

وأكــد أن هــذا التعديل لم 
يكن هو الطموح، إال أنه خطوة 
فــي الطريق لتغيير املشــهد 
السياسي، ويراعي قرب موعد 
االنتخابــات، واعــدا بتعديل 
جذري للنظــام االنتخابي إذا 
وفقنا اهللا في املجلس القادم.

ولفت الدمخي إلى أنه قال 

وأكد أن عودة املجلس لألمة 
تعني عودة حماية املكتسبات 
الوطنية واحلريات والسلطات 
واملؤسسات، وتعني احلفاظ 
علــى القيــم واملبــادئ واملال 
العام، ومواجهة الدولة العميقة 
ومحاسبة املفسدين وإنصاف 
املظلومني وتقوية الشرفاء في 

مــن  باملزيــد  وطالــب 
الســلطة  فــي  اإلصالحــات 
القضائية، الفتا إلى أن السلطة 
التنفيذية مطلوب تغيير املشهد 
فيها بعدما ظهر من مفاسد خالل 
الســنوات العشر السابقة وال 
ميكن أن تكون مصدرا للتغيير 
واإلصــالح. وبني أن ما نقدمه 

في إحدى اجللســات األخيرة 
ان املطلوب من العهد اجلديد 
الســعي في تغيير السلطات 
الثالث، مبينا أن الشعب يتطلع 
إلى تغيير كبير، مشيرا الى أن 
التغيير الذي حدث في السلطة 
القضائية أفرح الناس، «فإذا 
صلح القضاء صلحت الدولة».

اليــوم من اقتراحات يســاهم 
في عــودة مجلس األمة لألمة 
ويعبر عن إرادتها احلقيقية، 
مشــيرا إلى أن تغيير املشهد 
فــي مجلس األمة يســتوجب 
تغيير آليــة التصويت وفتح 
املجال للشعب الكويتي للتعبير 

احلقيقي عن إرادته.

كل املؤسســات. وأضاف: كما 
تعنــي عودة املجلــس لألمة، 
التشــريعات املطلوبة  إجناز 
ومراقبة بقية سلطات الدولة 
التنميــة املطلوبة  وحتقيــق 
الطبقــات  حمايــة  وتعنــي 
احملــدودة واملتوســطة وحل 
املشــكالت املزمنة كالقروض 
والبدون والتركيبة السكانية 
واختــالالت امليزانيــة العامة 

للدولة.
وطالــب الدمخي، احتراما 
لألمة والدستور وحق األعضاء، 
بأن تعرض هذه الرســالة في 
اجللســة القادمــة وأن يكون 
احلكم ملمثلي األمة ونواب األمة.

الدمخي أعلن تقدمه و٩ نواب برسالة واردة بشأن مناقشة االقتراح في جلسة ٢٠ اجلاري .. وعبداهللا الكندري قدم رسالة مماثلة باقتراح آخر

تواقيع النواب العشرة على الرسالة

وأوضح الدمخي أنه مت اختيار 
آلية الرســالة الواردة، حيث إن 
اللجنة املختصة لم تلتزم برفع 
تقريرها عن االقتراح املقدم منذ 
١٥ يناير ٢٠١٧، مضيفا أن رئاسة 
املجلس لم تستجب لطلب عقد 
جلســة خاصــة لالقتراحــات 

املتعلقة باالنتخابات.

رسالة عبداهللا الكندرينص الرسالة الواردة 

«بيئة األعمال» تختتم أعمالها 
باملوافقة على عدد من االقتراحات

وافقت جلنة حتسني بيئة 
األعمال في اجتماعها اخلتامي 
أمس على عدد من االقتراحات 
برغبة على ان ترفع تقريرها 
إلــى مجلس األمة  اخلتامي 
إلدراجه على جدول األعمال.

وقال رئيس اللجنة النائب 
يوسف الفضالة، في تصريح 
مبجلس األمة عقب االجتماع، 
ان اللجنــة وافقت على عدد 
من االقتراحات برغبة سبق 
مناقشــتها فــي اجتماعــات 
سابقة ومت التصويت عليها 

اليوم (أمس)، مشــيرا إلى ان جدول 
أعمال اللجنة في دور االنعقاد الرابع 
مت اجنازه بالكامل. وأضاف أن اللجنة 
رفضت اقتراحا بقانون بتعديل بعض 

أحكام قانــون ٢٠١٣/٩٨ اخلاص بالصندوق 
الوطني للمشــروعات الصغيرة واملتوسطة 

نظرا ألن التعديالت الواردة 
فيــه ســبق إدخالهــا علــى 
القانون واملوافقة عليها في 

دور االنعقاد الثاني.
ان  الفضالــة  وأضــاف 
اللجنــة انتهت مــن جدول 
األعمــال بالكامــل وأجنزت 
عملها بنسبة ١٠٠٪، وسترفع 
التقرير اخلتامي لها ليدرج 
علــى جدول أعمــال مجلس 

األمة.
الفضالة ما  واســتغرب 
نشــر عــن أن نســب إجناز 
اللجنــة تصــل الــى صفــر 
بينمــا أعمال اللجنة ال تزال 
قائمة، مشيرا الى ان التقرير 
اخلتامي سيكون موجودا في 
األمانة العامة ملجلس األمة وفيه نسبة اإلجناز 

التي وصلت اليوم الى ١٠٠٪.

يوسف الفضالة

الفضل يطالب بتفعيل بروتوكول
 التعقيم  في جميع املستشفيات

طالب النائب أحمد الفضل 
وزير الصحة الشيخ د.باسل 
الصباح باالهتمــام بتعقيم 
الغرف في جميع مستشفيات 
الكويــت، واالهتمام بأجهزة 
التنفــس الصناعــي وفــق 
بروتوكول التعقيم، خاصة في 
مستشفيات جابر واألميري 
والعدان. وأوضح الفضل في 
تصريح مبجلس األمة أمس أن 
هناك مشكلة كبيرة في تعقيم 
غرف العناية املركزة، مشيرا 
إلى أن هناك مصابني يدخلون 

املستشفيات بكورونا ويخرجون منها 
مصابني بالتسمم وجراثيم أخرى تؤدي 

إلى الوفاة.
وقال ان هناك حاالت كثيرة تعافت 

من كورونا، لكنها توفيت ألسباب أخرى، ومن 

بينهم من أصيبوا بتسمم الدم 
بسبب التقاطهم جراثيم من 
داخل غــرف العناية املركزة 
أدت إلــى وفاتهــم، وفقــا ملا 
أظهرتــه النتائــج احلقيقية 
للوفــاة بعــد ٤٥ يومــا مــن 
دفنها، مشــيرا إلــى امتالكه 
معلومات عن عدد من احلاالت 
بأســمائهم. وأكد الفضل أن 
هناك فرقا بني أن تكون هناك 
حاالت توفيت نتيجة إصابتهم 
مبــرض كورونــا أو نتيجة 
أمراض أخــرى مع إصابتهم 
بـ «كوفيدـ  ١٩»، مضيفا «أننا 
ال نكسر من عزم العاملني على 
الرعاية الصحية، إمنا نشــد 
من أزرهم ونقول لهم قواكم 

اهللا ونحن معكم».

أحمد الفضل

املال القتصار «الضمان املالي» على «الصغيرة واملتوسطة»
دعــا النائــب د. بــدر املال 
احلكومــة ورئيســة وأعضاء 
اللجنة املالية إلى مســايرة ما 
انتهى إليه املجلس في املداولة 
األولى ملشــروع قانون ضمان 
دعم البنوك احمللية للمتضررين 
من جائحــة (كورونا) بحيث 
يقتصر على املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة وتقليــص مقدار 
مخصص الضمان من ٣ مليارات 
دينار إلى املبلغ املناسب والذي 
يتراوح بني ٢٥٠ و٥٠٠ مليون 

دينار».
وقــال املــال فــي تصريــح 
صحافــي مبجلــس األمــة إن 
مشــروع قانون ضمــان دعم 
البنوك احمللية للمتضررين من 
جائحة (كورونا) مت التصويت 

في اجللسة املاضية على حصر 
القانون في املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة لكونهم األطراف 
الضعيفــة الذيــن يحتاجــون 
ضمانــا ملا ســيقترضونه من 
العمالء  البنــوك، واســتبعاد 

اآلخرين.
وبــني أن ما لفت نظره هو 
التصريــح الصادر من اللجنة 
املالية بشأن التعديالت املقدمة 
إللغــاء  توجهــا  هنــاك  وأن 
التســميات وإيجــاد تســمية 
(املشاريع املتضررة) ما يعني 
أن مشــروع القانون أعيد كما 
كان بل واألكثــر من ذلك عدم 
وضع سقف للقروض التي يتم 

ضمانها.
إشــراك  أن  املــال  ورأى 

لتنظيم التركيبة السكانية، وأن 
يتم إقراره في املداولة الثانية 
ليكون إجنازا يســجل ملجلس 

األمة.
ولفت إلى أنه نقل الصورة 
املوارد  خالل اجتمــاع جلنــة 
البشــرية أمــس مع الــوزراء 
واجلهات احلكومية أمس بأن 
االقتــراح بقانــون مــرن جدا 
ومينح تفويضــات للحكومة 
في اتخاذ اإلجراءات املناســبة 

لتنظيم التركيبة السكانية.
ولفت إلى أن ســمو األمير 
الــذي وجهــه  فــي اخلطــاب 
للشــعب الكويتي دعــا إلى ما 
يؤدي لسالمة تنظيم التركيبة 
الســكانية، ما يؤكــد ضرورة 

االهتمام بهذا القانون.

املشاريع األخرى مع املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة يعني أن 
مشروع القانون سيتم رفضه 
في اجللســة القادمة. وأضاف 
«أرجوكم ال جتعلوا من املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة شماعة 
لتمريــر أي موضــوع آخــر، 
وليقتصــر هــذا القانون على 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
بل وأدعو إلدخال أصحاب املهن 
بهــذا القانــون وعدم إشــراك 
مشــاريع أخرى فيــه ألن ذلك 
سيؤدي حتما وبشكل واضح 

وجلي إلى رفض القانون».
مــن جانب آخر، أعرب املال 
عن تفاؤله بأن يكون للحكومة 
رأي مغاير من االقتراح بقانون 
الذي تقدم به مع عدد من النواب 

د. بدر املال

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

نسبة اإلجناز ١٠٠٪

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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