
مجلس األمة
االثنني ٢٤ يناير ٢٠٢٢

11

رؤساء السلطات الثالث يعقدون
اجتماعًا بناًء على تكليف سمو األمير

بنــاء على تكليف صاحب الســمو األمير 
الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، عقد 
في قصر بيان صباح امس اجتماع ضم رئيس 
مجلــس األمة مرزوق الغامن وســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورئيس 
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز 

املستشار أحمد مساعد العجيل.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد ورئيس املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز املستشار أحمد العجيل خالل االجتماع

مرزوق الغامن يرفع اجللسة اخلاصة لعدم اكتمال النصاب

سامح عبداحلفيظ

رفــع رئيــس مجلــس األمــة 
مــرزوق الغامن جلســة املجلس 
اخلاصــة امــس لعــدم حضــور 
احلكومــة وعدم اكتمال النصاب 

الالزم لعقدها.
وكان الغامن قد وجه في وقت 
ســابق الدعوة إلى عقد اجللسة 
اخلاصــة بناء علــى طلب نيابي 
للنظــر في االقتراحــات بقوانني 
بتعديل قانون تنظيم القضاء في 

شأن مسائل اجلنسية.
مناقشــة  الطلــب  ويشــمل 
االقتراحــات بقوانــني بتعديــل 
البند اخلامس مــن املادة األولى 
من املرسوم بالقانون رقم ٢٠ لسنة 
١٩٨١ بإنشــاء دائــرة في احملكمة 
الكلية لنظــر املنازعات اإلدارية 
وإضافة فقرة جديــدة إلى املادة 
الثانية مــن املرســوم بالقانون 
رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٠ بشأن تنظيم 

القضاء.
وفــي هــذا اإلطار، اســتغرب 
العازمــي عدم  النائــب حمــدان 
حضور احلكومة اجللسة اخلاصة 
اليوم «امس» معتبرا ذلك استمرارا 
لنهجهــا القدمي وعدم رغبتها في 

التعاون مع املجلس.
وقــال العازمي فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن 
مسألة بسط سلطة القضاء على 
مســائل اجلنســية أمر حساس 
وسبق تقدمي املقترح اخلاص بذلك 
في مجالس سابقة عدة وموقف 
احلكومة كما هو، فهي ال حتضر 
أو أنهــا حتضر مــن دون تقدمي 

أي وعود.
فــي موضــوع آخــر، أعــرب 
العازمي عن متنياته أن تتعاون 
احلكومة في جلسة يوم الثالثاء 
املقبــل وتقــوم بحــل مشــكالت 
اإلســكان وأال تربط احلل بإقرار 
(الديــن العام) أو تتعــذر بعدم 

وجود أموال.
البنيــة  العازمــي أن  وبــني 
التحتية ملدن جنوب صباح األحمد 

واملطالع وسعد العبداهللا لم يتم 
إجنازها وبعضها مر عليه عامان، 
ألن هناك شــركات ال تســتطيع 

احلكومة السيطرة عليها.
وأشــار إلــى أن منطقة غرب 
عبداهللا املبارك مازالت حتى اآلن 

حتصل على املاء من خالل (تناكر) 
كما يوجد مجرور للمجاري في 
مدينــة جنــوب صبــاح األحمد 
السكنية يصب في بحيرة خلف 

البيوت.
وأعرب العازمي عن اعتقاده 
بأن احلكومة ســتحضر جلسة 
الثالثاء من دون حلول حقيقية، 
خصوصا فــي ظل ما يتردد من 
عزم احلكومة ربط زيادة رأسمال 
بنــك التســليف بإقــرار (الدين 

العام).
وقال إنــه ال يجوز أن نضع 
حــل القضيــة اإلســكانية رهنا 
الدفــاع،  وزيــر  باســتجواب 
مشددا على ضرورة االنتهاء من 
االستجواب أوال وبعدها االلتفات 

للقضية اإلسكانية.
ومتنى العازمي أن يستشعر 
النواب القضايا الشعبية التي تهم 
املواطن، وأال يجامل أي وزير على 
حساب الشعب واملال العام، الفتا 

إلى أن الرقابة الشعبية واحملاسبة 
موجودة ولها أدلة في االنتخابات 

السابقة.
من جانبه، قال النائب الصيفي 
الصيفي ان  طلب عقد جلسة بشأن 
بسط سلطة القضاء على مسائل 
اجلنسية استوفى جميع الشروط 
الدستورية والالئحية، واجللسة 
متت الدعــوة لها، و احلكومة لم 
حتضــر بحجــة «التنســيق»، 
على رئيس احلكومة التوضيح 
للشعب مادة التنسيق، أين هي 

بالدستور والالئحة؟! 
 كما قــال النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ان اشــتراط احلكومة 
التنسيق املسبق أو ماذا يوضع 
على اجللسات اخلاصة من قوانني 
لكي حتضر مخالف للمادة ٧٢ من 
الالئحة التي لم تطلب مثل هذه 
الشروط، وما يحصل هو استمرار 
لضرب مبدأ الفصل بني السلطات 
واستباحة لصالحيات البرملان.

احلكومة لم حتضر.. وحمدان العازمي: استمراراً لنهجها القدمي وعدم رغبتها في التعاون.. والصيفي:  أين التنسيق في الدستور؟.. والكندري: مخالفة للمادة ٧٢

قاعة املجلس كما بدت أمس رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن يرفع اجللسة

بعض النواب بعد رفع اجللسة

«شؤون اإلسكان»: تعهد حكومي باملوافقة
على اقتراح زيادة رأسمال بنك االئتمان

خالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي وفايز اجلمهور ود.علي القطان ود.حمد املطر وسعدون حماد أثناء اجتماع اللجنة

ناقشــت جلنــة شــؤون 
خــالل  والعقــار  اإلســكان 
اجتماعها أمس االقتراح بقانون 
في شــأن زيادة رأسمال بنك 
االئتمان، وذلك بحضور وزير 
املالية وزير الدولة لشــؤون 
االقتصــاد واالســتثمار عبد 
الوهاب الرشــيد، ومسؤولي 
الصنــدوق الكويتي للتنمية 

وبنك االئتمان.
وقال رئيس اللجنة النائب 
فايــز اجلمهور فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن احلكومة تعهدت بالتعاون 
واملوافقة على االقتراح بقانون 
بزيادة رأسمال بنك االئتمان 
الذي ســيعرض في اجللسة 
اخلاصــة املقــرر عقدهــا غدا 

الثالثاء، باإلضافة إلى بعض 
القــرارات احلكومية األخرى 
التي سيعرضها وزير املالية 
في اجللسة والتي من شأنها 

زيادة سيولة بنك االئتمان.

وأضاف اجلمهور «متى ما 
كان هناك انسجام واضح في 
العمل بني النــواب والوزراء 
فسيكون في مصلحة املواطن 
وســيكون هناك إجناز يفرح 

بــه أصحاب طلبــات الرعاية 
السكنية»، مضيفا «وبإذن اهللا 
ستكون هناك إجنازات أيضا 
للمواطنــني عامة فــي جميع 

القضايا».

فايز اجلمهورعبدالوهاب الرشيد

«اللجنة الصحية»: سريان أحكام قانون
«اإلعاقة» على املكلفة برعاية غير كويتي

ناقشت جلنة الشؤون 
الصحيــة واالجتماعيــة 
والعمل، خــالل اجتماعها 
امس، تعديل عدد من مواد 
القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ 
في شــأن األشخاص ذوي 
اإلعاقة بحضور ممثلني عن 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 

اإلعاقة.
اللجنة  وقــال رئيــس 
النائــب د.صالح املطيري 
ان الهيئة العامة لشــؤون 
ذوي اإلعاقــة وافقت على 
اقتراح بتعديل املادة الثانية 
مــن القانون إلزالة اللبس 
املوجــود بخصوص مدى 
جواز استفادة األم الكويتية 
من املخصصات الشهرية 

أنه مبوجب هــذا التعديل 
ستسري أحكام هذا القانون 
على األم الكويتية املكلفة 
برعايــة ابــن معــاق غير 

كويتي.
إلــى موافقــة  وأشــار 
اللجنة علــى تعديل املادة 
٤٤ من القانون مبا يضمن 
توفيــر األجهــزة الطبيــة 
والفنية لألشــخاص ذوي 
اإلعاقة البسيطة بناء على 
موافقة اللجنة التخصصية.

وبني أن اللجنة ناقشت 
زيادة عدد املكلفني برعاية 
الشــديدة،  ذوي اإلعاقــة 
معربــا عــن أملــه فــي أن 
تتــم املوافقــة عليــه فــي 

االجتماعات املقبلة.

املطيــري  وكشــف 
عــن االتفاق علــى تزويد 
احلكومة األشخاص ذوي 
اإلعاقة الشديدة واملتوسطة 
التعويضيــة  باألجهــزة 
الالزمــة أو منحهم مقابال 

ماديا.
مــن جانــب آخــر، أكد 
النائــب  اللجنــة  رئيــس 
د.صالح املطيري أن هناك 
توافقــا علــى وضــع آلية 
ملعاجلة بعض املعضالت 
التي واجهــت احلضانات 
أزمــة  خــالل  اخلاصــة 
كورونا، معربا عن أمله في 
اســتمرار التعاون خلدمة 
أبناء الكويت، السيما فئة 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

فرز الديحاني وخليل الصالح ود.صالح املطيري أثناء االجتماع

التأمينيــة  واملميــزات 
والتقاعديــة عندما ترعى 

ابنا غير كويتي.
وبــني رئيــس اللجنــة 
النائــب د.صالح املطيري 

د.صالح املطيري

جلسة خاصة ملناقشة االشتراطات 
الصحية وقيود السفر األحد املقبل

قدم ١٠ نواب طلبا لعقد جلسة خاصة 
لمناقشة اإلجراءات الخاصة باالشتراطات 
الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا 
وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة الوباء، 
وذلــك يوم األحــد الموافق ٣٠ يناير من 
الشهر الجاري، استنادا إلى المادة (٧٢) 

من الالئحة الداخلية لمجلس األمة.
وجاء في نص الطلب انه استنادا لنص 
المادة (٧٢) من الالئحة الداخلية لمجلس 
األمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب 
عقد جلســة خاصة يــوم األحد الموافق 
٣٠ يناير ٢٠٢٢، وذلك لمناقشة القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات 
اللجنــة العليــا لمواجهة وبــاء كورونا 
ووزارة الصحة بشأن الموضوعات التالية:

١- التحول العالمي نحو التعايش مع 
وباء كورونا باعتباره وباء مســتوطنا 

ومستمرا.
٢- القيود المفروضة على الممتنعين 

عن تلقي ضد ڤيروس كورونا.
٣- القيود المفروضة على المسافرين 

من المحصنين أو غير المحصنين.
٤- اســتمرار اجباريــة الحصــول 
علــى جرعات اللقاح ومنهــا التعزيزية 
حتى أصبحت سلســلة غير منتهية من 
التطعيمات الدورية ضد ڤيروس كورونا.

٥- الخطة الزمنية الموضوعة للتعامل 
مــع هذه االشــتراطات الصحيــة ومدى 

كفاءتها في مواجهة الوباء.
٦- الدراســات واألبحــاث الخاصــة 
بضــرورة تلقــي اللقاح لجميــع الفئات 

ومنها الفئات من ٥ إلى ١٢ سنة.
٧- معيــار تحديد األســعار الخاصة 
بفحص كورونا منذ ظهور الجائحة حتى 

اليوم.
ووقــع على الطلــب النــواب التالية 

اسماؤهم:
المضــف  الســاير وعبــداهللا  مهنــد 
ود.صالح المطيري وأســامة الشــاهين 
ود.حســن جوهــر وشــعيب المويزري 
ود.بــدر المال وأســامة المنــاور وخالد 

العتيبي ومهلهل المضف.

باإلضافة إلى توصيات اللجنة العليا ملواجهة «كورونا» 

ملشاهدة الڤيديو ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


