
مجلس األمة
االربعاء ١٦ مارس ٢٠٢٢

08

املجلس رفض استقالة يوسف الفضالة

وافق مجلس األمة على تأجيل مناقشة استجواب ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد املقدم من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر واملكون من ثالثة محاور وذلك بناء على طلبه ملدة أسبوعني بحسب املادة ١٠ من الدستور واملادة ١٣٥ من الالئحة. ورفض املجلس 
املوافقة على طلب االستقالة املقدم من النائب يوســف الفضالة من عضوية مجلس األمة حيث وافق على الطلب ١٩ نائبا من اصل احلضور البالغ ٦٠ عضوا. وكان املجلس استهل جلسته العادية بأداء اليمني الدستورية للنائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد 
النواف ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طالل اخلالد وذلك وفقا للمادة (٩١) من الدستور. وتال ذلك تأبني رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عضو مجلس األمة األسبق غنام اجلمهور متقدما بخالص العزاء وصادق املواساة ألسرة الراحل وللشعب الكويتي. من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة محمد الراجحي إن احلكومة تشاطر مجلس األمة تأبني النائب األسبق غنام اجلمهور. بعد ذلك انتقل املجلس الى بند التصديق على املضابط واألسئلة والرسائل الواردة حيث وافق املجلس على أربع رسائل واردة إليه منها رسالة من رئيس جلنة الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية النائب 
أحمد احلمد يطلب فيها إحالة نسخة من تقارير ديوان احملاسبة الدورية السابقة والالحقة عن إصدار السندات احلكومية إلى اللجنة (املالية) البرملانية. ووافق املجلس على رسالة من رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية البرملانية النائب د.عبيد الوسمي يطلب فيها العرض على املجلس موضوع 
آلية ضوابط عمل اللجنة خالل دور االنعقاد احلالي. كما وافق على تشكيل جلنة برملانية مشتركة بني جلنتي (االسكان) و(التشريعية) لدراسة االقتراحات االسكانية احملددة بنص رسالة رئيس اللجنة التشريعية البرملانية يطلب فيها من املجلس العدول عن قراره املتخذ بجلسته املنعقدة في ١٩ يناير 
املاضي املتعلق بإحالة عدد من االقتراحات بقوانني إلى جلنة شؤون اإلسكان والعقار البرملانية باعتبارها من االختصاصات األصيلة للجنة التشريعية. بعد ذلك انتقل املجلس إلى مناقشة تقرير جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل البرملانية عن مشروع القانون بإحالل عبارة عامل منزلي محل كلمة 
خادم حيثما ورد النص عليها في القوانني ذات الصلة. ووافق املجلس في املداولة األولى على مشروع القانون املذكور بهدف ضمان انسجام جميع قوانني الكويت مع القوانني الدولية وخاصة املتعلقة منها بحقوق اإلنسان. وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في املداولة األولى مبوافقة ٣٢ عضوا 
ورفض عضو واحد من إجمالي احلضور البالغ عددهم ٣٣ عضوا. وبحسب املذكرة اإليضاحية انها عزت التعديل سالف الذكر إلى تفادي ما قد يبدو من حتفظات املنظمات الدولية حلقوق اإلنسان واجلهات املختصة بشؤون العمالة جتاه استخدام لفظ (خادم) في القوانني املنظمة لقطاع العمالة املنزلية 
أو في القوانني األخرى. ثم انتقل املجلس إلى مناقشة تقرير جلنة شؤون اإلسكان البرملانية عن االقتراح بقانون بتعديل املادة (٥) من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية السكنية. وأشارت املذكرة اإليضاحية إلى إلزام املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتقدمي تقرير سنوي ملجلس األمة عن 
املوقف املالي مليزانياتها في شــأن ما ينفذ من املشاريع واإلجراءات التي اتبعت في شأنها. وفي هذا الصدد قال وزير الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية ووزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني مبارك العرو في مداخلة له خالل اجللسة إن النتائج املترتبة على إعفاء عقود مؤسسة الرعاية 
الســكنية من الرقابة املسبقة أهمها انخفاض مالحظات ديوان احملاسبة بنسبة ٣٩٪ وإبرام ١١٤ عقدا خالل ٥ سنوات وإجناز أكثر من ٤٣ ألف وحدة سكنية و٣٩٩ مبنى خدميا. وأضاف الوزير أن قيمة عقود املشاريع اإلسكانية ارتفعت من ٥٦٨ مليون دينار قبل صدور القانون السابق باإلعفاء من الرقابة 

املسبقة إلى نحو ٢ مليار دينار بعد صدور القانون. والى التفاصيل

تابع اجللسة:  سامح عبداحلفيظ  

عبداهللا الطريجي: وجهت سؤاًال حول االستثناءات اخلاصة بالقسائم الزراعية واجلواخير ووردتني اإلجابة بأنه ال توجد استثناءات وهذه نكتة 

حمد املطر: وكيل وزارة التربية قدم استقالته منذ ثالثة أسابيع للوزير بسبب عدم تعاون الوكالء فيما بينهم وأنا لدي تقارير رسمية عن القصور 
عدنان عبدالصمد: هناك ندرة في تخصص الفيزياء حيث ال يوجد إال ٩ كويتيني في هذا املجال وملاذا ال تتم االستعانة بغير محددي اجلنسية ؟
أسامة الشاهني: رقابة ديوان احملاسبة موجودة مع رقابة جهاز املناقصات وجلنة امليزانيات والهدف من هذا القانون تسريع إجناز املشاريع

عبدالكرمي الكندري: وجهت سؤاًال إلى وزير العدل حول عدد القضايا املوجودة عند النيابة العامة فلماذا يكون السؤال غير دستوري؟

د.حمد املطرالصيفي الصيفيعيسى الكندري سعدون حمادم.أحمد احلمدمهلهل املضف

افتتــح رئيــس مجلس 
األمة مرزوق الغامن اجللسة 
العاديــة أمــس الثالثاء ١٥ 
مارس عند الساعة التاسعة 
صباحــا، وتال األمني العام 
أسماء األعضاء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من 
دون إذن أو إخطــار، وتال 
كذلــك أســماء األعضــاء 
الغائبــني عن اجتمــاع أو 
أكثر من اجتماعات اللجان 
منذ ٦ مارس ٢٠٢٢ حتى ١٠ 

مارس ٢٠٢٢.
وتال األمني العام مرسوم 
الــوزارة بقبــول  تعديــل 
اســتقالة وزيرين وتعيني 
الشيخ أحمد النواف نائبا 
أول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيرا للداخلية، والشــيخ 
طالل اخلالد وزيرا للدفاع.

أداء اليمني الدستورية

أدى نائب رئيس مجلس 
الــوزراء وزيــر الداخليــة 
الشيخ أحمد النواف ووزير 
الدفاع الشيخ طالل اخلالد 

اليمني الدستورية.
٭ مــرزوق الغامن: شــكرا 
ونتمنى لكما كل التوفيق 

والسداد إن شاء اهللا.
التصديق على املضابط

٭ حمدان العازمي: جلسة 
األربعــاء رفعت اجللســة 
وأعلنت أن الرقم املوجود 

.٢١
٭ الرئيس الغامن مقاطعا: 
لم أقل ولم أعلن وموجود 
ذلك باملضبطــة الرقم ٢٠، 

الرقم كان ٢٠.
٭ حمدان العازمي: كان هناك 
نصاب ورفعت اجللسة، هل 
الالئحــة املوجــودة عندك 
غيــر املوجــودة عندنا أم 

هي مزاج؟
٭ مرزوق الغامن: هي رقم 
وليســت مزاجا، ولو قلت 
أي رقم آخر العبرة بالرقم 
املوجود فعال، كان احلضور 
٢٠ ورفعت اجللســة لعدم 

وجود نصاب.
هل هناك أي مالحظات 

أخرى؟
٭ وصــادق املجلس على 

املضبطة.
(موافقة عامة)

تأبني النائب الراحل غنام 
اجلمهور

الكويــت قبــل  فقــدت 
أيــام واحدا مــن رجاالتها 
املخلصــني العم فايز غنام 
اجلمهــور، أتقــدم بصادق 
العــزاء وصادق املواســاة 
لــألخ النائــب فايــز غنام 
اجلمهــور وأن يلهم ذويه 

الصبر والسلوان.
٭ محمد الراجحي: تشاطر 
احلكومة مجلسكم املوقر في 
تأبني العم النائب السابق 
غنام اجلمهور، ونسأل اهللا 
الرحمة للمغفــور وألهله 

وذويه الصبر والسلوان.
أوًال: الرسائل الواردة

١ - رســالة واردة مــن 
حضــرة صاحــب الســمو 
أمير البالد الشــيخ نواف 
األحمد يشــكر فيها رئيس 
وأعضاء مجلس األمة على 
تهنئتهم ســموه مبناسبة 
عودته الى البالد بعد قضاء 

إجازة خاصة.
٢ - رسالة من حضرة 
صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد يشكر 
فيها رئيس وأعضاء مجلس 
األمة على تهنئتهم سموه 
مبناســبة الذكرى احلادية 
والســتني للعيــد الوطني 
والذكرى احلادية والثالثني 

ليوم التحرير.
٣ - رسالة من سمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
يشكر فيها رئيس وأعضاء 
مجلس األمة على تهنئتهم 
ســموه مبناســبة الذكرى 
احلاديــة والســتني للعيد 
الوطني والذكرى احلادية 

والثالثني ليوم التحرير.
٤ - رســالة من رئيس 
املاليــة  جلنــة الشــؤون 
واالقتصاديــة يطلب فيها 
إحالة نســخة مــن تقارير 
ديوان احملاســبة الدورية 

العــرض علــى املجلــس 
آليــة ضوابــط  موضــوع 
عمــل اللجنــة خــالل دور 
االنعقــاد احلالــي ومنهــا 
دعوة مقدمــي االقتراحات 
املســتعجلة وعــدم اتخاذ 
قرار برفع احلصانة ما لم 
يحضر النائب أمام اللجنة 
والتصويت على طلب رفع 
احلصانة بشكل منفرد في 
كل قضية ومن يحدد احلزم 

هي جلنة األولويات.
(٣٧ من ٥٦ موافقة على 

الرسالة).
٦ - رسالة من النائبني 

املجلس علمــا» بأن قراره 
املتخذ في جلسته املنعقدة 
فــي ١٩ يناير ٢٠٢٢ بإحالة 
مجموعة مــن االقتراحات 
بقوانني الى جلنة اإلسكان 
والتي يتعــذر إحالتها الى 
اللجنــة املذكــورة كونهــا 
تدخــل فــي اختصاصــات 
اللجنة التشريعية األصيلة.

(تشكيل جلنة مشتركة 
بني اإلسكان والتشريعية) 

تدرس القوانني.
(موافقة عامة).

٭ حمــد املطــر: الرســائل 
بشــأن  التشــريعية 

دينــار، هنــاك جملــة من 
القوانــني يجــب أن يكون 
لها دور فــي قاعة عبداهللا 
السالم منها احتكار األراضي 
الفضاء وتعرفــة وحدتي 

الكهرباء واملاء.
الوزير طالب من جلنة 
أنــه ميكن أن  امليزانيــات 
تقترض الدولة من صندوق 

األجيال القادمة.
٭ حمدان العازمي: الرسالة 
أن  واضــح  السادســة، 
احلكومة عجزت وفشــلت 
في استرداد األموال بالرغم 
من أن هذا الشخص معروف 

مهلهــل املضــف وأســامة 
الشــاهني بتكليــف جلنة 
حماية األموال العامة ببحث 
ما ورد من معلومات حول 
حسابات املدان فهد الرجعان 
في البنوك السويسرية على 
أن يشــمل البحث أســباب 
تأخــر تنفيــذ إجــراءات 
استرجاع حقوق مؤسسة 
التأمينــات وترفع اللجنة 
تقريرها خالل مدة ال جتاوز 

ثالثة أشهر.
(موافقة عامة)

٧ - رســالة من رئيس 
التشــريعية «يحيــط بها 

االقتراحات بقوانني املتعلقة 
اإلســكانية،  بالقضيــة 
يفترض على احلكومة أن 
تعمــل بخطــني متوازيني، 
بالتعاون مع اجلميع حلتا 
موضــوع املطــالع، لكــن 
وزعت كذلك جنوب ســعد 
العبداهللا يجــب أن تكون 
هناك اعتمادات مالية للبنية 
التحتيــة، فهــي القضيــة 
األولــى لألســر الكويتية، 
البنية التحتية تكلفتها ٢ 
مليار دينــار، وعلى وزير 
املاليــة املســاهمة في هذا 
املبلغ، مببلــغ ١٥٠ مليون 

وموجــود وال تســتطيع 
احلكومــة اســترداد هــذه 

األموال.
موقــع املجلــس نــزل 
خبــرا أن وفــدا برملانيــا 
سافر واجتمع مع السلطات 
األميركية الســترداد هذه 
األموال وهذا الوفد برئاسة 
األخ د.عبيد الوسمي، هل هذا 
الوفد مت تكليفه من املجلس 
لبحث واسترداد األموال؟ 
هو مدان أمامنا، األخ عبيد 
ماخذ موظفني من الشعبة 
البرملانيــة واملوضوع هو 
السترداد األموال الكويتية، 
وكشــف من يستولي على 
املال العام، اذا كان د.عبيد 
متأكدا من مساعيه وجهوده 
باسترداد األموال كان األولى 
انــه إذا كان متأكــدا أمامه 
رئيس الــوزراء يقــدم له 
استجوابا لرئيس الوزراء، 
ألن احلكومــة فشــلت في 
اســترداد األموال واألولى 
ممارسة دوره، ملاذا نذهب 
ألميركا ونذهــب من دون 

تكليف مجلس.
٭ أسامة الشــاهني: هناك 
رسائل تهان من سمو األمير 
وســمو ولــي العهــد، من 
الضروري استحداث جلنة 
عليا لالحتفاء باملناسبات 
والعطل الرســمية كلها، ال 
يجــوز أن يعطــل املواطن 
واملوظــف وال يعــرف مــا 

مناسبة العطلة.
الرســالة اخلامسة من 
الوســمي: نشــيد  د.عبيد 
بجهودهــم ولكــن بعــض 
البنــود مثــل رغبتهم في 
االمتناع عن إبداء الرأي في 
احلصانات ما دام لم يحضر 
العضو، ولكن لتبدي اللجنة 
رأيها حتى لــو لم يحضر 

العضو.
احلزمــة  ومســألة 
التشــريعية فكــرة إدارية 
جميلة، ولكن بعض اللجان 
سوف تشــتغل والبعض 
اآلخر لم تعمل، وأقترح أن 
يكون هنــاك نظام تربوي 
اقتصــادي إصالحي ولكي 
يكون في كل مجال قانون 

لتنظيم عمل اللجان.
بخصوص تكليف جلنة 
حماية األمــوال العامة في 
سرقة التأمينات، فما حدث 
كارثي، فإن يقــدم مواطن 
مسؤول بالغا في ٢٠٠٨ وال 
ُيحقق في هذا البالغ إال في 
٢٠١٥، ملاذا تقاعست النيابة 
العامــة؟ - مــع التقديــر 

واالحترام.
الرسالة السابعة

اللجنة اإلسكانية:

أقترح عقد جلنة مشتركة 
بينهما لتعمل كلتا اللجنتني.

٭ خليل الصالح: هناك خلل 
في هذه القضية اإلسكانية، 
لــم تكــن هنــاك جدية من 
احلكومــة فــي خصــوص 
بيت املواطن، فهو أســاس 
البلد، واإليجارات مرتفعة 
واألسعار نار، الكويت لديها 
كل اخلير والبد من إعطاء 
أولويــة واضحة موجودة 
لكي يوصــل املواطن على 
بيته في أقــرب وقت، البد 
علــى احلكومــة أن تضع 
جدوال والبد من إعادة تقييم 
املبلــغ فمبلغ الـــ ١٠٠ ألف 
دينار ال تكفي إلنشاء بيت.

أشكر وزير العدل لوقفته 
الكبيرة في قضية تفعيل 
قضية البدل النقدي مقابل 
رصيد اإلجازات، ونشــكر 
احلكومة على هذا الشيء، 
أمتنى أن توسع احلكومة 

املميزات للمواطنني.
٭ عبداهللا الطريجي: نشكر 
صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد على رسائلهم، 
ونشــيد بالرســالة التــي 
نقلهــا األخ الرئيــس عــن 
كالم صاحــب الســمو الى 
أبنائه النواب بالتعامل مع 
الظروف بحكمة واستخدام 
األدوات الدســتورية دون 
عبــث ونقول له: «ســمعا 
وطاعة» يا صاحب السمو.

وزيــر الداخليــة أمامه 
مهمة صعبة وانفالت أمني 
والعبث في وسائل التواصل 
وأمتنى أن يضرب بيد من 

(قاسم باشا) رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ونائبه أحمد الشحومي وأمني السر فرز الديحاني على املنصة  

الســابقة والالحقــة عــن 
إصدار السندات احلكومية 
إلى اللجنة املالية باإلضافة 
إلى جلنة امليزانيات، وذلك 
التقاريــر  الرتبــاط هــذه 
مبشــروع قانــون بــاإلذن 
للحكومــة بعقــد قروض 
عامة وعمليات متويل من 
األسواق احمللية والعاملية 
املدرج على جــدول أعمال 

اللجنة.
(موافقة عامة)

٥ - رســالة من رئيس 
جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة يطلــب فيها 

جانب من اجللسة
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رئيس الوزراء: لدينا أخالق ومبادئ وال نتحّمل نتائج التصويت
الشيخ أحمد النواف والشيخ طالل اخلالد يؤديان اليمني الدستورية في مجلس األمة

ثامر السويطد.رنا الفارس أحمد الشحومي خالل اجللسةعدنان عبدالصمد

حديد االســتغالل اخلاطئ 
في وسائل التواصل.

بخصوص رسالة املضف 
والشاهني، هذا امللف ما زال 
املتهم الهارب موجودا في 
لنــدن وحتى اآلن ال يوجد 
حتــرك رســمي إلعادتــه، 
هناك معلومات متداولة في 
حصوله على اجلنسية او 
البريطاني وهناك  اجلوار 
بنود متنع تسليمه، فالبد 
ان نعرف املعلومات، فهذا 
الشــخص صــدرت عليــه 
أحكام باملؤبد هو وزوجته، 
فنتمنى من احلكومة العمل 
علــى حتريــك هــذا امللف 

ليكون هذا املجرم عبرة.
٭ بدر املال: نوجه الشــكر 
الى صاحب الســمو األمير 
على الرسائل املوجهة الى 

مجلس األمة.
عندي بعض التحفظات 
اللجنــة  رســالة  علــى 
تضمنــت  التشــريعية، 
استدعاء مقدمي االقتراحات 
بقوانني والنائب املطلوب 
رفــع حصانته، اســتدعاء 
ودعوة، العضو يستدعى 
فقط من النيابة واحملكمة 
في حالة رفع احلصانة، وفي 

حالة اللجان فهي دعوة.
واملــادة ٩٨ من الالئحة 
بشأن االســتعجال، ودرج 
انــه عندمــا يقدم  العمــل 
االقتراح من ٥ نواب فيضفى 

عليها صفة االستعجال.
اللجنــة  اختصــاص 
أصيــل وال ننازعهــا فــي 
ذلك، واختصاص آخر في 
املادة ٩٧ في بحث صياغة 
االقتراحــات، يجــب عــدم 
تأخير االقتراحات وإحالتها 
اللجــان املختصــة،  الــى 
مواضيــع اإلصــالح املالي 
اللجنــة  مــن اختصــاص 
التشــريعية  املالية وعلى 
عــدم تعطيــل االقتراحات 

وإحالتها الى اللجان.
٭ هشام الصالح: القضية 
اإلسكانية أساسية وملحة 
وآمل أن يسهم املجلس في 
حلهــا، نحــن نواجه مافيا 
العقار، عقار قيمته مليون 
كيــف يوفــر املواطــن هذا 
املبلغ؟ لو عملنا على هذه 
القضية فقط لكفي باملجلس 

إجنازا.
أصيــل  اختصــاص 
هــذا اللجنة التشــريعية، 
ووافق املجلس على سلب 
اختصاص أصيــل للجنة 
التشريعية، املجلس سيد 
قراراتــه مبــا ال يخالــف 

الدستور والالئحة.
الالئحــة ذات طبيعــة 

دستورية.
قرار مجلس األمة سلب 
الختصــاص أصيل للجنة 
التشريعية، وهذا مخالف 
لالئحة التي صدرت بقانون 
وهذا غير دستوري وغير 

قانوني.
وبخصــوص طلبــات 
االســتعجال، نحــن نعمل 
فــي اللجنة من خالل حزم 
اقتصاديــة،  تشــريعية، 
اجتماعيــة، وذلــك حتــى 
يخرج بناء القانون بشكل 
ســليم، ونحتــرم طلبات 
االستعجال ولكنها تسبب 
ربكة في العمل التشريعي.
٭ د.عبيد الوسمي: وضع 
ضوابــط وآليــة عــرض 
التشريعات، فهناك كم من 
القوانني ووجدنا أن معظم 
املــدة الزمنيــة متضي في 

كوحــدة واحــدة وتوجيه 
النشاط اإلنساني في الدولة 
لشيء واحد ولقانون واحد 
وضمانا جلودة التشــريع 
وتوجيها لكل جلان املجلس 
وعلى جلان املجلس، وأمتنى 
على املجلس أن يتقبل هذه 

الفكرة بشكل عام.
٭ مرزوق الغامن: يعدل لفظ 

استدعاء الى دعوة.
٭ ثامر السويط (معارض 

للرسالة)
للزميــل  اســتمعت 
احلــزم  بخصــوص 
التشــريعية وهو كالم به 

خاصة او تقدمي تقرير على 
تقرير ال يجوز انتقاص هذه 

الصالحيات من النواب.
العنزي  العايــد  ٭ خالــد 

(مؤيدا للرسالة)
في دور االنعقاد املاضي 
اللجنــة  هــذه  ترأســت 
التشريعية فالطلب يحقق 
التنظيــم وليس التنظير، 
فــكان ٨٠٪ من االقتراحات 
حتمــل صفة االســتعجال 
واللجنة في الدور املاضي 
انتهت مــن ٢٠٥ اقتراحات 
الناحيــة  مــن  ونبحــث 
الدستورية والصياغة ودور 

وبخصوص اســتدعاء 
وتدعو فأنا لســت مدرس 
لغة عربيــة، وليس هناك 
ما مينع من تغيير اللفظ، 
واللجنة ال متلك نزع صفة 
االستعجال عن أي طلب ُقدم 

بصفة االستعجال.
التصويت على  وقبــل 
هــذه التوصيــة تقدم عدد 
من النواب تبني لهم وجهة 
نظرنا ومنهم األخ عبدالكرمي 
الكندري، ويجب أن تقسم 
التشريعات كحزم متكننا 
مــن العمــل بجهــد واحد، 
ولعمــل جلــان املجلــس 

نوع من التنظير وعلى أرض 
الواقع صعب تطبيقه وبه 
انتزاع الختصاصات أعضاء 
مجلــس األمــة، وانتقاص 
لإلجازة الدستورية لعشرة 
نواب أن يقدموا تشــريعا 

على تشريع.
احلزم التشريعية طالبنا 
التشريعات  بتقدمي بعض 
وقــام هــو بنفســه وقــال 
حزمــة  سنســوي  إننــا 
تشريعية، وبعد فترة قدم 
طلب مبناقشة على جلسة 
مناقشة أمور املتقاعدين هو 
نفســه فهناك طلب جلسة 

اللجنة التشريعية تبحث 
مواءمتهــا مــع الدســتور 
وعدم تعارضها مع قوانني 
سابقة ومن يدفع ضريبة 
هذه األخطاء هم املتقاضون 
وأتفق مــع أن يكون هناك 

تنظيم واضح.
الكنــدري:  ٭ عبدالكــرمي 
هناك دورة عقيمة لتقدمي 
خلــل  بهــا  االقتراحــات 
التطبيــق، فاللجنــة  فــي 
التشريعية ال تنتهي ألنها 
تبت في كل االقتراحات، ال 
بد أن يعاد النظر في طريقة 

حتويل االقتراح.
٭ مرزوق الغامن: أتفق مع ما 
تفضلت به، ألن هناك تكدسا 
التشــريعية،  اللجنة  فــي 
لكن املشــكلة ليســت في 
٤٣، بل فــي املادة ٩٧ ألنها 
تلزمني بإحالة االقتراح الى 
التشريعية إلبداء الرأي في 
فكرته والصيغة القانونية، 
اذا املجلس أثناء النظر في 
الالئحة يــرى تعديل هذه 
الالئحة فأنا أؤيد ذلك، لكن 
هــذا يحتــاج الى قــرارات 
موازيــة وهــو جتهيز كل 
جلنة بجهاز قانوني ليقوم 
بهذا الــدور في املادتني ٩٧ 

و٩٨ من الالئحة.
عبدالصمــد:  عدنــان  ٭ 
االشــكالية هــي قضيــة 
الئحية، اللجنة تقوم بدور 
غير دورها، اللجنة تدخل 
في تفاصيل القوانني وهذا 

يراكم القوانني لديها.
٭ مهلهــل املضــف: هناك 
بــطء فــي آليــة االجنــاز، 
اللجنة  وإضافــة تكليــف 
بهذه االختصاصات سيعطل 
طلبــات األعضــاء وحتى 
طلبات االســتعجال، وهذا 
اذا  النائــب  أن  خطورتــه 
لم ميــارس صالحياته من 
خالل الالئحة فسيتجه الى 
استخدام أدواته الدستورية، 
أنا كنائب اذا رأيت عرقلة 
الــى اســتخدام  ســأجته 
املساءلة السياسية، فلماذا 
توافــق احلكومة على هذا 

القرار؟
الغــامن: القــرار هدفــه 

اإلسراع وليس التعطيل.
٭ حمــدان العازمــي: هذه 
الرســالة كانت معروضة 
الســابقة  علــى اجللســة 
أمــس  وحذفــت وجــاءت 
مســاء، فلمــاذا شــلتوها 
وردتيوهــا، وصار ضغط 
بإعادتها أمس، هل الالئحة 
لديكم غير املوجودة عندنا، 
هذه الرســالة يفترض اال 
تعود على اجلدول، وأيضا 
االقتراحات تخص اللجنة 

اإلسكانية.
الوســمي: هــذا  ٭ عبيــد 
اختصاص أصيــل للجنة 

التشريعية.
٭ مرزوق الغامن: كالم األخ 
حمدان صحيح، القرار قد 
يكون خاطئا واألمر صحيح 
ان هذا اختصــاص أصيل 
للجنة التشريعية فأقترح 
مثلما أقترح أسامة الشاهني.

٭ أسامة الشاهني: تطرقت 
للمادة ٥٣ و٥٧ عقد اجتماع 
اللجنتــني  مشــترك بــني 

التشريعية واإلسكانية.
٭ خالد العنزي: املادة ١٠٣ 
بينــت حتى انــه في حالة 
تعديل أو حذف حتى وإن 
كان قد سبق عرضها على 

اللجنة املختصة.
٭ مــرزوق الغــامن: نريد 
أن نــدرس هــذه القوانني 

الشيخ أحمد النواف أثناء أدائه القسمالشيخ طالل اخلالد بعد أدائه القسم سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح اخلالد يرد على النائب محمد املطير وبجانبه د.محمد الفارس

تشريعية واحدة.
طلبــات رفع احلصانة: 
األصل هــو رفع احلصانة 
واالســتثناء هو عدم رفع 
احلصانة واللجنة تبحث 
الكيديــة وهــي تدخل في 
تقدير النائب املطلوب رفع 
احلصانة عنه، فمن األولى 
أن ُيســأل النائب املطلوب 
رفع احلصانة عنه تنظيميا 
للعمــل ووقوفا على أعلى 
الفنــي  التقديــر  درجــات 
وحتــى نخرج من االبتزاز 
السياسي فلتعرض وجهة 

نظره كاملة.

اســتدعاء بعــض اجلهات 
اإلداريــة، كان من األســلم 
واألكثر لرقابة الرأي العام 
أن تقســم هذه االقتراحات 
الى حــزم تشــريعية ولم 
تتعطل جلــان أخرى بهذا 
العرض التنظيمي بل القصد 

توفير الوقت واجلهد.
فــي االجتمــاع األخير 
مت  التشــريعية  للجنــة 
اقتراحــات  اســتعراض ٣ 
الســكنية  الرعاية  بشــأن 
والتأمينــات واجلــزاءات 
واستدعينا ٣ جهات إدارية، 
وعرضهــا ضمــن حــزم 

حمد املطر: إلى اآلن املدارس غير مستعدة ولن أحتدث عن الوظائف اإلشرافية بل سأحتدث عنها قريبًا في مكان آخر لكن ما حال ذوي اإلعاقات املزدوجة

خالد العنزي: ترأست اللجنة التشريعية في دور االنعقاد السابق وواجهت مشكلة أن أغلب االقتراحات حتمل صفة االستعجال ووقت اللجنة ال يكفي

عبداهللا الطريجي: نأمل أن يكون هناك إجناز على أرض الواقع واحلديث سهل جدًا ولذلك يجب أن يكون للقطاع اخلاص دور في إجناز املشاريع 

وزير التربية: متعاونون مع «التعليمية» ونقر بوجود مشاكل في عقود النظافة بهذا املجال ولدينا نحو ٤ آالف طاولة وكرسي في املخازن للتأثيث

ثامر السويط: القضية اإلسكانية حتتاج إلى دعم استثنائي من قبل املجلس من خالل جعل املؤسسة أكثر حتررًا مع اإلبقاء على الرقابة الالحقة
بدر املال: نوجه الشكر اجلزيل لصاحب السمو األمير الشيخ نواف األحمد على الرسائل التي يوجهها ألعضاء مجلس األمة حول العديد من القضايا

فايز اجلمهور: اللجنة اإلسكانية في مجلس األمة على أمت االستعداد إلجناز أي قانون يقترحه النواب بالتعاون مع املجلس خدمة للمواطنني

سعد اخلنفورد.بدر املالبدر احلميدي مبارك احلجرفد.حمد روح الدينمحمد املطير

قرارات اجللسة
٭ أدى الشــيخ أحمد النواف والشيخ 
طالل خالد األحمد اليمني الدســتورية 
أمــام مجلــس األمة وفق املــادة ٩١ من 

الدستور.
٭ املجلس يؤّبن الراحل النائب األسبق 
غنام اجلمهور ويستذكر مناقب الفقيد 

ودوره في خدمة الكويت.
٭ املوافقة على رسالة من رئيس جلنة 
الشــؤون املاليــة واالقتصادية يطلب 
فيها إحالة نســخة مــن تقارير ديوان 
احملاسبة الدورية السابقة والالحقة عن 
إصدار السندات احلكومية إلى اللجنة 
املالية باإلضافة إلى جلنة امليزانيات، 
وذلك الرتباط هذه التقارير مبشروع 
قانون بــاإلذن للحكومة بعقد قروض 
عامــة وعمليات متويل من األســواق 
احملليــة والعاملية املــدرج على جدول 

أعمال اللجنة.
٭ املوافقــة على رســالة مــن رئيس 
جلنــة الشــؤون التشــريعية بشــأن 
آلية وضوابط عمل اللجنة خالل دور 
االنعقــاد احلالي ومنهــا دعوة مقدمي 
االقتراحات املستعجلة وعدم اتخاذ قرار 
برفــع احلصانة ما لــم يحضر النائب 
أمام اللجنة والتصويت على طلب رفع 
احلصانة بشكل منفرد في كل قضية.

٭ املوافقة على رسالة من النائبني مهلهل 
املضف وأسامة الشاهني بتكليف جلنة 
حماية األموال العامة ببحث ما ورد من 
معلومات حول حسابات فهد الرجعان 

في البنوك السويسرية على أن يشمل 
البحث أســباب تأخــر تنفيذ إجراءات 
استرجاع حقوق مؤسسة التأمينات، 
وترفع اللجنة تقريرها خالل ٣ أشهر.

٭ املوافقة على رسالة من رئيس جلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية والتي 
يحيــط فيها املجلس علمــا بأن قراره 
املتخذ في جلســته املنعقــدة بتاريخ 
١٩ ينايــر ٢٠٢٢ بإحالــة مجموعة من 
االقتراحات بقوانني إلى جلنة شؤون 
اإلســكان والعقــار، يتعــذر حتويلها 
إلــى اللجنــة املذكــورة كونهــا تدخل 
فــي االختصاصــات األصيلــة للجنة 
التشــريعية، فقد وافــق املجلس على 
تشــكيل جلنة مشــتركة مــن جلنتي 
اإلسكان والعقار والشؤون التشريعية 

لدراسة تلك االقتراحات.
٭ رفض املجلس استقالة النائب يوسف 

الفضالة.
٭ املوافقــة علــى طلب ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ صباح اخلالد 
خــالل جلســة أمــس العاديــة تأجيل 
االستجواب املقدم إليه من النواب مهند 
الساير ود.حسن جوهر وخالد العتيبي 
الســتكمال مدة األسبوعني وفقا لنص 
املادة ١٠٠ من الدستور واملادة ١٣٥ من 

الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
٭ وافق مجلس األمة في املداولة األولى 
على مشــروع القانــون بإحالل عبارة 

«عامل منزلي» محل كلمة «خادم».

ً د.عبدالكرمي الكندري متحدثا

جانب من اجللسة
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مرزوق الغامن: أمام الفضالة أمران أحدهما االمتثال لقرار املجلس 
أو يتم التعامل مع األمر حسب اإلجراءات الالئحية

د.حسن جوهر ومهند السايرد.عبيد الوسميحمدان العازمي

ونصدرهــا في أقرب وقت 
ممكن الكالم كله به وجاهة.
٭ حمــدان العازمي: عبيد 
الوســمي يقــول أدرســك 
الالئحة، وأقول ال يشرفني 
أنك تدرسني ألنه من يغير 
مبدأه، ما يشرفني وال أسمح 

لنفسي أن أتعلم منه.
وافــق املجلــس علــى 
تشــكيل جلنــة مشــتركة 
اإلســكان  شــؤون  بــني 
لدراســة  والتشــريعية 

االقتراحات اإلسكانية.
انتهت الرسائل

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى

١ - شكوى رقم ٢٨٤ ضد 
املؤسســة العامة للرعاية 
الســكنية بشــأن الضــرر 
الواقع على مواطنة جراء 
عدم توفير سكن مالئم لها 

وألسرتها.
٢ - شكوى رقم ٢٨٥ ضد 
شركة النقل العام الكويتية 
بشــأن الضرر الواقع على 
مواطن جــراء عدم صيانة 

احملطات التابعة لها.
٣ - شكوى رقم ٢٨٦ ضد 
بلدية الكويت بشأن الضرر 
الواقع علــى موظف جراء 
مطالبته باسترداد البدالت 

املصروفة له.
٤ - شكوى رقم ٢٨٧ ضد 
ديوان اخلدمة املدنية بشأن 
الضرر الواقع على مواطن 
جراء آلية التعيني املتبعة 

من الديوان.
٥ - شكوى رقم ٢٨٨ ضد 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة بشأن الضرر الواقع 
على معاق جراء تخفيض 

درجة إعاقته.
٦ - شــكوى رقــم ٢٨٩ 
العامــة  املؤسســة  ضــد 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
بشــأن الضرر الواقع على 
مواطنة جراء عدم حصولها 
على مستحقاتها عن زوجها 

املتوفي.
٧ - شــكوى رقــم ٢٩٠ 
ضد هيئة أسواق املال بشأن 
الضرر الواقع على مواطن 
جراء رفض إدارة صندوق 
استثماري استرداد أمواله.

٨ - شكوى رقم ٢٩١ ضد 
وزارة التربية بشأن الضرر 
الواقــع علــى طالبة جراء 
نقلها الى فصــول بطيئي 

التعلم.
٩ - شــكوى رقــم ٢٩٢ 
ضد ديوان اخلدمة املدنية 
بشــأن الضرر الواقع على 
مواطنة جراء رفض طلب 

إعادة تعيينها.
١٠ - شــكوى رقم ٢٩٣ 
ضد وزارة الداخلية بشأن 
الضرر الواقع على مواطن 
جراء التعســف معه أثناء 

القاء القبض عليه.
١١ - شكوى رقم ٢٩٤ ضد 
شركة نفط الكويت بشأن 
الضرر الواقع على موظف 
جــراء عدم توفيــر حلول 
مناسبة جلموده الوظيفي.
١٢ - شــكوى رقم ٢٩٥ 
ضد الهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية 
بشــأن الضرر الواقع على 
مجموعة من مربي الثروة 
احليوانيــة جــراء ارتفاع 

أسعار األعالف.
األسئلة

٭ عدنان عبدالصمد: بعض 
التخصصات املتوافرة ممكن 
أن تسد حاجة وزارة التربية 

وزارة التربيــة ال نعيرهم 
أي اهتمــام، ال أحتــدث عن 
تنظيــف املدارس وبرنامج 

كفايات.
ولن أحتدث عن امتحانات 
ميزة، ألولى متوسط ال يقرأ 
فقرة واحدة سأحتدث عن 

كل ذلك في مكان آخر.
ان اجلــواب  املشــكلة 
مغلوط وغير دقيق، الوزارة 
فيها فاقد تعليمي، واجلواب 
غير دستوري ألن الدستور 
كفــل تعليــم كل الطــالب 

والطالبات.
٭ وزيــر التربية: اجلواب 
واضــح، ال توجد مدرســة 
التــي  باإلعاقــة  خاصــة 
يتحــدث فيهــا األخ حمــد 
املطر، ولكن هناك دمجا مع 
طلبة متساوين لهم أو أقل 
في درجة اإلعاقة، وسأرى 
مكاني في القريب العاجل 

فهذا حق لزميلي النائب.
٭ حمــد املطر: أنت ســنة 
و٣ أشــهر وزيــر للتربية 
انفعالي  العالي،  والتعليم 
هــذا ألن النــاس تلومني، 
ولــي األمر عانــى األمّرين 
مــن املــدارس، املفــروض 
١٥/٣ ترجع املدارس، تدرون 
ملاذا لم ترجع ألنه ال توجد 
كراسي وال طاوالت أحتدى 

وزير التربية.

الوزراء  استجواب رئيس 
من النــواب خالد العتيبي 
ومهنــد الســاير وحســن 

جوهر.
هل يرغب سمو رئيس 
الوزراء مناقشة االستجواب 
التأجيــل وفقا  أو يطلــب 

للمادة ١٣٥ من الالئحة.
٭ رئيس الــوزراء: إعماال 
للمــادة ١٠٠ من الدســتور 
و١٣٥ من الالئحة أطلب مد 
األجل املقرر حلني استكمال 

مدة أسبوعني.
٭ الغامن: يجاب طلب رئيس 

مجلس الوزراء.
٭ حســن جوهــر: نحــدد 
يوم مناقشة يوم وتاريخ 

االستجواب.
٭ الغامن: أمشي بالالئحة، 
واجللســة القادمة ال يحق 
له طلب التأجيل اجللســة 

القادمة يوم ٢٩/٣.
٭ مرزوق الغامن: كلمت األخ 
يوسف الفضالة واعتذر عن 
العدول عن استقالته لكن 
بالنهاية القرار قرار املجلس 

ليتخذ قراره في ذلك.
املوافق على االســتقالة 

يرفع إيده. ١٩ من ٦٠
احلكومــة أبلغتني عن 

امتناعها.
املوافقــة علــى  (عــدم 

االستقالة)

مــادة ١٠٤ مــن قانــون 
اإلجــراءات تعطــي احلق 
للمجنــي عليــه أن يتظلم 
من قرارات احلفظ اإلداري، 
البد من إقرار قانون تأقيت 
املناصب القيادية، بأال يكون 
هناك موظف أبدي على رأس 
عمله، ملاذا هذا السؤال غير 

دستوري؟
العــدل جمــال  وزيــر 
اجلالوي: نؤمن بحق النائب 
في األسئلة، ما يطرح اآلن 
فنحن جنهز نفسنا وجاوبنا 
عنــه مــن خــالل الوزيــر 
الســابق، ولــم حتضر في 
ذهننــا كل املعلومات، ولم 
أطلــع علــى هذا الســؤال، 
وليس تهربا وال تقليال من 
شأن اإلجابة، لم أطلع على 
سؤال النائب ونحتاج وقتا.
الكنــدري:  ٭ عبدالكــرمي 
بس ال يطنــش واإلجابات 
حتتمل أن تنقال هنا أو على 

املنصة.
٭ حمد املطر: هذا الســؤال 
مهــم جدا لألســف اجلواب 
غير دقيق، فاحلديث عن فئة 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
الشديدة، املادة ٤٠ والدستور 
كفلــت التعليــم اإللزامــي 
لكن هذه الفئة قاعدين في 
البيوت، اهللا عز وجل أكرمهم 
بإعاقــة مزدوجــة، ونحن 

٭ وزير التربية والتعليم 
العالــي: مع أنــه خرج عن 
موضــوع الســؤال، أكثــر 
وزير في اللجنة التعليمية 
تعاونا معهم، وهذا التعاون 
حتضر، وال يوجد قرار بأن 
هناك عودة في ١٥/٣ اذا كان 
هناك قرار نطبقه، وقلت ال 
توجد مدرسة خاصة بهذه 
اإلعاقــة وتعاوننــا معــك 
لألخيــر ولم نقصر في أي 
عمل آخر، ومحاسبتك لي 
حق لك، وموضوع األثاث 
غيــر صحيح وهنــاك في 
املراكز ٤٠٠٠ كرسي وطاولة 
أؤكد أننا متعاونون معك في 
كل شيء نعم هناك قصور 

نقر به.
٭ حمد املطر: ســألت عن 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
مزدوجــي اإلعاقة فعددهم 
كف بصر وذهنية عددهم ٩ 
طالب ومت قيدهم مبدرسة 
النــور، وال توجد مدارس 

حكومية لهذه اإلعاقة.
أنا لم أتكلم عن حضور 
ولكــن أتكلم عن أداء، لدي 
تقاريــر وتواصل، وأعرف 
خالفاتك مع الوكالء، وأعرف 
منو تسمع منه وال تسمع.

االستجوابات

إلــى  انتقــل املجلــس 

٭ الغامن: تكلم عدل، اسمع 
عــدل، فيــه الئحــة وفيه 
دستور يحترم، هناك طلب 
يعرض للتصويت وينتهي.

٭ فارس العتيبي: الى متى 
جنعل مقعــده خاليا، أين 
العذر في ذلك، صار له سنة 
مقدم استقالته، إذا احلكومة 
عاجبها انه ما يرجع لتكسب 

صوتا في التصويت.
اي  العتيبــي:  خالــد  ٭ 
عضو مجلــس ميثل األمة 
بأســرها، ليــس مــن حقه 
حرمان األمة من هذا املقعد، 
في مجلــس ٢٠١٣، ٥ نواب 
قدموا استقاالتهم وبت فيها 
املجلس في اسبوعني، وهذا 
املجلس سنة مقدم استقالته، 
التكميلية  ألن االنتخابات 
ال تخدم مصاحلهم، ســنة 
كاملــة متعطــل املقعد، ال 
نريد خروج األخ يوسف، 
وال يجوز حرمان األمة من 
هــذا املقعد، نصــوت على 

الطلب نداء باالسم.
٭ مرزوق الغامن: سنة ما هو 
موجود، املجلس لم ينظرها 
لعدم انعقاد جلســاته وملا 
نوقشــت في أول جلســة 
املجلــس كلف الرئيس في 
اول جلسة، في ٢٠١٣ هناك 
بعض االخــوة موجودون 
ورفضوا االستقاالت خلمسة 
نواب، امام الفضالة االمتثال 
لقرار األمة او ان يصر على 
ذلك ولم يحضر وبالتالي 
وفق الالئحة يتم التعامل مع 
حسب اإلجراءات الالئحية.

٭ ثامر الســويط: جرمية 
الدســتور والالئحة  بحق 
الشــعبية وهنــا  واإلرادة 
تتجســد نظــرة الســلطة 
لألســف احلكومة نظرتها 
لهذا املقعــد ليس له قيمة 
وفــي اليوم نفســه يتكرر 
املشــهد، أتكلم بحرقة عن 

الدستور.
عضوية بدر الداهوم في 

دقائق قبلتموها.
(مقاطعــا):  الرئيــس  ٭ 
بدر الداهوم كان فيه حكم 

محكمة.
٭ ثامر السويط: هناك طلب 
مقدم مــن نــواب، كيف ال 
تستخدم حقك في صالحية 
النداء باالسم، حفاظا على 
قيمة عضوية مجلس األمة، 
الصوت الواحد ميثل قيمة 
األمة، ممكــن الصوت هذا 

يزيح رئيس الوزراء.
٭ مرزوق الغامن: التصويت 
أيضا وفق الالئحة، انت لك 
رأي هذا حقك واآلخرون لهم 

رأي هذا حقهم.
٭ مبــارك احلجــرف: هذا 
العذر غيــر مقبول، وقرار 
املجلس قرار كاشف، لذلك 
ال نحتــاج للتصويت على 
استقالة يوسف الفضالة.

٭ مرزوق الغامن: هو طلب 
يصوت عليه.

٭ ســعدون حماد: نعطيه 
فرصة أخرى ميكن يعدل.

٭ الغــامن: املــادة ٢٥ يبدأ 
تطبيقهــا مــن اجللســة 

القادمة.
٭ حمدان العازمي: العجيب 
ان احلكومة امتنعت وليس 
مــن حقهــا ان حتجب حق 
متثيل الدائــرة، انا كلمته 
ويؤســفني انه مــا يرجع 
وقال لي ليــس به رجعة، 
العجيب ان متتنع احلكومة، 
اليوم تقولون إعطاء فرصة، 
أرى يــوم بــدر الداهوم لم 
تكن هناك فرصة وصوتت 

د.حمد املطر ود.أحمد مطيع خالل اجللسة الشيخ د.أحمد الناصرخالد العتيبي ود.حسن جوهر وسعود أبوصليب وأسامة الشاهني وحمد املطر

ثــم ضحكــت مــن اإلجابة 
عندمــا قــال لــي ال توجد 
أي اســتثناءات للقســائم 
الزراعية واجلواخير، وأنا 
أقول كلها باســتثناءات إال 
ما ندر. هناك لعب ومافيا 
وعصابة وأصبحت متاجرة 
حيث تؤخذ القسائم من دون 
مقابل وتباع. املجلس صّوت 
علــى حتويل احملاضر الى 
جلنة األموال العامة ولدي 
أوراق والبعض حصل على 
أكثر من قســيمة زراعية. 
الوزيــر الســابق اعترض 
على تسليم احملاضر بحجة 
األســرار. ولذلك هذا امللف 
يجــب االنتهــاء منــه. وال 
أحد يسوي نفسه شريف 
وسأعطيك األسماء وبعض 
النواب سيطرح فيك الثقة.
الكنــدري:  ٭ عبدالكــرمي 
ســؤال لوزير العــدل عن 
عدد القضايا املوجودة لدى 
النيابة العامة ولم تتصرف 
فيهــا ملدة ٦ أشــهر، فلماذا 
هذا السؤال غير دستوري؟

لم أطلــب التفصيل بل 
طلبت العدد، عدد القضايا 
التي لم تتم إحالتها، وعدد 
القضايا التي حفظت، مثال 
قضية الصندوق املاليزي، 
ملاذا هذا البطء، والتعطيل 

في البالغات؟!

مثل الهندســة امليكانيكية 
تسد احتياج الفيزياء.

هنــاك ٩ كويتيني فقط 
تخصصهــم فيزياء وهذه 
تخصصات نادرة، وديوان 
اخلدمة يرد على التربية أن 
هذه التخصصات ال تتطابق 
مع االحتياج مع أن من يقرر 
ذلك هو التربية التي تقول 
إن مهندس امليكانيكا ممكن 

أن يدرس فيزياء.
قضيــة غيــر محــددي 
مثــل  لديهــم  اجلنســية 
هــذه التخصصــات وهــم 
يحصلــون علــى درجات 
عاليــة مــن اجلامعة ومن 
املمكن االستفادة منهم في 
التخصصات النادرة بدل أن 
تقوم احلكومة بجلب أناس 
من اخلارج بزيادة تكاليف، 
لذلك يجب أن يكون هناك 
تنسيق بني التربية وديوان 

اخلدمة املدنية.
٭ عبداهللا الطريجي: وجهت 
سؤاال حول شروط حصول 
املــزارع  املواطنــني علــى 
وهــذا ملف شــائك، وكنت 
عــام ٢٠١٥ رئيســا للجنة 
التحقيــق. وجهت ســؤاال 
حول ضوابط احلصول على 
قســيمة زراعية وجاخور 
وجــاءت اإلجابــة وكنــت 
ســألت عن االســتثناءات 

خليل الصالح: نشكر احلكومة ألنها أدخلت الفرحة في قلوب املواطنني بالنسبة لقضية اإلجازات وتبقى القضية اإلسكانية األولى لدى املواطن

مبارك احلجرف: ما الفائدة من إلغاء الرقابة وهل هذا اإلجراء ساهم في تقليل مدة االنتظار والكل يعلم معاناة املواطنني في «املطالع» و«جنوب سعد العبداهللا»؟

بدر احلميدي: طرحت مشروعني لإلسكان األول توفير ٣٣ ألف وحدة عائدها مليارا دينار والثاني إنشاء ٥٤ ألف وحدة في الصابرية دون أي تكلفة 

حسن جوهر: هناك قوانني حبيسة أدراج اللجنة اإلسكانية تتعلق بالقضية اإلسكانية إجنازها يعجل في إنهاء معاناة املواطنني منتظري الرعاية

حمدان العازمي: وجود الرقابة املسبقة حماية للوزير من األخطاء وهناك مدن أنشئت والبيوت تعاني من خرير املاء وعدم وجود شبكات للصرف
شعيب املويزري: أصدق نوايا اللجنة اإلسكانية والوزير لكن املشكلة أن الواقع يختلف وعندما كنت وزيرًا وفرنا ١٠٩ آالف أرض سكنية وهذه أزمة مصطنعة

عدنان عبدالصمد: لو استطعنا حل القضية اإلسكانية فهذا إجناز حقيقي للمجلس ونحن نؤيد إلغاء الرقابة املسبقة للتسهيل على الناس

د.حسن جوهرد.عبداهللا الطريجي فايز اجلمهورخليل الصالحمهند الساير

د.أحمد مطيع على منصة املقرر يشرح تقرير اللجنة الصحية عن قانون العمالة املنزلية أسامة الشاهني وخالد العتيبي وحمدان العازمي

مرزوق اخلليفة

شعيب املويزري
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استبدال «خادم» في قانون العمل األهلي بلفظ «عامل منزلي» 
مجلس األمة واحلكومة يؤّبنان النائب األسبق الراحل غنام اجلمهور ويشيدان مبناقبه وإجنازاته الوطنية

املستشار جمال اجلالوي وسعد اخلنفورأسامة الشاهني الشيخ طالل اخلالد يتلقى تهنئة من م.أحمد احلمدشعيب املويزري ومهلهل املضف

احلكومة بإسقاط العضوية 
ولكــن كان بيــد املجلــس 

إعطاؤه فرصة.
لم تعطوا لبدر الداهوم 
فرصة، ما ذنب أهل الدائرة 

ما ميثلون؟
٭ الغامن: األخ بدر الداهوم 
إعالن خلو لــم يكن هناك 
تصويت وسقطت عضويته 
بقوة الدستور، الفضالة هو 
طلب مقــدم منــه يخضع 
للتصويت، نعم إخالء مقعد 
لكن لم نعطه فرصة وكان 

هناك لغط بالشارع.
٭ محمد املطير: متعجب من 
هول ما أراه احلني، عندما 
التصويت  سمعت طريقة 
األصل على عــدم املوافقة 
ألن الطلب يريد االستقالة 
فاملفروض التصويت على 
عــدم املوافقة، شــاركتونا 
بتكليــف الرئاســة يتكلم 
انــه  العضــو وصوتــوا 
يتكلم العضو فبعض من 
األخالق، عيب انتم احلكومة 
رقابة النــاس كلها بإيدكم 
الناس تراكم، الى متى هذا 
اللعب؟ ال يجوز ذلك، كيف 
متتنعون؟ كفانا لعبا وكفانا 

ضحكا على الدقون.
٭ رئيس الــوزراء: عندنا 
أخــالق ومبــادئ وقيــم 
ونعرف العيب، اذا لم يكن 
التصويت ليس على هواك 
ال حتملونا الذنب، هذا شأن 
نيابي - نيابي، ومتلكون 
هذا العبء، سمعتك لألخير، 
األسلوب اللي انت تسويه 
عيــب، هــذه القيــم اللــي 
تعرفهــا، خلــك بالالئحة، 
ال نعرف نصــارخ نعرف 

نتمسك بالالئحة.
٭ الغامن: ال يجوز مقاطعة 
التــزم بالالئحة  املتحدث، 

والدستور.
٭ رئيــس الــوزراء: هــذا 
مفهومه عن العيب، حافظ 
على الالئحة، أرجوك األخ 
الرئيس، يا حامي الدستور 
حــط مخالفاتــك وتعالــى 
واجهني، عيب هذا الكالم، 
عيــب نتكلــم عــن مبادئ 
وأخالق وقيم بهذه الطريقة.
الكنــدري:  ٭ عبدالكــرمي 
ما حدث هــو انتهاك قيمة 
اســتقالة يوسف الفضالة 
وفي ٢٠١٣ قلت لك بت فيها 
بســرعة، وهذا بت وإهدار 
الســتقالته، هــو يقول ال 
أريد املجلس، ما تسوونه 
هو إهدار لقيمة اســتقالة 
الرجل، خل هذا الكالم ثابت 
وال تغيره. احتفظ بكالمك 
يا رئيس الوزراء، الشــأن 
نيابــي - نيابي ال تتدخل 
ال انت وال وزراؤك، وعندما 
قلت ٤ الءات وتغيرهم، أما 
انت وزير او نائب متارس 
صالحياتك، االستقالة هي 
إهانة بحق املستقيل، أطالب 
يوسف الفضالة بان يحضر 
القادمــة ويصر  اجللســة 
اجللسة القادمة، هذا تالعب 

باستقالة الرجل.
٭ الصيفي الصيفي: تأثير 
احلكومة على القرار مباشر 
في عــدد األصــوات، نريد 
معرفة أسباب االستقالة هي 
مخالفة الرئاسة للدستور 
والالئحــة، وكل املخالفات 
واالستقاالت كانت احتجاجا 
على رئاستك في مخالفاتك 

الدستور والالئحة.
٭ مرزوق الغامن: إذا محتج 
على رئاستي قدم استقالتك 
بعد، انت دخولك املجلس 

تعاون احلكومة، خصوصا 
أن جميع القوانني ال حتمل 

الدولة أي أعباء مالية.
٭ وزيــر اإلســكان: عــدد 
املالحظات حتى لو انخفض 
ليس طموحا، ولكن سنعمل 
جاهديــن علــى تالفي كل 

املالحظات.
فــي اخلمــس ســنوات 
٤٤ ألف وحدة ســكنية مت 
إجنازهــا ولدينا مشــروع 
العبــداهللا عقودها  ســعد 
التحتية  جاهزة والبنيــة 
بعد سنتني ستكون جاهزة.

٭ فايــز اجلمهــور: ما في 
شيء حبيس اللجنة، وأي 
قانون في اللجنة يصب في 
السكنية  الرعاية  مصلحة 

سننجزه بأسرع وقت.
٭ حمــدان العازمــي: هذا 
القانون كان في ١٦/٢ متت 
مناقشته وكانت احلكومة 
رافضة إقرار الرقابة املسبقة 
وكان املجلس به شد وجذب 
وصوت املجلس على إقرار 
الرقابة املسبقة ألن كثيرا من 
املشاكل صارت مثال جنوب 

الصليبخات وشمالها.
الرقابة املسبقة حماية 
للوزير من تالعب املقاولني 
وتالعب املقاولني بالباطل، 
صبــاح األحمد عندما نزل 
املطر البيوت بها، وهذا كان 

٭ فايز اجلمهور: القانون 
هو جتديــد لقانون ٢٠١٦، 
العقــاري شــيء  املطــور 
آخر، منطقة جنوب ســعد 
العبــداهللا، ٩ ســنوات في 
املجالس السابقة لم حتل، 
واحلمد هللا وبجهد اللجنة 
اإلسكانية وتعاون اجلهات 
احلكومية أزلنا عوائق منذ 

٩ سنوات.
متى كان هنــاك مطور 
عقاري بشروطنا ورغبتنا 

لسنا ضده.
املطور العقاري قانون ال 
ميــر إال عن طريق مجلس 
األمة، نحن ندافع عن املال 
العام ونتيجة عدم الرقابة 
املسبقة رأينا إجنازا كبيرا.

٭ أسامة الشاهني: القانون 
مهــم وحيــوي وندعمــه 
ونؤيــده ألنــه يهــدف الى 
استعجال وفعالية القضية 
اإلسكانية، نثق في اللجنة 
اإلســكانية ورقابة ديوان 
احملاسبة الزالت موجودة، 
ألغينا فقط شكال واحدا وهو 
الشكل االستثنائي املسبق، 
الديــوان موجــود وجهاز 
املراقبني وجلنة امليزانيات 
موجودين للرقابة فقط نريد 
القانــون لتســريع عملية 

تسليم املباني.
٭ عبداهللا الطريجي: جميع 

املؤسســي وال يزعــل أحد 
الرقابة، وعندما تعفى من 
الرقابــة وفي املقابل توزع 
بيــوت عــام ٢٠١٣ وال يتم 
البنــاء إال بعد ٨ ســنوات 
اذا كان هناك إعفاء فخالل 
ســنتني يفترض يســتلم 

بيته.
املفترض نرفع عن كاهل 
املواطــن الكويتــي، أمتنى 
وجــود تعاون حقيقي بني 

اجلهات كلها.
٭ حسن جوهر: مع حتفظي 
بــأن انخفــاض مالحظات 
ديوان احملاسبة بعد إقرار 
القانــون فــي ٢٠١٦ ليــس 
إجنــازا كبيرا، يفترض أن 
نصــل صفر مالحظات من 
ديوان احملاســبة، وخالل 
فترة قصيــرة نتعاون في 
اقتراحــات نقدمها بشــأن 
الرقابة الســكنية وال جند 

أي جتاوب من احلكومة.
هنــاك مجموعــة مــن 
القوانــني الراقية لتحقيق 
رعاية ســكنية مســتدامة 
ومازالــت  تكلفــة  بأقــل 
حبيســة اللجنة، يجب أن 
نرتقي بثقافة املدن السكنية 
اجلديــدة متكاملة وال منر 
بتجربــة صبــاح األحمد، 
وتشرفت بتقدمي مجموعة 
من هذه القوانني، ونتمنى 

مع وجــود الرقابة وجود 
الرقابــة املســبقة حمايــة 

للوزير.
٭ وزير اإلســكان: مدينة 
جنوب صباح األحمد منطقة 
باسم الشيخ صباح األحمد 
ونهتم بها كســائر مناطق 
الكويــت ومــا يؤخرهــا 
جهــاز املناقصات والدورة 
املســتندية، ولــو كانــت 
املؤسســة حصلــت علــى 
القانون قبل املناقصة كنا 
أجنزنا من ٢٥٪ الى ٣٠٪ من 
املشروع، العقود تدرس من 
قبل ديوان احملاسبة فيما 
يسمى الرقابة املسبقة، أما 
الرقابة  التنفيذ مسؤولية 

الالحقة.
٭ شــعيب املويزري: هذه 
مشــكلة مت خلقها وينتج 
عنهــا أزمة يســتفاد منها 
بعض الشركات اخلاصة، 
كل  أن  ســيرى  الوزيــر 
أحالمهــم محطمة بســبب 
قانــون املطــور العقــاري 

والرهن العقاري.
أنتم أمام عصابة تهدف 
الى اســتمرار هــذه األزمة 
وكل املشــاكل تعاني منها 
في جميع اجلهات، الدولة 
بها خير ولكن لدينا عقول 
فاسدة تريد خلق فوائد من 

هذه األزمة.

النواب متفقون على القضية 
اإلسكانية وتذليل العقبات، 
وهناك جهات رقابية سوف 
تراقب، لكن نريد على أرض 
الواقع ال نرى شــيئا، ملك 
البحرين يكــرم بنك بيتك 
علــى مشــروع إســكاني 
بالبحرين فاتصلت بحمد 
املرزوق وسألته قال هناك 
مناقصة في البحرين ورست 
على بنك «بيتك» بنوا عددا 
كبيرا من الوحدات السكنية 
في ٣ سنوات، ونتمنى أن 
يكون للقطاع اخلاص دور 
لتسريع عملية املشروعات 

اإلسكانية.
٭ وزير اإلســكان: القطاع 
اخلــاص يجــب أن يكون 
لــه دور كبيــر وســنقدم 

تصوراتنا في هذا األمر.
الســويط: ٦٠٠  ٭ ثامــر 
ألف كويتــي ال يحصلون 
على مسكن كرمي والقضية 
الدعــم  كل  تتطلــب 
االســتثنائي، فــإذا كانــت 
قيود الرقابة يجب علينا أن 
نسلط الضوء عليها وتخفف 
األحمال على الوزارة حتى 
نركز جهودنا، لذلك نكتفي 
بالرقابــة الالحقة، لنجعل 
املؤسســة أكثر حتررا من 
القيــود الرقابية، الكويتي 
طلبه اإلســكاني ٢٥ ســنة 
ينتظــر الســكن ويتطلب 

تشريعات إنشائية.
٭ وزيــر اإلســكان: أثمن 
احلــرص علــى القضيــة، 
مشاكلنا كثيرة والكل اتفق 
على أن املشاكل كثيرة وهي 
قضيــة وأمتنــى أن أكون 
محاميا ناجحا وأعدكم بذلك.
٭ عبدالـــكرمي الكنــدري: 
ســبب تعطــل القضيــة 
اإلســكانية هي احلكومة، 
أقـــدر حـســـن الـنـوايـــا، 
لكــن ال نثــق فــي الوعود 
احلكوميــة، وال أثــق فــي 
عــن  تتحــدث  حكومــة 
رقابـــة الحقة أصـال غـيـر 

مـطـبـقــة.
الفكــرة خــل نخلــص 
مناقصة وبعدين نتحاسب، 
ال يصير تأخير في التنفيذ 
وضياع املال العام بسبب 

جتاهل الرقابة املسبقة.
ال ميكــن أوافــق علــى 
قانــون إعفاء الــوزارة أو 
احلكومــة، احلكومــة هي 
التعامل  املعطلــة وســوء 
مع الرقابة، لست مسؤوال 
عن سوء املناقصات، وكم 
من شخص فلت من الرقابة 
الالحقة علــى األقل تكون 

هناك رقابة مسبقة.
٭ وزير اإلسكان: الوحدات 
املنجــزة ٤٣ ألــف وحــدة 
ســكنية خالل ٥ ســنوات 
وقبلهــا كانــوا ١٤ ألفا في 
ظل وجود الرقابة املسبقة.

٭ عبدالكرمي الكندري: هناك 
أســباب أخــرى كالضغط 
الشعبي، لكن ربط سرعة 
اإلجنــاز بالرقابة ال يكون 
حقيقة، هذه إدانة للحكومة 

واألجهزة الرقابية.
٭ وزير اإلســكان: الرقابة 
الالحقة موجودة، واملؤسسة 
ملزمة بتقدمي تقرير سنوي.

٭ بــدر املــال: العائــق هو 
قانــون  مــن  االســتثناء 
حجــم  ألن  املناقصــات، 
العمل هو ما يعطل ترسية 
املناقصــات، ولذلــك أدعو 
وزيــر اإلســكان الى تبني 
فكرة املبادرات على حساب 

املستثمر األجنبي.

الشيخ أحمد النواف وعبدالوهاب الرشيد وجمال اجلالوي وفهد الشريعان ود.عبيد الوسمي ومبارك العرو وسعود أبوصليب ود.محمد احلويلة د.علي املضف يرد على د.حمد املطر خالل اجللسة ويبدو سعدون حماد ويوسف الغريب ود.حمود مبرك

بشأن الرقابة املسبقة على
٭ فايــز غنــام اجلمهــور: 
نريد تأجيــل التقرير ألنه 
ال يوجد نصاب وال حكومة 
لكن نريد شــرح تفاصيل 

للنواب واحلكومة.
٭ الغامن: ما عندي نصاب، 
وجد النصــاب، هل يوافق 

على دخول الفريق.
٭ فايــز اجلمهــور (عــن 
التقرير يتضمن  املقــرر): 
جتديــد إعطاء املؤسســة 
الســكنية  العامة للرعاية 
الرقابة املسبقة ملدة خمس 
سنوات مع التزام الرعاية 
بتقــدمي تقريــر ســنوي 

للمجلس.
٭ وزيــر اإلســكان مبارك 
العرو: عدد العقود املبرمة 
خــالل اخلمــس ســنوات 
التي مت اإلعفــاء ١١٤ عقدا، 
والســابقة كانــت ٥٦ عقدا 
الوحــدات  فقــط، وعــدد 
املنجــزة خــالل ســنوات 

اإلعفاء ٤٣ ألف وحدة.
قبل صدور القانون كانت 
١٤ ألفا وبعد القانون ٤٣١٩٩ 

وحدة سكنية، املباني.
٭ مبارك احلجرف: ال يخفى 
النوايا احلسنة في اللجنة 
اإلسكانية أو الوزير، لكن 
نضــع تســاؤالت، الرقابة 
املسبقة التي تؤطر العمل 

كلــه مخالــف للدســتور، 
دوريــة مــرور مــا تــدش 
املجلس، تقعد جنب عمارتك 

ما تدش املجلس.
استبدال عبارة عامل

منزلي بخادم

الــى  انتقــل املجلــس 
تقريــر جلنــة  مناقشــة 
الشــؤون الصحية بشــأن 
استبدال عبارة عامل منزلي 

بخادم.
٭ أحمد مطيع (عن املقرر): 
الهدف حفــظ مكانة دولة 
الكويت في احملافل الدولية 
ومنظمات حقوق اإلنسان 
واجلهات املختصة بشؤون 
العمالة جتاه استخدام لفظ 
(خادم) يعني تغيير كلمة 
(خــادم) إلى كلمة (عامل) 
وجــرى التصويــت نــداء 
باالسم على املداولة األولى.

احلضور ٣٣، موافقة ٣٢، 
عدم موافقة ١.

املداولة  موافقــة علــى 
األولى.

ترفع اجللسة ملدة ربع 
ساعة للصالة.

استؤنفت اجللسة.
٭ الغامن: ال يوجد نصاب 
الثانية، سأنتقل  للمداولة 

للبند الثاني.
تقرير اللجنة اإلسكانية 

حمد املطر: القضية اإلسكانية هي القضية األولى لألسرة الكويتية وقضية «املطالع» و«جنوب سعد العبداهللا» مهمة والبنية التحتية يجب االنتهاء منها

عبيد الوسمي: وضع آلية محددة لعرض التشريعات من خالل احلزم التشريعية أمر ضروري واملدد الزمنية تنقضي من خالل استدعاء اجلهات الرسمية 

أسامة الشاهني: يجب استحداث جلنة عليا لالحتفاء باملناسبات والعطل الرسمية ألن املوظف عندما يعطل يجب أن يعرف السبب واملناسبة 

عبداهللا الطريجي: نشكر صاحب السمو وسمو ولي العهد على رسائلهما ونشيد برسالة سمو األمير ألبنائه النواب التي نقلها رئيس املجلس

وزير التربية: ليس هناك مدرسة خاصة لفئة اإلعاقة الشديدة لكن هناك دمجًا بني هذه الفئات وما ذكره النائب حمد املطر حول ما سيتخذه من إجراء فأنا جاهز 
عبدالكرمي الكندري: نحن من نعطل أنفسنا واالقتراحات يجب أن تذهب مباشرة إلى اللجان املختصة واللجان كلها بها قانونيون لدراسة ما يقّدم

هشام الصالح: القضية اإلسكانية مهمة جدًا فهل يستطيع املواطن توفير مبلغ مليون دينار حتى يشتري بيتًا؟ وإذا استطعنا حل القضية يكون املجلس أجنز

محمد الراجحيجمال اجلالويد.خالد العنزي د.هشام الصالحخالد العتيبيفارس العتيبي

رئيس مجلس النواب 
املصري يغادر البالد 

بعد زيارة رسمية
غــادر رئيس مجلس النــواب املصري 
املستشــار د.حنفي جبالي والوفد املرافق 
لــه البالد بعد زيارة رســمية اســتغرقت 

ستة أيام.
وكان في وداع  جبالي على أرض املطار 
ســفير مصر لدى الكويت أسامة شلتوت 
رئيس مجلس النواب املصري املستشار د.حنفي جبالي أثناء مغادرته البالد وفي وداعه األمني العام ملجلس األمة عادل اللوغانيواألمني العام ملجلس األمة عادل اللوغاني.


