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«األولويات»: قوانني تعارض املصالح ورواتب ربات البيوت 
ورفع سقف رواتب املتقاعدين محل توافق وسترى النور قريبًا

واصلت جلنــة األولويات 
الرابــع امس  فــي اجتماعهــا 
وضع خطة العمل التشريعي 
لدور االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشريعي السابع عشر، 
ومراجعة جدول أعمال جلسة 

مجلس األمة املقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عبــداهللا فهــاد فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن احلكومة أوضحت أن سبب 
تأخيــر برنامــج عملهــا أنــه 
سيخرج بشــكل نوعي وغير 
مسبوق وميكن قياسه ويعتمد 
على توقيتات زمنية محددة.

وذكــر فهــاد أن احلكومــة 
أفــادت بــأن مجلس الــوزراء 
سيناقش البرنامج في اجتماعه 
املقبل متهيدا إلقراره، وإحالته 

إلى مجلس األمة.
وأوضح أن االجتماع تطرق 
إلى الكثير من األولويات التي 
يتحدث عنها النواب نيابة عن 
األمة، مبينا أن هناك ٣ قوانني 
محــل توافــق مــع احلكومة، 
وســوف تــدرج علــى جدول 
أعمال اجللسة املقبلة أو التي 
تليها ألنها جاهزة من اللجان 
املعنية في البرملان، وســوف 
ترى النور خالل املدة الزمنية 

القليلة املقبلة.
وأفــاد بــأن مــن بــني هذه 
القوانني مشروع قانون تعارض 
املصالح، والذي سوف تنتهي 
منه اللجنة التشريعية اليوم، 
كما أبلــغ بذلك رئيس اللجنة 
النائــب مهنــد الســاير بعــد 
إلى  التــي وردت  التعديــالت 

اللجنة.
وأضــاف إن مــن القوانني 
املتوافــق عليهــا كذلك تعديل 
قانــون رقــم ١٢ لســنة ٢٠١١

بشــأن املساعدات العامة فيما 
يتعلــق بربات البيوت والذي 

وقانون إنشاء مفوضية أو هيئة 
عليا لالنتخابات، كما ستتقدم 
مبشروع لتكويت الوظائف في 
اجلهــات احلكومة مــن خالل 

قانون.
وأضــاف فهــاد إن اللجنة 
وافقت علــى التعديــل املقدم 
املــادة ٤٣ مكــرر مــن  علــى 
الالئحة الداخلية ملجلس األمة 
والتي تتعلــق باختصاصات 
جلنة األولويات، مشــيرا إلى 
أن طبيعــة عمــل اللجنة كان 
عليهــا اعتراض فــي مجالس 
٢٠١٣،٢٠١٦،٢٠٢٠، بشأن التدخل 
فــي أعمــال اللجــان األخرى، 
وأيضا إعطــاء احلق لرئيس 
املجلــس باالســتئثار بجدول 
األعمــال باحلــذف واإلضافة، 
وإنها تسلب حق املجلس في 

اتخاذ بعض القرارات.
وبني فهاد أن التعديل على 
الالئحــة والــذي وافقت عليه 
اللجنة يقضي بأن تكون املهام 
منضبطة وواضحة جدا وعدم 

وللجنــة أن تقتــرح تعديــل 
اجلدول بالتقــدمي أو التعديل 
أو احلذف أو اإلضافة، ويعرض 
اجلــدول املقتــرح على مكتب 
املجلس التخاذ قرار بشــأنه، 
مــع مراعــاة أحكام املــادة ٥٥

من الالئحة الداخلية وتراجع 
املقترحــات بقانونني  اللجنة 
واملشروعات بقوانني املدرجة 
علــى جــدول أعمــال اللجان 
والتــي تضمنتها خطة العمل 
التشريعية، وتسري على هذه 
اللجنة سائر األحكام اخلاصة 
باللجــان البرملانيــة فيمــا ال 

يتعارض مع طبيعة عملها.
وبني فهاد أن هذا ما توافقت 
عليه اللجنة من تعديالت حتى 
ال تســلب أي اختصــاص من 
أي جلنة أو التدخل في أعمال 
اللجــان أو اســتئثار رئيــس 
املجلــس بالتقــدمي والتأخير 
بعيدا عــن مكتب املجلس كما 
يلغي تداخل السلطات، مشيرا 
إلى أنه في السابق كان النص 

وبــني فهــاد أنــه مت عقد ٣
اجتماعــات للكتــل البرملانية 
واملجاميع النيابية في مكتب 
نائب رئيس مجلس األمة محمد 
املطير، مت فيها تناول الكثير من 
القضايا التي تصب في الصالح 
العام لترتيب األولويات، كما مت 
اجتماع في ديوان النائب حسن 
جوهــر مببــادرة منه حضره 
العديد من النواب والنائبتان 
د. جنــان بو شــهري وعالية 
اخلالد للتنسيق والتباحث في 
املرحلة املقبلة من أجل ترتيب 

األولويات.
بــأن جلنــة  وأفــاد فهــاد 
األولويــات تلقــت العديد من 
اليوم  األولويات ومت عرضها 
وتضمنــت التعديالت املقدمة 
من النواب، د.جنان بوشهري، 
وماجــد املطيــري، ود.محمد 
املهان، وخالد الطمار، وعالية 

اخلالد.
وأضاف «كما تلقت اللجنة 
أولويــات مــن جلنة شــؤون 

االستئثار بالقرار، مشيرا إلى 
أنه مت وضع ٣ بنود حتدد عمل 

اللجنة.
وقال إن التعديل نص على 
أن تشكل جلنة دائمة لألولويات 
مكونة من ٥ أعضاء يكون من 
بينهم رئيس اللجنة التشريعية 
واللجنة املالية واالقتصادية.

وأضاف أن اللجنة تختص 
بوضع خطة العمل التشريعي 
بالتنسيق مع الوزراء املختصني 
انعقــاد  فــي بدايــة كل دور 
متضمنة االقتراحات بقوانني 
ومشروعات القوانني التي ترى 
اللجنة أن ينظرها املجلس خالل 
دور االنعقــاد مرتبة بحســب 
أهميتهــا وموزعة على جدول 
اجللسات التي يعقدها املجلس 
أثنــاء دور االنعقــاد، وتقــدم 
اللجنة هذه اخلطة إلى مكتب 
املجلس الــذي يتولى عرضها 

على املجلس.
وذكــر أنها تختــص كذلك 
مبراجعة جدول أعمال اجللسة، 

يقضي بالتشــاور مــع وزير 
شــؤون مجلس األمــة ووزير 
شؤون مجلس الوزراء، وهذا 
كان فيه تداخل بني السلطات 
يتعارض مع مــا نصت عليه 

املادة ٥٠ من الدستور.
وأكــد أنــه بناء علــى ذلك 
فقد انضبطت بعض العبارات 
ونســقت بعض األعمــال في 
اللجنــة حتى تكــون واضحة 
وجلية ومنضبطــة وال تقفز 

على اللجان األخرى.
وأشــار فهــاد إلــى وجود 
جهود نيابية لترتيب األولويات 
التشــريعية، مؤكــدا أن هــذه 
االجتماعــات ســوف حتقــق 
قفزة نوعية في إقرار القوانني 
لتحقيق مــا يتطلع إليه أبناء 
الشعب من هذا املجلس الذي 
يتلمس حاجات الناس، وقال: 
«أولوياتنا منضبطة وبوصلتنا 
التشــريعية ستكون واضحة 
انتصــارا حلقــوق وتطلعات 

املواطنني».

اللجنــة  وقدمــت  اإلعاقــة، 
التشريعية حزما من القوانني 
ســوف تكتمــل خــالل األيام 
القليلــة املقبلة، مشــيدا بهذه 
املجهودات وأنها مقدرة وسوف 
تكون جلنــة األولويات معهم 
يدا بيد للخــروج بخطة عمل 
تشريعية خالل دور االنعقاد 

احلالي».
وفي ســياق متصل، أشار 
فهاد إلى أن اللجان البرملانية لم 
يدرج على جدول أعمالها بعض 
االقتراحات بقوانني، فيما عدا 
اللجنة التشريعية التي لديها 

عدد من االقتراحات بقوانني.
وأوضح أن السبب في ذلك 
هــو أن قانون تعديل الالئحة 
الداخلية الذي أقر من مجلس 
األمــة لم يصدر فــي اجلريدة 
الرسمية حتى اآلن، وأن اللجان 
تنتظر نشر هذا املرسوم حتى 
يتــم حتويــل االقتراحات إلى 
اللجان املختصة مباشرة وهو 
ما أخر وعطل كثيرا من أعمال 

اللجان.
وأوضح أنه بعد ذلك سوف 
تتدفق الكثير من القوانني إلى 
املعنيــة واملختصة،  اللجــان 
متهيدا لرفعها واملوافقة عليها 
كتقاريــر فــي جــدول أعمــال 

مجلس األمة.
واختتم تصريحه قائال 
«إن االجتمــاع مت بحضور 
أعضاء اللجنة النواب أحمد 
الري وشــعيب املويــزري 
الســاير وحضــر  ومهنــد 
الدولــة  االجتمــاع وزيــر 
لشؤون مجلس األمة وزير 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطويــر العمراني عمار 
العجمي، ووزير املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 

الرشيد».

عبداهللا فهاد: اللجنة وافقت على تعديل املادة ٤٣ مكرر بإعادة تنظيم اختصاصاتها لفك التشابك مع بقية اللجان

ً مهند الساير وعبداهللا فهاد وأحمد الري خالل اجتماع اللجنةعبداهللا فهاد متحدثا

ســوف يحقق مصلحة كبيرة 
لربات البيوت املستحقة هذه 
التعديالت، والثالث هو القانون 
املتعلق برفع رواتب املتقاعدين، 
مشيرا إلى أن احلكومة وافقت 
على هــذا القانــون من حيث 
املبــدأ فقــط وطالبــت مبهلة 
لبحث الشقني الفني والقانوني 

للمقترح.
وأوضح أن احلكومة بينت 
أن برنامج عملها وحتديدا في 
شق القضية اإلسكانية يتضمن 
قانون بنــك االئتمان وقانون 
التمويــل العقــاري وقانــون 
شــركات املدن اإلسكانية، كما 
ستتقدم مبشروع قانون البديل 
االستراتيجي الذي سوف يكون 

جاهزا خالل شهر.
وذكــر إن احلكومــة قالت 
إن برنامــج عملهــا يشــمل 
أيضا مشــاريع قوانني تتعلق 
االقتصاديــة  باإلصالحــات 
واملاليــة، وأيضــا إصالحات 
سياسية مثل قانون االنتخاب 

«الصحية» ناقشت تكويت وظائف التعاونيات ورفع سقف املساعدات
الشــؤون  ناقشــت جلنــة 
الصحية واالجتماعية والعمل 
فــي اجتماعها أمــس األربعاء، 
تكليف املجلس للجنة بشــأن 
تكويت الوظائف في اجلمعيات 
التعاونيــة وتطويــر عملهــا 
وتوســيع دائــرة اخلدمــات 
املجتمعيــة التــي تقدمها، كما 
ناقشــت رفع سقف املساعدات 
االجتماعيــة لربــات البيــوت 
والطلبة املبتعثني في اخلارج.

وقال مقــرر اللجنة النائب 
هاني شمس في تصريح باملركز 
االعالمي في مجلــس األمة ان 
اجتماع اليوم (أمس) هو الثالث 
للجنة، بحضور وزيرة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية 
وزيــرة الدولة لشــؤون املرأة 
والطفولة مي البغلي، والفريق 

احلكومي املرافق لها. 
وأوضح شــمس ان اللجنة 
التكليــف الصــادر  ناقشــت 

جزءا مــن جهود حل مشــكلة 
التوظيف.

وشدد على ضرورة وجود 
هيكل وظيفي مدروس ومطبق 
ومعمم على اجلمعيات بحسب 
حجــم كل جمعيــة، وحتقيق 

وأكد شــمس أهميــة الدور 
الــذي تقــوم بــه اجلمعيــات 
التعاونيــة في حتقيــق األمن 
الغذائي والتي ظهر دورها في 
أزمة كورونــا األخيرة، فكانت 
القلب النابــض في كل منطقة 

املناطــق التــي ال يوجــد فيها 
مثل منطقة املســايل، وتوفير 
اخلدمات ألهالي مختلف املناطق، 
مضيفا ان اللجنة طلبت بعض 
البيانات اخلاصة باجلمعيات 
من الفريق احلكومي ملناقشتها 

ملــن  الوظيفــي  االســتقرار 
يشــغلها، فضــال عــن ترتيب 
االســتعانة بالعمالــة األخرى 
اذا دعت احلاجــة لتبدأ بأبناء 
الكويتيــات والبدون، ثم ابناء 

اخلليج، والدول االخرى. 

فــي كل االزمات التي شــهدتها 
البالد، كما أكد أهمية دورها في 

دعم املنتج الوطني. 
وذكر ان االجتماع ناقش ما 
يتعلق بالتوسع في اجلمعيات 
وتشــييد جمعيات جديدة في 

مستقبال. ولفت الى ان االجتماع 
ناقش اخلدمات املجتمعية التي 
التعاونية  تقدمها اجلمعيــات 
من تخضير املناطق وإنشــاء 
احلدائق واالستراحات باملناطق 
للترفيــه وممارســة الرياضة 
بالتنســيق مــع هيئــة العامة 
الزراعــة والثــروة الســمكية، 
مطالبــا بزيــادة مخصصــات 
اخلدمة االجتماعية، ملا لها من 
دور في إظهار جلانب اجلمالي 

ملناطق الكويت. 
وأوضــح انه فيمــا يتعلق 
املســاعدات  مبوضــوع 
االجتماعية، فقد متت مناقشة 
زيادتها ورفع سقف املخصصات 
املالية لربات البيوت ومن هم 
في سن الشيخوخة ومتلقيها، 
مضيفا ان اللجنة بصدد مناقشة 
ما يتعلق بزيادات جميع متلقي 
املســاعدات االجتماعية خالل 

االجتماعات املقبلة.

ً فارس العتيبي واسامة الشاهني وخليل الصالح والصيفي الصيفي وهاني شمس اثناء االجتماعهاني شمس متحدثا

مــن مجلس األمــة بالنظر في 
قضية تكويت وتطوير العمل 
التعاوني، مؤكــدا ضرورة ان 
العنصــر  يشــغلها ويديرهــا 
الوطنــي لتحقيــق اإلجنــاز 
والتطوير، وليكون هذا القطاع 

التآلف اإلسالمي: نشكر القيادة السياسية الستكمال «العفو» 
أصدر التآلف اإلســالمي الوطني 
بياناً بشأن استكمال ملف العفو جاء 
نصــه كالتالي «بســم اهللا الرحمن 
الرحيــم.. يتقدم التآلف اإلســالمي 
الوطني بجزيل الشكر واالمتنان الى 
مقــام حضرة صاحب الســمو أمير 
البالد الشــيخ نواف األحمد اجلابر 
الصبــاح، حفظــه اهللا ورعاه، على 
مبادرته اإلنسانية الطيبة الستكمال 
ملف العفو ليشمل من بقي من املدانني 
احملكومني الذين صدرت بحقهم أحكام 

قضائية في قضايا ســابقة، ويثمن 
نظرته األبوية لطي صفحة املاضي 
تعزيــزا للمصاحلــة الوطنية وبدء 
صفحة جديدة في تاريخ الوطن، كما 
نشيد مبوقف وجهود سمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد اجلابر الصباح، 
حفظه اهللا ورعاه، على تأييده ودعمه 

لهذه اللفتة اإلنسانية األبوية.
كمــا ال يفوتنــا توجيه الشــكر 
املستحق لرئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمــد نواف األحمد الصباح، حيث 

جعل ملف العفو أولوية من أولويات 
حكومته، آملني من اهللا جل شــأنه 
أن يشــمل هذا العفــو كافة املدانني 
واملتهمني املوجوديــن داخل البالد 
وخارجهــا بال اســتثناء كي تكتمل 
فرحة املواطنني من اآلباء واألمهات 

بلقاء ذويهم وأحبتهم.
نســأل اهللا تعالى أن مين علينا 
باألمن واألمان واالستقرار كي تتوحد 
اجلهود وتســتنفر الطاقات خلدمة 

أحمد الريوطننا احلبيب».

«الدستورية» تقضي بعدم قبول ١٣ طعنًا أبرزها احلل و«املدنية» 
و«املناطق» وبترك اخلصومة بالطعن ضد عضوية اخلليفة 

عبدالكرمي أحمد

قضت احملكمة الدستورية أمس 
بعــدم قبــول ١٣ طعنــا فــي نتائج 
انتخابــات مجلــس األمــة األخيرة 
واملراسيم املتعلقة بها، أبرزها مراسيم 
حل مجلس األمة السابق ومرسوما 
التصويــت بالبطاقــة املدنية وضم 
املناطق اجلديدة، كما قضت بقبول 
طلب ترك اخلصومة بالطعن املقام 
من ناخبة ضد عضوية النائب مرزوق 

اخلليفة.
والطعون املقضي بعدم قبولها هي 

٣ و٥ و٩ و٢٠ و٢١ و٢٣ و٣٢ و٣٥ و٣٧
و٣٩ و٤٣ و٤٥ و٥٠، وهي مقامة من 
هاني حسني وخالد الشليمي وفيصل 
العتيبي وأحمد احلمد وفهد أبوشيبة 
ووسمي الوسمي وسلطان الشمري 
وفايــز اجلمهور وحســني العتيبي 

ومعالي البرازي وعادل اليحيى.
وذكر بيــان للمحكمة أنها أقامت 
قضاءها تأسيسا على أنه يتعني لزوما 
أن يقدم الطعن أمام هذه احملكمة من 
صاحب الشأن شخصيا أو ممن يوكله 
صراحة بالطعن في االنتخابات نيابة 
عنه، وذلك في امليعاد املقرر قانونا.

وبينــت أن مــؤدى ذلــك والزمه 
وجوب أن يكــون التوكيل صريحا 
وجليا وواضح الداللة على تخويل 
الوكيل احلــق في الطعن االنتخابي 
أمــام هذه احملكمة نيابة عن املوكل، 
وأن يبيح التوكيل إقامة الطعن في 
انتخابات أعضاء مجلس األمة لسنة 
٢٠٢٢، دون أن يغير من ذلك اشتمال 
التوكيل على احلــق بتمثيل املوكل 

أمام احملكمة الدستورية.
ولفتت إلى أن ذلك ال يدل على أن 
الطاعن قد وكله صراحة في الطعن 
في هذه االنتخابات نيابة عنه، وامتد 

هذا الواقع ملا بعد انتهاء امليعاد املقرر 
للطعون االنتخابية، فمن ثم يكون 
الطعن واحلال كذلك قد أقيم من غير 
ذي صفة، مبا يتعني معه عدم قبوله.
كمــا قررت احملكمــة تأجيل ١٦
طعنا في نتائج انتخابات الدوائر 
األولــى والثانيــة والثالثــة إلــى 
الســادس والعشــرين مــن شــهر 
ديســمبر املقبل، وتأجيل ١٩ طعنا 
في نتائج انتخابات الدائرتني الرابعة 
الثامن والعشرين  إلى  واخلامسة 
من الشهر ذاته، وذلك لالطالع على 

محاضر االنتخابات.

تأجيل ١٦ طعنًا في «األولى» و«الثانية» و«الثالثة» و١٩ طعنًا في «الرابعة» و«اخلامسة» إلى ٢٦ و٢٨ املقبل لالطالع على احملاضر

سعد اخلنفور يسأل ١٤ وزيرًا عن تعاقدات 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة

النائب ســعد  وجــه 
اخلنفور سؤاال مشتركا 
إلــى ١٤ وزيرا، وقال في 
الســؤال، صدر  مقدمــة 
القانــون رقم ٧٤ لســنة 
املبادريــن  ملنــح   ٢٠١٩
وأصحاب املشاريع حق 
االستفادة من املناقصات 
التي تفوز بها الشركات 
الكبــرى، وهــو مطلــب 
لطاملــا كان فــي مقدمــة 
التوصيات الصادرة عن 
التــي عقدت  امللتقيــات 

حول املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
على مدى سنوات

وقد نصــت املادة (١٩) مــن القانون 
املذكور فقرة أولى:

أوال: يجوز للجهات العامة التي تسري 
عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد ألي 
غرض من األغــراض املنصوص عليها 
في هذا القانون من دون إذن من اجلهاز 
بالطريقة املناسبة وفقا للتعاميم التي 
تصدرهــا وزارة املالية بالتنســيق مع 
الصنــدوق الوطنــي لرعايــة وتنميــة 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة حسب 
احتياجات اجلهة صاحبة الشأن إذا لم 
تزد قيمــة التعاقد على (٧٥٫٠٠٠ د.ك)، 

وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
١ـ  يرجى تزويدي بقائمة بالتعاقدات 
التي متت لصالح شركات املشروعات 
الصغيــرة واملتوســطة في الــوزارات 
واجلهات التابعة لكم، مع ذكر أســماء 
الشــركات والنشاطات، وقيمة كل عقد 
منــذ إقرار القانــون حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
٢ ـ مــا آليــة التعاقــد 
مع الشركات وكيف يتم 
اإلعالن عــن اي مناقصة 
تابعة للوزارات واجلهات 
التابعة لكم مع تزويدي 
بجميع االعالنات التي متت 
لإلعــالن عن تعاقدات لم 
تــزد قيمتها عــن القيمة 
املنصــوص عليهــا فــي 
القانــون املذكــور، وذلك 
منذ صدور القانون حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال.

والوزراء هم نائــب رئيس مجلس 
الوزراء ووزيــر النفط ووزير االعالم 
والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب، 
ووزير املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار، ووزير األشغال 
العامة ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشــؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة ووزيــر الدولة 
املــرأة والطفولــة، ووزيــر  لشــئون 
التربية ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي ووزير اخلارجية، ووزير العدل 
واألوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة، ووزير 
التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيــا املعلومات، 
ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير 
الدفاع، ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشــؤون اإلسكان 
والتطويــر العمرانــي ونائــب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء.

سعد اخلنفور


