
مجلس األمة
االثنني ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢

12

محمد املطير يستقبل
وفد مجلس إدارة

جمعية اإلصالح االجتماعي
اســتقبل نائــب رئيس مجلــس األمة محمد 
املطير في مكتبه أمس وفد مجلس إدارة جمعية 
اإلصــالح االجتماعي برئاســة رئيس اجلمعية 

د.خالد املذكور.
وضم الوفد نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
محمد علي العمر، وأمني عام اجلمعية حمد محمد 
العلــي، وعضو مجلس اإلدارة هشــام عيســى 
العومــي. وحضر اللقاء أمني ســر مجلس األمة 

نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير متوسطا وفد مجلس إدارة جمعية اإلصالح االجتماعي برئاسة د.خالد املذكورالنائب أسامة عيسى الشاهني. نائب رئيس مجلس األمة محمد املطير يستمع حلديث د.خالد املذكور 

فيصل الكندري: تعديالت على قانون «هيئة الزراعة»

حلماية املنتج الوطني وحتقيق األمن الغذائي

عبداهللا املضف يسأل عن سداد رسوم مستحقة للدولة

أعلــن النائــب فيصــل 
الكندري عن تقدمه باقتراح 
بقانــون إلضافــة عدد من 
املــواد إلى القانون رقم ٩٤
لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة 
العامــة للزراعــة والثروة 
الســمكية، معتبــرا أن هذا 
االقتراح مشروع دولة لألمن 

الغذائي.
وأعــرب الكنــدري فــي 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة عن أسفه من 
أن الدولة ال تتبنى مثل هذه 
االقتراحات، كما أن اللجنة 
احلكومية لألمن الغذائي لم 
تفعل إال قبل أسبوع واحد.
وبــني أنــه اســتمع إلى 
مشاكل املزارعني خالل مأدبة 
غــداء أقامها أحــد املواطنني 
بحضــور رئيــس مجلــس 
األمة أحمد الســعدون، ومت 
االتفاق على ترتيب أكثر من 
اجتماع لالستماع إلى املشاكل 
والهموم التي تواجه املزارعني 

املنتجني.
وأكد الكندري أنه «صدم 

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض، نص على ما يلي:

إفادتي وتزويدي  يرجى 
باآلتي:

١- اإلجراءات اخلاصة بتمديد 
العقديــن رقمــي ٢٠٨ و٢١١

مشتملة على اآلتي:
أ- تقاريــر الكشــف الفنية 
والتي تدون بصفة دورية من 

الزراعــة، علــى أن يكــون 
السماســرة علــى املــزادات 
تشــتري  وأن  كويتيــني، 
اجلمعيات بشكل مباشر من 
املزادات وتكون لها األولوية.
وأشــار إلــى أن القانون 
ينص على أن يخصص ركن 
كامل في اجلمعيات التعاونية 
لعرض املنتجــات الزراعية 

الكويتية منفردة.
وأكــد أن االقتراح يحقق 
احلماية والتشجيع للمزارعني 
خصوصا إذا مت حتديد سقف 

الغذائــي  وحتقيــق األمــن 
ومصلحة املزارعني املنتجني، 
مبينا أنه قام بجولة على عدد 
من املزارع واطلع على حجم 
األعمال املشــرفة للمزارعني 
املنتجني الذين يتحسرون ألن 
«الدولة ال حتميهم، واجلهات 
الرقابية غير مفعلة، والوافد 

يتحكم بهم».
الكندري رئيس  وطالب 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح 
بتدخل سريع حلماية األمن 
الغذائي واملزارعني وحتقيق 
الوفر للمواطنني واستبعاد 
جميع الوافدين عن أي منفذ 
بيع سواء في األمن الزراعي 
أو األســماك أو األسواق إال 
بعد إمتام البيع على اجلهات 
احلكوميــة أو اجلمعيــات 

التعاونية.
كما متنى أن تســتعجل 
اللجــان املختصــة إجنــاز 
االقتراح، مبديا تعاونه مع 
أي تعديل مستحق تتقدم به 

احلكومة أو األعضاء.

العامــة للصناعــة بإعــادة 
تقدير مقابل االنتفاع بخدمات 
الهيئــة للعقدين ٢٠٨ و٢٠١١

طبقا لقرار مجلس الوزراء، 
منــذ صــدور القــرار رقــم 
(١١٢١/٢٠١٥) املعــدل بالقرار 
رقم (١٢١٣/٢٠١٥)، كما يرجى 

بيان املتسبب بذلك.
٣- هل استخدمت الهيئة حقها 
وفــق العقد بأخذ اإلجراءات 
(إخالء، رفع دعاوى قانونية) 
في حال عدم ســداد الرسوم 

املستحقة للدولة؟

أدنى للمزاد بسعر التكلفة، 
األمر الذي ســينعكس على 
زيادة اإلنتاج وخفض أسعار 

املنتجات على املواطنني.
ومتنــى مــن احلكومــة 
أن تتبنــى هــذا االقتراح إذا 
كانت جادة في تعزيز األمن 
الغذائي وتشجيع املزارعني 

على اإلنتاج.
وتساءل عن دور احتاد 
املزارعني، مبينا أن االحتاد 
يفتــرض أن يكــون لديه 
منفــذ بيع صحــي وآمن 
وســليم تتوافــر فيه كل 
املتطلبات، وال يتم تأجيره 

للوافدين.
وبني أنه طلب العقد املبرم 
بــني وزارة املاليــة واحتاد 
املزارعني حتى يطلع عليه، 
مؤكدا أنه إذا وجد أي جتاوز 
سيحاسب عليه وزير املالية 
إذا لم يفعل الــدور الرقابي 
احتــاد  علــى  والقانونــي 

املزارعني.
وشــدد على أن ما يهمه 
هو مصلحة الوطن والشعب 

التجديد أو التمديد للعقدين.
ث - تاريــخ احلصول على 
موافقة مجلس اإلدارة لتمديد 

أو جتديد العقدين.
ج - تاريــخ احلصول على 
موافقــة اجلهــات الرقابيــة 

لتمديد العقدين.
ح - تاريخ إبرام عقد التمديد 
لكل من ٢٠٨ و٢٠١١ (مع صورة 

ضوئية من العقد املبرم).
اإليجاريــة  القيمــة   - خ 

للعقدين بعد التمديد.
٢- أسباب عدم قيام الهيئة 

طالب احلكومة بدعم املزارعني الكويتيني 

فيصل الكندري

عبداهللا املضف

من معاملة اجلهات احلكومية 
للمزارعــني علــى الرغم من 
دورهم في حتقيق االكتفاء 
الذاتي إبــان أزمة كورونا»، 
موضحا أن املزارعني يعانون 
من اســتغالل شركة واحدة 
تشــتري اإلنتــاج بأبخــس 
األثمان، ومتــارس االبتزاز 
على املواطنني باشتراط رد 
البضاعــة التي ال تباع على 

املزارعني.
وأضاف أن الوضع حاليا 
هو أن شركة واحدة تتحكم 
في مزاد املنتجات الزراعية، 
ويتحكم في املــزاد وافدون 
ومــن يشــترون املنتجــات 
أقاربهم مــن الوافدين أيضا 
للجمعيــات  ويبيعونهــا 
التعاونيــة عبــر وســطاء 

بأسعار مضاعفة.
وأوضــح أن أول تعديل 
ينص علــى أن تكون هناك 
منافــذ عدة لبيــع املنتجات 
الزراعية من خالل مزادات تتم 
حتت إشراف وزارتي التجارة 
والشؤون االجتماعية وهيئة 

اإلدارات املعنية لبيان مدى 
التزام املستثمر بتنفيذ بنود 
العقد خالل السنوات اخلمس 
ألخيرة مــن العقد (٢٠١٤ - 
٢٠١٩) مع قائمة باملخالفات 

-إن وجدت-.
ديــوان  مالحظــات   - ب 
احملاسبة بخصوص العقدين 
٢٠٨ و٢٠١١ للسنوات اخلمس 

األخيرة من العقد.
ت - البدائــل التــي رفعــت 
ملجلــس اإلدارة والتي على 
أساسها قرر مجلس اإلدارة 

أحمد الري: مؤمتر للمرأة بتنظيم مشترك بني البرملانني العربي واألوزبكي

القاهرة - هناء السيد

بالقاهرة أعمال  اختتمت 
اجللســة العامة الثانية من 
دور االنعقــاد الثالــث مــن 
الفصــل التشــريعي الثالث 
العربي مبشــاركة  للبرملان 
أعضاء مجلس األمة األعضاء 

بالبرملان العربي.
وأكد أعضاء مجلس األمة 
األعضاء في البرملان العربي 
موقف الكويت الثابت بشأن 
دعم القضية الفلســطينية، 
أنهــا «القضيــة  معتبريــن 
املركزيــة واألساســية لكل 

العرب واملسلمني».
جــاء ذلك في تصريحات 
خاصــة لـــ «األنبــاء» مــن 
النائب حمدان العازمي عضو 
جلنة الشــؤون التشريعية 
والقانونية وحقوق اإلنسان 

بالبرملان العربي.
وقال النائب العازمي إن 
اجللســة ناقشت الكثير من 
القضايا وعلى رأسها القضية 
الفلسطينية وقضية القدس.
وشــدد علــى أن القضية 
الفلسطينية هي قضية العرب 
الكويــت  ككل، مؤكــدا دور 
الداعم لها في مختلف احملافل 

اإلقليمية والدولية.
كما أشــاد بجهــود دولة 
قطر في تنظيــم املونديال، 
مؤكدا أن التنظيم الرائع يعد 
فخــرا لنا كعــرب، وقال إنه 
يجب على كل عربي الوقوف 
ضد احلمالت املضادة لقطر 
وتشويه سمعتها. وقال إن 

عن تأييده وإشادته بجهود 
قطر في تنظيم بطولة كأس 
العالم لكرة القدم، مستنكرا 
التــي  املضــادة  احلمــالت 
تتعرض لها قطر الشقيقة.

ولفــت إلــى أن البرملــان 
وافــق علــى إقامــة مؤمتــر 
للمرأة في أوزبكستان بتنظيم 
مشترك بني البرملانني العربي 
واألوزبكــي وســيناقش كل 
املتعلقــة باملرأة  اجلوانــب 
فضــال عــن إعــداد جائــزة 
للشخصيات العربية املتميزة 
في مختلف املجاالت التربوية 

واالجتماعية.
من جانبــه، أعرب نائب 
رئيس البرملان العربي خليل 
العطية عن شــكره للكويت 
أميرا وحكومة وشعبا على 
الداعمــة للقضية  مواقفهــا 
والشــعب  الفلســطينية 
الفلسطيني بكل اإلمكانيات 
املتاحة وفي مختلف احملافل.

وقال العطية إن «الكويت 
دائما ما تسطر ملحمة جديدة 
من البطولة في دعم فلسطني 
ومقاطعة االحتالل اإلسرائيلي 
في مختلف املجاالت، السيما 

في مجال الرياضة».
وأشار في هذا الصدد إلى 
«رفض الالعب الكويتي محمد 
العوضي مواجهة العب الكيان 
الصهيوني وانســحابه من 

بطولة دولية كبرى».
وأكد نائب رئيس البرملان 
العربي أن ما تقوم به الكويت 
جتاه القضية الفلســطينية 

محل احترام وتقدير.

قطر أكبر من ذلك نحن معها 
قلبا وقالبا.

العازمــي مــن  وطالــب 
العربــي إصــدار  البرملــان 
بيان للضغط على االحتالل 
اإلســرائيلي واإلفراج عن ٥
نواب من البرملان الفلسطيني.
وثمن العازمــي ما يقوم 
به البرملان العربي الذي يعد 

برملانا موازيا للبرملانات.
من جانبــه، تقدم عضو 
مجلس األمة عضو البرملان 
باللجنــة االقتصادية خالد 
العتيبــي مبقتــرح للبرملان 
التقارير  العربــي بتوزيــع 
قبل انعقاد اجللسة وتركيز 
النواب على نقاط املالحظات، 

وذلك استثمارا للوقت، حيث 
التقاريــر تلتهم  إن بعــض 
الوقت في قراءتها، واستشهد 
العتيبي بتجربة مجلس األمة 

في ذلك.
العتيبــي  طالــب  كمــا 
بالتواصل بني النواب ورئيس 
البرملان عبدالرحمن العسومي 
وشــبكات  «زووم»  عبــر 
التواصل االجتماعي، خاصة 
إلصدار البيانات عندما يكون 
هناك حدث بأي دولة عربية 
وبنفس وقت احلدث يصدر 
البيان، ممــا يؤكد تتضامن 
البرملــان العربي مــع الدول 

العربية.
وذكر انه مت استعراض 

عدد من مشروعات القوانني 
االسترشــادية، اخلاصــة 
التكامــل  بســبل تعزيــز 
الــدول  االقتصــادي بــني 
إلــى  العربيــة، باإلضافــة 
تقرير جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية، بشأن املنتدى 
العربــي حــول متطلبــات 
تعزيز التكامل االقتصادي 
بني الدول العربية، وتقرير 
احلالة االقتصادية في الدول 
العربية إلى جانب مناقشة 
اجلهود، التي يبذلها البرملان 
العربــي فــي إطــار عملــه 
التشريعي، ووضع القوانني 
التي تصب في صالح العمل 
العربي املشترك، باإلضافة 

إلى مناقشة عدد من القوانني 
االسترشادية، منها قانون 
اخلصوصيــة  حلمايــة 
ومكافحــة جرائــم االبتزاز 
اإللكتروني، واســتعراض 
املســودة األولية خلريطة 
طريــق عمــل األطفــال في 

املنطقة العربية.
بدوره، قال النائب أحمد 
الري عضو جلنة الشــؤون 
والتربويــة  االجتماعيــة 
والثقافية واملرأة والشــباب 
بالبرملان العربي: إن البرملان 
العربي وجه في هذا الصدد 
حتية إجالل وتقدير للشعب 
الفلسطيني على ما يقدمه من 
تضحيات يومية وشــهداء، 

داعيا اهللا عز وجل أن يفّرج 
عنهــم وأن يكلــل جهودهم 
بتحريــر كامــل األراضــي 

الفلسطينية.
ولفت إلى إشــادة بعض 
العربــي  البرملــان  نــواب 
خالل اجللســة العامة بدور 
رياضيــني كويتيــني ومنهم 
الكويتــي محمــد  الالعــب 
العوضي في رفض مواجهة 
العبــني ميثلــون االحتــالل 
اإلسرائيلي واالنسحاب من 
بطولة دولية دعما للقضية 
ومقاطعــة  الفلســطينية 

االحتالل اإلسرائيلي.
البرملــان  وعــن موقــف 
مــن التصريحات األوروبية 

األخيــرة عن الكويــت، قال 
البرملــان  النائــب الري إن 
العربي أصدر بيانا دان فيه 
التصريحات األوروبية بشأن 
األحكام القضائية في الكويت 
واعتبــر تلــك التصريحات 
تدخــال فــي شــؤون البالد 

الداخلية.
وأوضح ان اإلعدامات في 
الكويت تأتي تطبيقا ألحكام 
قضائية، مؤكــدا أن املدانني 
ارتكبوا جرائم «هزت الرأي 
العــام» وحصلــوا على كل 
الفــرص القانونيــة للدفاع 

عن أنفسهم.
وأوضح أن البرملان العربي 
أصدر كذلك بيانا أعرب فيه 

العتيبي يستشهد بتجربة مجلس األمة في توزيع التقارير قبل انعقاد اجللسة  

خالد العتيبي متحدثا للزميلة هناء السيدحمدان العازمي وأحمد الري مع املستشار كامل شعراوي

حمـدان العازمـي: القضية الفلسـطينية قضية العـرب ككل ونؤكـد دور الكويـت الداعم لها فـي مختلف احملافـل اإلقليميـة والدولية

ماجد املطيري إللغاء هيئة الطرق
النائــب ماجــد  أعلــن 
املطيري عــن تقدمه وعدد 
من النواب باقتراح بقانون 
بصفة االستعجال يقضي 
بإلغاء القانون رقم ١١٥ لسنة 
٢٠١٤ بشــأن إنشاء الهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
وإعــادة اختصاصاتها إلى 
وزارة األشــغال واجلهات 
احلكوميــة املختصة قبل 

صدور قانون الهيئة.
وأوضــح املطيــري في 
تصريح باملركــز اإلعالمي 

فــي مجلس األمة أن الهدف من إلغاء الهيئة 
وضع حد لهدر املال العام ملا حتققه الهيئة 
من خسائر مالية منذ صدور قانون إنشائها 

في عام ٢٠١٥.

وبني أن اخلسائر املالية 
في السنة املالية ٢٠١٦/٢٠١٥

وصلت إلــى ٤١٥ ألف دينار 
وفي ميزانية عام ٢٠١٦/٢٠١٧

وصلت إلى ٥٩٥ ألف دينار 
وفي ميزانية عام ٢٠١٧/٢٠١٨

وصلت إلى ٤٤٦ ألف دينار 
وفــي الســنة املاليــة عــام 
إلــى  وصلــت   ٢٠١٨/٢٠١٩
٨٤٦ ألــف دينــار وفــي عام 
٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت ٩٦٩ ألف 
دينــار. وأضــاف إن هــذه 
األرقــام وردت في التقرير 
رقم ١٣ للجنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
في شأن الهيئة العامة للطرق والنقل البري، 
موضحا أن إجمالي خســائر الهيئة يصل 

إلى ٣ ماليني و٢٧٥ ألف دينار.

ماجد املطيري

عبداهللا فهاد يتلقى تهاني فوالذ
اســتقبل رئيــس جلنــة 
األولويات النائب عبداهللا فهاد 
مبكتبه في مجلس األمة أمس 
عضو مجلس الشوري السابق 
األمني العام جلمعية البحرين 
ملراقبة حقوق اإلنسان فيصل 
فــوالذ. وقــدم فــوالذ لفهاد 
خالص التهاني وذلك مبناسبة 
فوزه فــي انتخابات مجلس 
األمة للمرة الثانية، مشــيدا 
مبا يتميز به من خبرة واسعة 
ومشــهودة وعطاء المحدود 
في العمل البرملاني واإلداري 
والذي يؤهله ملواصلة العمل 
البناء فــي عضوية املجلس 

التشريعي.
من جانبه، عبر فهاد عن 
ســروره وتهانيــه للنجــاح 
الباهر واملتميز الذي شهدته 

االنتخابــات النيابيــة والبلديــة في مملكة 
البحرين للعام ٢٠٢٢ وتسجيل أعلى نسبة 

مشاركة بنسبة ٧٣٪.
وفي اللقاء مت التأكيد على أهمية تعزيز 
التعاون بني مجلس النواب البحريني ومجلس 
األمة الكويتي على مختلف األصعدة، ودعم 
مسار العمل املشترك بني البلدين الشقيقني، 
في ظل ما يحظى به من دعم القيادة احلكيمة 
في البلدين صاحب الســمو األمير الشــيخ 
نــواف األحمد وصاحب اجلاللــة امللك حمد 
بن عيسى آل خليفة وأهمية تعزيز التعاون 
والتنســيق احلقوقي املشــترك ضد حمالت 

التســييس املغرضــة مــن اخلــارج للملف 
احلقوقي اخلليجي.

وعبر فــوالذ عن متنياته بــدوام التقدم 
واالزدهار للكويت وشــعبها الكرمي في ظل 
قيادتهــا احلكيمة، مشــيدا بنجــاح جتربة 
االنتخابات النيابيــة الكويتية، والتي متت 
ومبعدالت عالية للمشــاركة على مســتوى 
التصويت والترشــيح، كما تقــدم بخالص 
التهاني والتبريكات للفائزين مبقاعد مجلس 
األمة في دورته اجلديدة، متمنيا لهم النجاح 
والتوفيق، وداعيا املولى عز وجل أن ينعم على 
الكويت باألمن واالستقرار والتنمية والرخاء.

عبداهللا فهاد وفيصل فوالذ


