
ودارت اجللسة كالتالي :  رفع رئيس مجلس 
األم��ة م��رزوق الغامن اجللسة نصف ساعة لعدم 

اكتمال النصاب. 
افتتح رئيس مجلس األمة اجللسة وتال األمني 
العام أسماء األعضاء احلضور واملعتذرين عن 
حضور اجللسة اليوم وأسماء النواب املتغيبني عن 

اجتماعات اللجان البرملانية منذ اجللسة السابقة. 
وي��ص��ادق املجلس على مضبطتي اجللستني 
السابقتني بعد أن صوت املجلس بعدم املوافقة 
على شطب كالم الرئيس الغامن في املضبطة عندما 
حت��دث عن وج��ود زي��ادة غير طبيعية في تعداد 
الكويتيني. وحتدث الرئيس الغامن قائال إنه لم يتم 
اتهام أي شخص بالتزوير وهناك طلبات نيابية 

بالتحقيق في القضية. 
وزي��ر الداخلية: بعض ال��ن��واب طلبوا إحالة 
م��وض��وع ت��زوي��ر اجلناسي إل��ى جلنة الداخلية 

والدفاع فلننتظر حتى تفصل اللجنة في القضية. 
 وانتقل املجلس إل��ى مناقشة بند الرسائل 

الواردة الذي تضمن 3 رسائل جاءت كالتالي: 
1� رسالة من رئيس جلنة العرائض والشكاوى 
يطلب فيها موافقة املجلس على إحالة الشكوى 
املتعلقة بتطبيق الكادر املالي على رؤساء أقسام 
تعليم الكبار ومحو األمية باملناطق التعليمية إلى 
جلنة شؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد بصفتها 

اللجنة املختصة.
2 - رسالة من النائب مرزوق اخلليفة يتقدم 
مبوجبها باستقالته من عضوية جلنة الشؤون 

املالية واالقتصادية.
3 - رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب 
فيها تكليف جلنة الشؤون الصحية دراسة أسباب 
ع��دم تطبيق قانون رق��م 68 لسنة 2015 بشأن 
العمالة املنزلية على أن تقدم اللجنة تقريرها 
إل��ى املجلس خ��الل شهر من تاريخ املوافقة على 

الرسالة.
- ع��ل��ي ال��دق��ب��اس��ي: األس����ر ال��ك��وي��ت��ي��ة تئن 
بسبب عدم وج��ود ضوابط وتعاني من األسعار 
واالستغالل واالب��ت��زاز واملرتبات وت��ذاك��ر سفر 

العمالة املنزلية وهذا عبء على األسر.
وقال إن هذا اجلانب له شق دولي حيث إن هناك 
اتهامات للكويت بانتهاك حقوق العمالة املنزلية 
وهذا غير صحيح، الكويت بلد اخلير وبها اللجان 
اخليرية، وأعجب من احلكومة كيف تقبل عدم 
تطبيق أحكام هذا القانون »قانون العمالة املنزلية« 
الذي جاء من خالل حملة شعبية شبابية للفت نظر 
احلكومة لهذا األمر بأنه لم يعد يحتمل هذا األمر من 

الغالء في أسعار العمالة املنزلية.
واض��اف ان اللجنة الصحية مطالبة مبعرفة 
س��ب��ب ع���دم تطبيق احل��ك��وم��ة ل��ه��ذا ال��ق��ان��ون، 
ونستغرب ملاذا نصل إلى هذا املستوى من النقاش 
في قضايا منتهية وهي العمالة املنزلية ، الفتا الى 
ان األسرة الكويتية باتت مرهقة واحلكومة تترك 

هذه امللفات دون محاسبة.
 واوضح انه باألساس هناك قانون صادر وعدم 
تطبيقه يستدعي مساءلة واستجواب الوزير 
املختص، مؤكدا ان املجلس مطالب مبنح املهلة 
للجنة، وعلينا حتمل مسؤولياته ب��أن ال��وزراء 
الذين ال يلتزمون بتطبيق القانون يساءلون ألنه 
فيه إساءة للكويت في احملافل الدولية وفيه أعباء 

على األسر الكويتية. 
- خليل الصالح: كل بيت بالكويت لديه مشكلة 
بشأن اخلدم والعمالة املنزلية هذه القضية التي 
متس جيب املواطن خاصة انه يدفع لكل خادمة 
1500 دينار غير تذكرة السفر و100 دينار شهريا 
، وبالتالي نحن أم��ام مشكلة حقيقية، وال بد من 
فتح أسواق جديدة، فدولة اندونيسيا 260 مليون 

ولديها شرطان بتحويل رواتب اخلدم الى البنوك 
مباشرة، وتطبيق حقوق اإلنسان وهذا موجود.

وقال : ال بد من توظيف كل االمكانات من أجل 
الكويت، وعلى وزارة اخلارجية الكويتية فتح 
أسواق جديدة حتى تخفض األسعار خاصة اننا 
امام قضية القضية تكبر يوما بعد يوم، وال بد من 
إيجاد سوق موازية ملا يحدث اآلن حتى تخفض 

األسعار، وتقل اجلرمية.
واض��اف : فيما يخص قانون العمالة املنزلية 
ْل، وال بد من إزال��ة العوائق  فمن املفترض أن يفَعّ
خاصة ان ه��ذا التأخير سيؤثر على امل��واط��ن، 
والسؤال موجه للمسؤولني من ال��وزراء مل��اذا لم 

يطبق هذا القانون.
- مرزوق اخلليفة: استقالتي من اللجنة املالية 
مسببة ملخالفة الئحية في اللجنة املالية ومخالفة 

امل���ادة 100 م��ن الالئحة الداخلية فيما يخص 
املعاشات االستثنائية للعسكريني التي مت تقدمي 

5 اقتراحات بشانها.
واوضح أن هذه املقترحات تهتم بالعسكريني 
الذين تقاعدون من 29 فبراير 1991 من ضباط 
الصف واألفراد من رتبة نقيب وما دون ولألسف 
أن��ه��م أخ���ذوا آخ��ر ق��ان��ون ومت التصويت عليه 
فأصبحت األم���ور مزاجية أو وف��ق إم���الءات من 

خارج اللجنة.
وقال :هناك بخس حلق العسكريني من ضباط 
الصف واألف���راد، ومن واجبنا وهم زم��الء سالح 
ويتعبون أكثر من الضباط القادة الذين تقاعدوا 
ونطلب مساواتهم بقانون 2014، ولهم احلق 
في القرار 495، وال بد أن يعم اخلير على أبنائنا 
العسكريني الذين قاوموا العدوان في 2 أغسطس 

وحرب التحرير، ويجب أن يعامل اجلميع مبسطرة 
القانون الواحدة فأطلب من املجلس املوافقة على 

االستقالة املسببة. 
- عمر الطبطبائي: كالمي بشأن رسالة األخ 
يوسف الفضالة، األسر الكويتية تواجه إيجارات 
مرتفعة وغ���الء ف��ي أس��ع��ار امل���دارس والعمالة 
املنزلية، وقانون العمالة املنزلية أقر منذ عام ملاذا 

لم تعمل الشركة الى اليوم.
وقال : لم يكن هناك جدول زمني ُيحاسب فيه 
الشخص املقّصرورئيس ال��وزراء موجود أمتنى 
أن يعطي أوامره لهذه الشركة لبدء العمل بها من 

اليوم.
- د. ع��ب��دال��ك��رمي ال��ك��ن��دري: ه��ن��اك كثير من 
االقتراحات بقوانني انتهت منها التشريعية منها 
انخفاض أسعار البنزين واحلفاظ على رواتب 

املواطنني فأسأل أعضاء اللجنة املالية أين وصلت 
هذه القوانني التي انتهينا منها منذ 4 أشهر، هل 

مدرجني على اجلدول؟
وقال: نريد طمأنة املواطنني اين هي قضاياهم 
الرئيسية ؟ ولم نقصد مهاجمة أحد وال نبخس 

اعضاء اللجنة حقهم.
- ص��ال��ح ع��اش��ور: ج��زء كبير م��ن الرسائل 
يتعلق بالتعليم، آملني إحالة مجموعة من املعلمني 
الكويتيني أص��ح��اب التخصصات ال��ن��ادرة إلى 
التقاعد االج��ب��اري، 4 معلمني كويتيني أصحاب 
تخصصات ن���ادرة أعمارهم 52 و53 سنة الى 
التقاعد، وجلنة التعليم بالتعيينات يقابلون 
معلمني غير كويتيني أعمارهم جت��اوزت ال��� 60 
سنة ويتم حتويل املتخصصني في الرياضيات 

والكيمياء إلى التقاعد اإلجباري.

واضاف : أمتنى أن يستمر أصحاب التخصصات 
النادرة إلى سن 65 سنة، نريد تعليمات من سمو 
الرئيس بوقف ق��رارات االحالة الى التقاعد التي 
تسيئ إلى العملية التعليمية ، كما أطالب بسرعة 

تنفيذ قانون العمالة املنزلية.
- أسامة الشاهني: نتمنى التخلي عن االستقالة 
من النائب مرزوق اخلليفة ونحترم الرأي والرأي 
اآلخ��ر، وحل موضوع العسكريني سنبادر بحله 

إلدراجه ضمن األولويات إلقراره.
وقال نتمنى من احلكومة ان تسبقنا بانصاف 
كافة العسكريني خاصة بعد ان مت متييز الضباط 
عن ضباط الصف وحرموا من تطبيق هذا القانون 
وعلى احلكومة إعفاء البرملان من ه��ذا القانون 
بتنفيذه، العسكري املتقاعد يظل كضابط احتياط 
فلنوفر احلياة الكرمية له وإن ش��اء الله يأتي 

إنصافهم من مجلس الوزراء قبل مجلس األمة.
واضاف: رسالة االخ يوسف الفضالة ناقشناها 
في األولويات ونطالب باملوافقة على هذه الرسالة 
ويجب أن نزيد العمالة املعروضة حتى نخفض 

األسعار اخلاصة باخلدم.
املجلس يوافق على احالة الشكوى املتعلقة 
بتطبيق الكادر املالي على رؤس��اء أقسام تعليم 
الكبار ومحو األمية باملناطق التعليمية إلى جلنة 
شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد بصفتها اللجنة 

املختصة.
- صفاء الهاشم: أرفض متاما مصطلح »إمالءات 
خارجية تفرض على أعضاء اللجنة املالية« ال أحد 
يزايد علينا في معاشات العسكريني، خاصة اننا 
استعرضنا كافة اجلوانب، ورأي األقلية مذكور 

في التقارير املقدمة للمجلس.
واض��اف��ت : مت تقدمي تقرير زي���ادة البنزين 
وال��ت��أم��ي��ن��ات وخ��ف��ض س��ن ال��ت��ق��اع��د والسحب 
م��ن االحتياطي ال��ع��ام وزي���ادة رأس م��ال البنك 
اآلسيوي والدور جاي على معاشات االستثنائية 

للعسكريني.
- مرزوق الغامن: املوضوع استقالة من جلنة 

أرجو أال يتشعب.
- خلف دميثير: لدينا مجموعتان األولى قرار 
495 وهم 2700 مواطن واحلكومة تعترف بهم، 
بينما تتعلق 11 ألف آخرين مبكرمة أميرية وقلنا 

نقر القانون األول ثم نستكمل املكرمة األميرية.
- أحمد الفضل: ال أريد أن يقدم استقالته اآلخ 
م��رزوق، ووقعنا على كل األوراق ووافقنا على 
القانون، ولكن العملية ليست مكابرة وال مزايدة 
وكلف مالية في هذا الوقت الذي تعاني منه الدولة 
عن عجز امليزانية أمر خطير، وتركيزنا اليوم على 

املشمولني في القرار.
- محمد املطير: مرزوق اخلليفة كان دوره جيدا 
في الفترة املاضية وهناك فئة ظلمت في املكرمة 
األميرية التي من املفترض كانت على الكل ولكن 

احلكومة طبقتها على نقيب فما فوق.
- مرزوق اخلليفة: أنا ال أزايد عليكم، أنا أطلب 
منكم االلتزام بالالئحة الداخلية، ملاذا ال توافقون 
على القانون 1991، هذا حق اخواني العسكريني 

وتعبهم منذ عام 1991 إلى 2014.
- مرزوق الغامن: املوافق على استقالة مرزوق 

اخلليفة؟!
-  1 من 49 »عدم موافقة«

- يوسف الفضالة: وجهت أسئلة لوزير املالية، 
ولم تصل إلى اآلن، الفترة األخيرة أصبح هناك 

لغط في هذا املوضوع ولم نعرف أين التأخير.
- أن��س الصالح »وزي��ر املالية«: الشركة مت 
تأسيسها ورديت على السؤال بتاريخ 13 مارس، 
ورئيس مجلس إدارة حضر أمام جلنة األولويات 
وناقش تفاصيل التأسيس والبدء سوف يكون في 
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8 أعضاء  53 عضوا ورفض  بناء على طلب احلكومة ومبوافقة 

10 مايو  »األمة« يؤجل استجوابي املبارك إلى 

ال��دراس��ة م��ن  ملزيد  استجوابيه  تأجيل  طلب  امل��ب��ارك  جابر  الشيخ  ال����وزراء  مجلس  رئيس  سمو 
أغ���س���ط���س ش����ه����ر  ف������ي  ع���م���ل���ه���ا  وت������ب������دأ  ت����أس����ي����س����ه����ا  مت  امل����ن����زل����ي����ة  ال����ع����م����ال����ة  ش�����رك�����ة  امل������ال������ي������ة:  وزي����������ر 

امل�������ت�������ح�������دة األمم  م�������������ن  اس�����������ت�����������ش�����������اري  ج�����������ه�����������از  ع�������ل�������ي�������ه�������ا  وي�������������ش�������������رف  م������س������ت������ق������ل������ة  االرت�����������������ب�����������������اط  ن�������ق�������ط�������ة  ال����������ن����������ف����������ط:  وزي���������������������ر 
ب��ي��ان��ات م���ن  ل��دي��ن��ا  م���ا  ل��ت��ق��دمي  وم��س��ت��ع��دون  ف���ي وزارة اإلع�����ام  ال��ق��ص��ور  أوج�����ه  مل��ع��اجل��ة  ال��ع��ب��دال��ل��ه: ش��ك��ل��ن��ا جل���ان���ا  ال���وزي���ر 

جانب من التصويت أمس

العزب: نوافق من حيث املبدأ على جلنة حتقيق في تعيينات النيابة ونطلب تأجيل الطلب لغٍد للنظر بالتظلمات 

وزير النفط يرد على النوابوزير العدل متحدثاالغامن يترأس اجللسة

ربيع �سكر

ك��ان��ت جلسة االم���س ح��اف��ل��ة ب��ال��ق��رارات، 
وكما توقعت »ال��وس��ط«، ق��رر املجلس تأجيل 
استجوابي سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ 
جابر املبارك  الى ١٠ مايو  وقرر املجلس تشكيل 
جلنة للتحقيق في استقالة رئيسة )اخلطوط 
الكويتية( واملجلس يكلف )الداخلية والدفاع( 
بالتحقيق فيما أثير عن وج��ود شبهات تزوير 

اجلنسية.

ورف��ض املجلس طلب نيابي للتحقيق في 
اإلجراءات التي شابت مناقصة األنابيب النفطية 
وقرر املجلس  تشكيل جلنة مؤقتة للبيئة ووافق 
على  تكليف جلنة )املرافق( التحقيق في تداعيات 

األمطار وغرق الشوارع.
وأك��د رئيس مجلس األم��ة م���رزوق الغامن 
ان االس��ت��ج��واب��ن امل��ق��دم��ن إل��ى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مت تأجيلهما 
بناء على طلب املستجوب سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وأشار الغامن في تصريح مبجلس األمة إلى 
أن املجلس صوت باملوافقة على طلب احلكومة 
تأجيل مناقشة االستجوابن في يوم 10 مايو 
ب��دال م��ن 9 مايو ل��وج��ود ضيف على صاحب 

السمو.
وك���ان مجلس األم���ة ق��د واف���ق ف��ي جلسته 
العادية امس على تأجيل االستجوابن املقدمن 
إلى سمو رئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر 

املبارك إلى اجللسة التكميلية للمجلس املقررة 
يوم 10 مايو املقبل.

وواف����ق امل��ج��ل��س ع��ل��ى ط��ل��ب س��م��و رئيس 
مجلس ال��وزراء الشيخ جابر املبارك  بتأجيل 
االستجوابن ملدة أسبوعن وفقا ألحكام املادة 
135 من الالئحة وذلك لدراسة االستجوابن من 

جميع جوانبهما.
وطلبت احلكومة م��ن خ��الل وزي��ر الدولة 
لشؤون مجلس ال��وزراء وزير اإلعالم بالوكالة 

الشيخ محمد العبد الله التأجيل ملدة يوم واحد 
من جلسة 9 أبريل إلى اجللسة التكميلية يوم 
10 أبريل، وذل��ك نظرا الرتباط سمو رئيس 
مجلس الوزراء مبناسبة رسمية مع ضيف يزور 

الكويت.
ووافق املجلس على تأجيل االستجواب األول 
املقدم من النواب د.وليد الطبطبائي وم��رزوق 

اخلليفة ومحمد املطير.
وطلب عدد من النواب التصويت  نداًء  باالسم 

على تأجيل االستجواب الثاني املقدم من النائبن 
ري��اض العدساني وشعيب امل��وي��زري وواف��ق 
املجلس باألغلبية على تأجيل االستجواب الثاني .
وك��ان النواب د.وليد الطبطبائي وم��رزوق 
اخلليفة ومحمد املطير قد تقدموا باستجواب 
موجه إلى سمو رئيس الوزراء بصفته متضمنا 
خمسة محاور ثم تقدم النائبان رياض العدساني 
وشعيب املويزري بطلب استجواب إلى سمو 

رئيس الوزراء بصفته يتضمن محورا واحدا.

املنزلية ال��ع��م��ال��ة  أس��ع��ار  حت��ك��م  ض��واب��ط  وج���ود  ع���دم  بسبب  ت��ئ��ن  الكويتية  األس���ر  ال��دق��ب��اس��ي: 


