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ليرتفع عدد املتقدمنی الى  22مرشحا بینهم مرشحتان

 6مرشحني في اليوم الرابع
لتكميلية مجلس األمة

إدارة االنتخابات

ريا�ض عواد

تقدم أمس  6مرشحني في الیوم الرابع منذ فتح باب الترشح لالنتخابات
التكمیلیة لعضویة مجلس األمة في الدائرتنی الثانیة والثالثة املقررة في 16
مارس املقبل .
وتقدم إلى إدارة شؤون االنتخابات أمس مرشح واحد بطلب ترشحه في
الدائرة الثانیة في حنی تقدم خمسة مرشحنی بینهم سیدة بطلبات ترشحهم
في الدائرة الثالثة لیصبح بذلك إجمالي عدد املتقدمنی بطلبات الترشح منذ فتح
الباب اخلمیس املاضي  22مرشحا بینهم مرشحتان.
وكان مجلس ال��وزراء كلف في جلسته في  4فبرایر اجل��اري نائب رئیس
مجلس ال��وزراء وزیر الداخلیة اتخاذ اإلج��راءات الالزمة إلجراء االنتخابات
التكمیلیة لعضویة مجلس األمة في الدائرتنی االنتخابیتنی الثانیة والثالثة إثر
خلو مقعدي النائبنی السابقنی ولید الطبطبائي وجمعان احلربش اللذین حكمت
علیهما محكمة التمییز في جلسة  8یولیو  2018باحلبس مدة ثالث سنوات
وستة أشهر.
ویشترط في من یرید الترشح أن یكون كویتي اجلنسیة بصفة أصلیة
وفقا للقانون ویكون اسمه مدرجا في أحد جداول االنتخاب وأال یقل عمره یوم
االنتخاب عن  30سنة.
ومن الشروط أیضا أن یجید املرشح اللغة العربیة قراءة وكتابة وأال یكون
قد سبق احلكم علیه بعقوبة جنایة أو في جرمیة مخلة بالشرف أو باألمانة ما
لم یكن قد رد إلیه اعتباره كما یحرم من االنتخابات كل من أدین بحكم نهائي في
جرمیة املساس بالذات االلهیة أو األنبیاء أو الذات األمیریة.

استفسر عن قيمة املبالغ احملصلة وأوجه صرفها

الشاهني يسأل وزير املالية عن
آلية حتصيل الزكاة من الشركات
وجه النائب أسامة الشاهني
س��ؤاال إل��ى وزي��ر املالية نايف
احلجرف عن اآللية التي تتبعها
ال��وزارة في حتصيل الزكاة من
الشركات.
ون��ص ال��س��ؤال على ما يلي:
نصت املادة رقم ( )1من قانون
رق��م ( )46لسنة  2006بشأن
ال��زك��اة وم��س��اه��م��ة ال��ش��رك��ات
املساهمة العامة واملقفلة في
ميزانية الدولة على أن « :حتصل
نسبة مقدارها ( )1%سنويا من
صافي أرباح الشركات الكويتية أسامة الشاهني
املساهمة العامة واملقفلة ،ولهذه
الشركات عند تقدمي إقراراتها باملستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية
مبوجب ه��ذا القانون أن حت��دد القدر ال��ذي ميثل زك��اة عن أموالها من املبلغ
احملصل ،توجيه املبلغ املستحق عليها أو ج��زءا ً منه إل��ى إح��دى اخلدمات
العامة .».كما نصت املادة رقم ( )2من القانون نفسه على أن « تتولى وزارة
املالية حتصيل النسبة املقررة باملادة األولى لصالح اخلزانة العامة للدولة
بالكيفية التي ينظمها هذا القانون والئحته التنفيذية».
لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:
 )1اآللية التي تتبعها وزارة املالية لتحصيل الزكاة من الشركات طبقاً
ألح��ك��ام امل���ادة رق��م ( )1م��ن القانون امل��ذك��ور وكيفية حساب نسبة أرب��اح
الشركات.
 )2قيمة املبالغ احملصلة ،وأوجه صرفها واجلهات املستفيدة من هذه املبالغ
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البرملان العربي :حان الوقت لرفع اخلرطوم من قائمة الدول الراعية لإلرهاب

الغامن :نرفض محاوالت عزل واستهداف السودان
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن
ال��رف��ض ال��ق��اط��ع لكل م��ح��اوالت استهداف
ال��س��ودان أو معاقبتها أو عزلها وممارسة
الضغوط االنفرادية األحادية ضدها .
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة للغامن أم���ام جلسة
استماع مشتركة للبرملان العربي مع رؤساء
ال��ب��رمل��ان��ات العربية لبحث م��وض��وع رفع
السودان من الالئحة األمريكية للدول الراعية
لإلرهاب عقدت مبقر جامعة ال��دول العربية
بالقاهرة .
وق��ال الغامن « لعلنا جميعا استبشرنا
خيرا  ،عندما مت  ،قبل عامني  ،رفع العقوبات
االمريكية األح��ادي��ة ع��ن ال��س��ودان  ،والتي
استمرت حوالي ربع قرن  ،واستبشرنا خيرا
أيضا  ،عندما مت اإلعالن قبل حوالي شهرين
عن محادثات أمريكية سودانية  ،لرفع اسم
السودان من القائمة األمريكية للدول الراعية
لإلرهاب «.
وأك��د الغامن في ه��ذا الصدد « نحن نريد
سودان مستقرا  ،وآمنا  ،ومزدهرا  ،السودان
الذي يجب أن يلقى كل تشجيع ودعم منا  ،في
كل خطوة تستهدف اإلصالح والتنمية ورفاه
شعبها الكرمي احلر « .
وأض��اف « لقد ك��ان موقفنا مبدئيا جتاه
ك��ل السياسات التي تستهدف ال��س��ودان ،
ونحن في البرملان الكويتي كنا من أوائ��ل
الدول التي طالبت االحتاد البرملاني العربي
بالتحرك إزاء الكونغرس األمريكي للضغط
باجتاه التعجيل برفع العقوبات االقتصادية
االمريكية األحادية  ،وكان ذلك في منتصف
عام  ، 2017حيث أردن��ا زي��ادة الضغط على
املشرع األمريكي للتحرك بهذا االجتاه  ،وهو
ما مت في أواخر عام . « 2017
وق��ال ال��غ��امن « اآلن  ،بقيت خطوة رفع
السودان من القائمة االمريكية للدول الراعية
لالرهاب « مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود
ما يبدو أنه رغبة أمريكية مبراجعة هذا األمر
« إال أن ذلك ال مينعنا من ضرورة التواصل مع
املشرعني األمريكيني  ،للضغط من أجل تعجيل
وتسريع تلك اخلطوة « .
وأض��اف « اقترح أن يكون التحرك على
كافة املستويات  ،على مستوى اجلامعة
العربية  ،على مستوى الدول العربية نفسها
 ،على مستوى االحت���اد البرملاني العربي
والبرملان العربي وعلى مستوى البرملانات
العربية جميعها  ،وبشكل ثنائي مع اجلانب
األمريكي « .

الغامن خالل جلسة االستماع

واختتم الغامن كلمته قائال « ونحن من
جانبنا في مجلس األم��ة الكويتي  ،سنكون
رهن كل ق��رار جماعي تتخذونه  ،وكل خطة
حترك ترتأونها « .
وت��أت��ي م��ش��ارك��ة ال��غ��امن ف��ي االج��ت��م��اع
املشترك بناء على دعوة من رئيس البرملان
العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي حيث
ترأس الغامن الوفد البرملاني املشارك والذي
ضم أعضاء البرملان العربي من مجلس األمة
الكويتي وهم النواب علي الدقباسي وخالد
مونس العتيبي وعسكر العنزي والدكتور
محمد احلويلة .
م��ن جانبه أك��د رئیس ال��ب��رمل��ان العربي
الدكتور مشعل السلمي أن الوقت حان لرفع
اس��م ال��س��ودان م��ن قائمة (ال���دول الراعیة
لالرهاب) ورفع املعاناة عن حكومته وشعبه
ح��ت��ى یستطیع ت��ط��وی��ر اق��ت��ص��اده وب��ن��اء
شراكات وتبادالت جتاریة مع الدول العربیة
واألجنبیة.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة أم��ام جلسة استماع
م��ش��ت��رك��ة ل��ل��ب��رمل��ان ال��ع��رب��ي م��ع رؤس���اء
ال��ب��رمل��ان��ات العربیة لبحث م��وض��وع رفع
السودان من الالئحة االمریكیة للدول الراعیة
لالرهاب عقدت مبقر جامعة ال��دول العربیة

ال �س ��وي ��ط ي �ق �ت ��رح إن� �ش ��اء ن � ��اد ل ��ذوي
االحتياجات في اجلهراء والفروانية
أعلن النائب ثامر السويط عن تقدميه اقتراحا برغبة إلنشاء نا ٍد رياضي
لذوي االحتياجات اخلاصة في محافظتي اجلهراء والفروانية وفق املواصفات
العاملية.
ونص االقتراح على ما يلي :يشكل ذوو االحتياجات اخلاصة شريحة مهمة
في املجتمع تستدعي العناية اخلاصة بها ،وأحد أوجه االهتمام التي يتعني على
اجلهات املختصة القيام بها هو إقامة أندية رياضية ملمارسة مختلف األنشطة
الرياضية ،ملا لذلك من دور في املساهمة بدمجهم مع املجتمع وتطبيق مبدأ
املساواة وهو املقومات األساسية التي كفلها الدستور الكويتي في املادة ()7
التي تنص على أن « :العدل واحلرية واملساواة دعامات املجتمع ،والتعاون
والتراحم صلة وثقى بني املواطنني «.
إال أن نظرة فاحصة ملا يجري في الواقع تكشف عن الدور السلبي للجهات
املختصة في العناية بهذا اجلانب في محافظتي اجلهراء والفروانية ،على
الرغم من كونها أحد االلتزامات التي حرص القانون رقم ( )8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة على في املادة رقم ( )18التي تنص على
 « :تلتزم الهيئة العامة للشباب والرياضة باتخاذ اإلج��راءات الالزمة لضمان
إقامة أندية ومراكز لألنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية املتخصصة وفقا ً
للمواصفات العاملية اخلاصة بذوي اإلعاقة في جميع احملافظات وذلك بهدف
دمجهم في املجتمع» ،األمر الذي يتطلب معه التزام هذه اجلهة في إنشاء أندية
رياضية خاصة بذوي االحتياجات اخلاصة وتشجيعهم على ممارسة األنشطة
الرياضية .
ل��ذا فإنني أت��ق��دم ب��االق��ت��راح برغبة التالي« :إن��ش��اء ن��ا ٍد ري��اض��ي ل��ذوي
االحتياجات اخلاصة في محافظتي اجل��ه��راء والفروانية وف��ق املواصفات
العاملية«.

استعرض اللقاء العالقات القائمة بني البلدين

«الصداقة البرملانية الكويتية  -األردنية»
جتتمع إلى جلنة األخوة األردنية -الكويتية
ربيع �سكر

جانب من االجتماع
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اج���ت���م���ع���ت م��ج��م��وع��ة
الصداقة البرملانية الكويتية
 االردنية برئاسة النائبراك���ان النصف ف��ي مجلس
االم��ة الى وفد جلنة االخوة
ال��ب��رمل��ان��ي��ة االردن����ي����ة –
الكويتية في مجلس النواب
االردني برئاسة النائب هيثم
ال��زي��ادي��ن وذل���ك مبناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
واس����ت����ع����رض ال��ل��ق��اء
العالقات القائمة بني الكويت
واألردن والسبل التي من
ش��أن��ه��ا زي�����ادة ال��ت��ع��اون
بينهما في املجاالت كافة ال
سيما تلك املتعلقة باجلانب
البرملاني.

كما تطرق اللقاء إلى عدد
من املوضوعات والقضايا
ذات االه���ت���م���ام امل��ش��ت��رك
باإلضافة إلى أهمية تبادل
اخل���ب���رات وال��ت��ج��ارب بني
البرملانيني.
وح��ض��ر ال��ل��ق��اء رئ��ي��س
بعثة الشرف املرافقة النائب
احلميدي السبيعي ورئيس
جلنة ال��ش��ؤون اخلارجية
النائب الدكتور عبدالكرمي
الكندري.
ي��ذك��ر أن رئ��ي��س جلنة
االخ��وة البرملانية االردنية
– الكويتية وص��ل والوفد
امل��راف��ق ل��ه إل��ى ال��ب�لاد يوم
أم���س ف���ي زي�����ارة رسمية
تستغرق أربعة أيام.

بالقاهرة.
وأشار السلمي الى معاناة السودان طیلة
 26عاما من آث��ار سلبیة أدت ال��ى حتدیات
وصعوبات «بالغة التأثیر» على املستوینی
احل��ك��وم��ي والشعبي السیما ف��ي اجلانب
االقتصادي والتنموي.
وأك���د مسؤولیة ال��ب��رمل��ان جت��اه الشعب
العربي وقضایاه املهمة واالستراتیجیة
مشیرا الى خطة العمل التي اعتمدها مجلس
جامعة ال��دول العربیة على مستوى القمة
الـ( 29قمة القدس) لرفع اسم السودان من
قائمة الدول الراعیة لالرهاب وكلف البرملان
بتنفیذ بنودها.
وأف���اد ب��أن ال��ب��رمل��ان العربي أع��د مذكرة
قانونیة بالتعاون والتنسیق مع املجلس
الوطني ووزارة اخلارجیة بالسودان تضمنت
جوانب املوضوع كافة التي خلصت الى أن
السودان نفذ كامل خطة املسارات اخلمسة
املتفق علیها مع الوالیات املتحدة.
وأش���ار ال��ى أن االت��ف��اق تضمن مكافحة
االره���اب واح�ل�ال ال��س�لام ف��ي دول��ة جنوب
ال��س��ودان وتعزیز حقوق االن��س��ان وتقدمی
امل��س��اع��دات االنسانیة ومعاجلة األوض��اع
في مناطق النزاعات واملناطق احملتاجة في

السودان الفتا الى أن املذكرة تضمنت اشادات
عربیة واقلیمیة ودولیة مبا حققه السودان
من تقدم في هذه املجاالت.
وأش����ار السلمي ال���ى اجل��ه��ود العربیة
واالقلیمیة والدولیة واملبادرات «املشهودة»
التي بذلها السودان في مجال مكافحة االرهاب
ورعایة السالم من خالل املشاركة الفاعلة في
التحالف العربي الستعادة الشرعیة في
الیمن والتحالف االسالمي العسكري حملاربة
االرهاب.
كما أش��ار ال��ى انضمام ال��س��ودان لكیان
الدول املشاطئة للبحر األحمر وخلیج عدن مع
ست دول عربیة أخرى بهدف حتقیق السالم
واألمن في املنطقة والعالم اضافة الى دوره
في ایصال املساعدات االنسانیة للمحتاجنی
في مناطق النزاعات ورعایته حوارات السالم
في القارة االفریقیة.
وش����دد ع��ل��ى دور ال���س���ودان ف��ي إق���رار
السالم في دولة جنوب السودان الى جانب
االصالحات الداخلیة واحلوار الوطني الذي
استوعب كافة أطیاف املجتمع السوداني
واجلهود الواضحة بشأن محاربة الهجرة
غیر الشرعیة واالجت��ار بالبشر ،وأض��اف «
وكلها مبادرات وجهود ایجابیة نتطلع الى
االستناد الیها لدعم ومساندة املطلب العادل
للسودان».
واجتمع الغامن الى رئيس مجلس الشورى
السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ
وذلك على هامش مشاركته في جلسة مشتركة
للبرملان العربي مع رؤساء البرملانات العربية
ح��ول م��وض��وع رف��ع ال��س��ودان م��ن الالئحة
االمريكية للدول الراعية لالرهاب عقدت مبقر
جامعة الدول العربية .
وبحث االجتماع عددا من امللفات املتعلقة
بالتعاون بني اجلانبني وسبل توحيد املواقف
إزاء القضايا ال��ت��ي ستبحثها امل��ؤمت��رات
البرملانية القارية والدولية املقبلة
واجتمع الغامن الى رئيس البرملان العراقي
محمد احللبوسي وذلك على هامش مشاركته
ف��ي جلسة مشتركة للبرملان ال��ع��رب��ي مع
رؤساء البرملانات العربية حول موضوع رفع
السودان من الالئحة االمريكية للدول الراعية
لالرهاب عقدت مبقر جامعة الدول العربية .
وبحث االجتماع ع��ددا م��ن املوضوعات
املتعلقة بالتنسيق الثنائي بني اجلانبني في
االستحقاقات البرملانية القارية والدولية
املقبلة.

الدقباسي يقترح تسمية إحدى مدارس
إشبيلية باسم املرحوم محمد املسيلم
أعلن النائب علي الدقباسي ع��ن تقدميه
اقتراحا برغبة لتسمية احدى املدارس احلكومية
في اشبيلية باسم محمد املسيلم.
ونص االقتراح على ما يلي :تزدهر الكويت
وت��ع��ل��و ب��رج��ال��ه��ا االوف���ي���اء مم��ن ك��ان��وا لهم
بصمات واضحة منذ نشأة الدولة الى يومنا
احلالي ،فالكثيرون من هؤالء نستذكرهم اليوم
مبواقفهم البطولية واياديهم البيضاء ومواقفهم
الشعبية.
ومن هؤالء نستذكر منهم املغفور له بإذن الله
تعالى النائب السابق في مجلس األمة محمد
مفرج املسيلم الذي توفاه الله في عام .2018
ويعد رحمه الله من رجاالت الكويت االوفياء
وامير قبيلة الرشايدة ،فكان رحمه الله عضوا
مبجلس االمة في عام  1985وعضوا باملجلس
الوطني في العام  ،1990وكان من الواجب ان
نستذكر هذا الرجل ال��ذي لم يأل جهدا خلدمة
وطنه.
ل��ذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي
 :تسمية إح��دى امل���دارس احلكومية مبنطقة
إشبيلية باسم املغفور له بإذن الله تعالى محمد
مفرج املسيلم.

علي الدقباسي

رئيس جلنة الشؤون اخلارجية
البرملانية يستقبل السفير البريطاني

الكندري مستقبال السفير البريطاني

استقبل رئ��ي��س جل��ن��ة ال��ش��ؤون اخل��ارج��ي��ة
البرملانية النائب الدكتور عبد الكرمي الكندري في
مجلس األم��ة سفير بريطانيا لدى دول��ة الكويت
مايكل دافنوبورت.

وجرى خالل اللقاء استعراض عالقات التعاون
بني البلدين الصديقني الى جانب بحث ومناقشة
ع��دد م��ن امل��وض��وع��ات والقضايا ذات االهتمام
املشترك.

