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الكويت.. سجل حافل في 
م��ك��اف��ح��ة ال���ف���ق���ر ي��ح��ظ��ى 

بتقدير دولي 
6

على هامش مشاركة رئيس مجلس األمة في مؤمتر دولي في جنيف 

الغامن بحث مع رئيس وفد » النواب التشيلي« تنسيق 
املواقف باحملافل البرملانية الدولية

اجتمع رئيس مجلس األمة 
م��رزوق علي الغامن في جنيف 
ام��س ال��ى رئيس وف��د مجلس 
النواب التشيلي رئيس جلنة 
الصداقة البرملانية التشيلية - 
الكويتية النائب ايفان فلورس 
غ��ارس��ي��ا وذل����ك ع��ل��ى هامش 
م��ش��ارك��ت��ه ف��ي أع��م��ال مؤمتر 
االحت���اد البرملاني ال��دول��ي ال� 

١٣٩
وجرى خالل االجتماع بحث 
سبل زي��ادة التعاون البرملاني 
بني البلدين الصديقني وتنسيق 
املواقف جتاه مختلف القضايا 

في احملافل البرملانية الدولية.
كما ناقش اللقاء ع��ددا من 
القضايا وامل��وض��وع��ات ذات 
االه���ت���م���ام امل���ش���ت���رك وآخ���ر 

التطورات االقليمية والدولية.
وحضر االجتماع أم��ني سر 
ال��ش��ع��ب��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة النائب 
د.ع������ودة ال��روي��ع��ي وع��ض��و 
ال��ش��ع��ب��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة النائب 

د.خليل عبدالله أبل.
ي��ذك��ر ان ال��رئ��ي��س ال��غ��امن 
وصل على رأس وفد برملاني إلى 
مدينة جنيف السويسرية يوم 
السبت املاضي للمشاركة في 
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني 
الدولي ال� ١٣٩ الذي يعقد خالل 
الفترة من ١٤ ال��ى ١٨ أكتوبر 

اجلاري.
الغامن خالل االجتماع

139 ضمن أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� 

اللجنة التنفيذية جلمعية األمناء العامني تختار 
الكندري رئيًسا ملجموعة الناطقني بالعربية

اختارت اللجنة التنفيذية جلمعية األمناء العامني 
للبرملانات الوطنية األمني العام ملجلس األمة الكويتي 
عضو اللجنة التنفيذية في اجلمعية عالم الكندري 

رئيًسا ملجموعة الناطقني بالعربية.
وقال الكندري، في تصريح صحفي عقب مشاركته 
ف��ي اجتماع اللجنة التنفيذية ضمن أع��م��ال مؤمتر 
االحت��اد البرملاني الدولي ال� ١٣٩ املنعقد حالًيا في 
مدينة جنيف السويسرية، إن اللجنة قسمت املشاركني 
باحللقات النقاشية إلى أربع مجموعات وهم الناطقون 

بالعربية والفرنسية واالجنليزية واالسبانية.

وأضاف “مت اختيارنا لرئاسة مجموعة الناطقني 
بالعربية وتكليفنا بتقدمي ورقة عمل تتعلق مبوضوع 
ال��ت��ش��اور ب��ني احل��ك��وم��ات وال��ب��رمل��ان ف��ي ح��االت 

الطوارئ”.
وذكر الكندري أنه مت اختيار األمني العام للمجلس 
الوطني االحت��ادي اإلم��ارات��ي أحمد شبيب الظاهري 
مقرًرا لهذه املجموعة مضيًفا أنه سيتم تقدمي ورقة 
العمل باسم األمناء العامني العرب في االجتماع القادم 

للجنة التنفيذية.

الكندري متوسطا اعضاء اللجنة التنفيذية جلمعية األمناء العامني 

أكد أن احلوار البرملاني اإليجابي طريق واضح وحضاري إليصال الرسائل

 الرويعي: مناقشة قضايا انتشار 
األسلحة والعنف اجلنسي والقرصنة

قال امني سر مجلس االمة امني سر الشعبة البرملانية 
النائب الدكتور عودة الرويعي ان احل��وار البرملاني 
االيجابي طريق واضح وحضاري اليصال الرسائل 
مبينا ان ذل��ك من املبادئ االساسية التي ق��ام عليها 

االحتاد البرملاني الدولي.
جاء ذلك في تصريح صحافي للرويعي امس االول 
عقب مشاركته في اجتماع اللجنة الدائمة األول��ى 
املعنية باألمن والسلم الدوليني ضمن أعمال مؤمتر 
االحت��اد البرملاني الدولي ال� ١٣٩ املنعقد حاليا في 

مدينة جنيف السويسرية.
وق��ال ان هناك ثالث قضايا مطروحة للنقاش في 
اللجنة تتعلق القضية االول��ى بالسالح والتسلح 
وانتشار األسلحة بأشكالها وكيفية مكافحة مختلف 

أشكال التسلح.
وأضاف الرويعي أن القضية الثانية خاصة بالعنف 
اجلنسي الذي ميارسه البعض في بعثات األمم املتحدة 

حلفظ السالم.
وذكر أن القضية الثالثة خاصة بالقرصنة سواء 
قرصنة املعلومات او التأجير امل��ع��روف سياسيا 
باملرتزقة ال��ذي��ن يشكلون خ��ط��ورة تكاد تكون في 
خطورة اإلرهابيني ولكنها مغطاة مبعاهدة أو اتفاق 

مع الدولة املعنية.
واستطرد الرويعي قائال “املرتزقة ميارسون 
أنشطة غير مسموح بها دولياً ويبطشون بالناس وال 
يوجد لهم رادع بل هم في حماية الدولة املعنية التي 

تستأجر مثل هؤالء”.
واوض��ح ان اجتماع اللجنة ك��ان مبشاركة نخبة 
من املتحدثني وناقش اجلانب األخالقي الذي يفترض 
التركيز عليه فهو العامل املشترك في جميع هذه 

القضايا.
واشار الرويعي الى ان احلوار والتغير االيجابيني 

من املبادئ التي قام عليها االحت��اد البرملاني الدولي 
مضيفا انه ميكن من خالل احلوار وتبادل السياسات 
البرملانية املعمول بها إلي��ص��ال ال��ص��وت بطريقة 

واضحة وحضارية.
وقال إن الوفد الكويتي تطرق خالل االجتماع الى 
كيفية مواجهة التسلح باملنطقة العربية عبر اجلانب 
االخ��الق��ي مشيرا ال��ى مطالبة ال��وف��د ب��وج��ود القيد 
االخالقي لزيادة مصداقية مثل هذه احلوارات واحلد 

من املمارسات اخلاطئة.

د. عودة الرويعي
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متنى أن يتم طي هذا امللف ويعود احلق إلى أصحابه وتنتهي معاناة األسر

البسمة  أع����اد  األم���ي���ر  س��م��و  امل��ط��ي��ري:  م��اج��د 
ألصحاب اجلناسي املسحوبة 

ربيع �سكر

واصل النائب ماجد 
املطيري توجيه الشكر 
ال��ى أم��ي��ر االنسانية 
صاحب السمو الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ذي 
أعاد البسمة ألصحاب 
اجلناسي املسحوبة 
، وق���ال امل��ط��ي��ري في 
مؤمتر صحافي أمس 
مبجلس األم���ة : دور 
س��م��وه ف��ي ه��ذا امللف 
ك��ان واضحا وليست 
بغريبة على الشيخ 
ص��ب��اح األح��م��د ال��ذي 
توجٌتْه األمم املتحدة 
ق���ائ���دا ل��إن��س��ان��ي��ة 
وال���ش���ك���ر م��وص��ول 
لسمو ولي عهده األمني 
الشيخ ن��واف األحمد 
حفظه الله ولرؤساء 

وأعضاء جلنة النظر في إعادة اجلناسي املسحوبة.
واض��اف املطيري: ونتمنى أن يتم طي ه��ذا امللف ويعود احل��ق إلى 
أصحابه وتنتهي معاناة األسر التي حتملت الكثير خالل السنوات املاضية 
ونعاهد األخ��وة املسحوبة جناسيهم أننا لن نتوقف وسنستمر بالعمل 

ومتابعة إعادة بقية اجلناسي .
وتابع املطيري : ونعاهدهم بأننا لن نتوقف حتى تعم الفرحة في 
بيوتهم كما عمت الفرحة في بيت أخونا نايف بن غاطي املطيري وعدد 
من األخوه الذي مٌن الله عليه واعيدت اليه جنسيته بفضل مٌن الله ثم دور 

سمو أمير البالد .
وزاد املطيري : وبإذن الله لن يهدى لنا بال حتى تعود جناسي االخوة 
وأخ��ص بالذكر ابناء اخلثية والهيت واجلفن  ونبيل العوضي وسعد 

العجمي واحمد اجلبر وغيرهم ممن سحبت جناسيهم .

طالبها بالتعاون إلقرار القانون ألنه يهم املواطنني وينصفهم 

ليس  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ق��اع��د  للحكومة:  السبيعي 
مجااًل  للمساومة واالستخدام السياسي

ط�����ال�����ب ال���ن���ائ���ب 
احل���م���ي���دي ال��س��ب��ي��ع��ي 
احل��ك��وم��ة ب��ال��ت��ع��اون 
خالل دور االنعقاد املقبل 
إلق���رار ق��ان��ون التقاعد 
امل��ب��ك��ر، داع��ي��اً ال��ن��واب 
إلى ان يكونوا على قدر 
امل��س��ؤول��ي��ة ف��ي سبيل 
مترير هذا القانون الذي 
يهم املواطنني وينصفهم 
.وق�����ال ال��س��ب��ي��ع��ي في 
تصريح صحافي، على 
احل��ك��وم��ة أن تعي بأن 
ق��ان��ون ال��ت��ق��اع��د املبكر 
ليس م��ج��االً  للمساومة 
واإلس��ت��خ��دام السياسي 
م��ن قبلها خ��اص��ة وأن��ه 
تشريع يرتبط مبصالح 

وحقوق املواطنني.
واضاف السبيعي ان القرار القانون انعكاسات 
ايجابية على املواطنني بشكل عام حيث انه سيوفر 
حاًل تشريعيا ملشكلة البطالة وخلق فرص عمل 
للشباب املتنامي اعدادهم عاما بعد عام وسيعمل 
على  ضخ الدماء اجلديدة في إدارات ومؤسسات 
الدولة املترهلة واملصابة باجلمود من خالل وصول 
الكفاءات التي لم تتمكن من أخذ فرصتها بسبب 
القانون القائم ال��ذي جعل من املناصب القيادية 
حكراً على بعض املسؤوليني ممن جتاوزهم الزمن 

ولم يستطيعوا مواكبة تطوراته املتسارعة. 
ودع��ا السبيعي إلى جت��اوز النقطة الرئيسية 
باخلالف حول القانون واملتمثلة في املادة الرابعة 
والتي سبق وان أستنكر إقحامها بالقانون دون 
حاجة وميكن اإلستغناء عنها باإللغاء لتمرير 

القانون خاصة وان غاية 
ال��ق��ان��ون ال تتصل بها 
م��ن قريب او بعيد ومت 

إضافتها الحقاً.
واش����ار إل���ى ان���ه بني 
ع��ن��د مناقشة ال��ق��ان��ون 
في دور اإلنعقاد املاضي 
عدم احلاجة لهذه املادة 
وح��ذر من أنها ستعطل 
ق��ان��ون  وه���ذا م��ا حصل 
واستخدمتها احلكومة 
ك��ذري��ع��ة ل���رد ال��ق��ان��ون  

لالسف الشديد.
ولفت الى انه اذا كان 
هناك متسك نيابي بهذه 
امل��ادة فيمكن معاجلتها 
فيما بعد من خالل تقدمي 
اقتراح بقانون أخر ولكن 
املطلوب اليوم دعم القانون للحفاظ على حقوق 
ومكتسبات املواطنني، مشدداً على ضرورة الفصل 
بني االقتراح بقانون في شأن التقاعد املبكر واملادة 

76 من قانون التأمينات االجتماعية.
وأوضح انه بعد إلغاء املادة الرابعة لن يكون 
للحكومة حجة لرفض القانون خصوصاً ان النسبة 
التي مت االتفاق عليها لن تضر مبؤسسة التأمينات 
اإلجتماعية على اإلط��الق، مشدداً على ع��دم فتح 
امل��ج��ال للحكومة الح��ال��ة امل��وض��وع إل��ى احملكمة 

الدستورية وكان ذلك واضحاً في مرسوم الرد.
وأكد السبيعي دعمه ملا جاء في القانون مبنح 
ح��ق التقاعد االخ��ت��ي��اري للرجل عند وصوله 
باخلدمة إلى 30 سنة و25 سنة للمرأة دون شرط 
السن وعدم التمييز بني ام��رأة وأخ��رى في احلالة 

االجتماعية عند التقاعد.

ماجد املطيري

احلميدي السبيعي

فيما يتعلق بعقود التأجير املباشرة واملتدنية األسعار

أبل يسأل احلجرف عن ميزانيات شركة املشروعات السياحية ومصاريفها اإلدارية
تقدم النائب د.خليل ابل بسؤال إلى وزير 
املالية بشأن االستفسار عن ميزانيات شركة 
املشروعات السياحية وم��واط��ن الهدر في 
امل���ال ال��ع��ام وع��ن املستأجرين والعاملني 
م��ن املواطنني وال��واف��دي��ن . وطلب أب��ل من 
وزير املالية مشاريع شركة املشروعات في 
السنوات اخلمس االخيرة وكلفة كل مشروع 

ويسال عن مرافق الشركة املؤجرة للغير
ون��ص ال��س��ؤال كالتالي : االستيضاح 
عن امليزانيات السنوية لشركة املشروعات 
السياحية ومصاريفها اإلداري���ة ومواطن 
ال��ه��در ف��ي امل��ال ال��ع��ام خاصة فيما يتعلق 
بعقود التأجير املباشرة واملتدنية األسعار 
وف��ي التعيينات باملخالفة لدعم العمالة 
الكويتية وتشجيعها للعمل في اجلهات غير 

احلكومية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي : - 

1 - تزويدي بنسخ من امليزانيات السنوية 
املدققة واملعتمدة ع��ن آخ��ر خمس سنوات 
لشركة املشروعات السياحية، على أن يتضمن 
شرح للمصروفات اإلدارية والفنية وغيرها 
من املصروفات واختالفها عن كل سنة مالية، 

وحتديد مواطن الهدر في املال العام لكل سنة 
مالية من السنوات اخلمس وأسباب وقوعها 
وكيفية تالفيها ومعاجلتها لكل سنة مالية 
على حدة، وبيان عن املخالفات املسجلة من 
قبل ديوان احملاسبة لكل سنة مالية على حدة 

وما مت معاجلته منها.
2 - بيان يحدد جميع املشاريع واألنشطة 
التي قامت بها شركة املشروعات السياحية 
عن آخر خمس سنوات وحتى تاريخ ورود 
هذا السؤال، على أن يتضمن كلفة كل مشروع 
على حدة واجلهة التي نفذته مع إرفاق نسخة 
من العقد لكل مشروع، وبيان عدد املستفيدين 
من املشاريع املنفذة والتي مت تشغيلها فعلياً 
واإلي��رادات الفعلية من املشروع بعد خصم 

املصاريف التشغيلية. 
3 - كشف ب��ع��دد امل��وظ��ف��ني الكويتيني 
اخلاضعني لدعم العمالة بشركة املشروعات 
السياحية مع حتديد مسمياتهم الوظيفية 
وتخصصاتهم العلمية وس��ن��وات اخلبرة 
العملية، وكشف آخ��ر بعدد ال��واف��دي��ن مع 
مسمياتهم الوظيفية وتخصصاتهم العلمية 
وسنوات اخلبرة العملية، مع عمل مقارنة 

نسبية لعدد الكويتيني العاملني م��ع عدد 
العاملني الوافدين، وكشف يتضمن عدد من 
مت تعيينهم من الكويتيني وعدد من مت إنهاء 
خدماتهم م��ن ال��واف��دي��ن خ��الل آخ��ر خمس 
س��ن��وات، وب��ي��ان م��ا إذا كانت تقوم فعلياً 
الشركة بتطبيق سياسة اإلح��الل وتشجيع 

العمالة الوطنية للعمل فيها. 
4 - كشف يتضمن أسماء املواقع املؤجرة 
للغير في املشاريع واملرافق التابعة لشركة 
املشروعات السياحية، موضح فيها مساحة 
العني املؤجرة واسم املستأجر ونوع النشاط 
امل��ؤج��ر وم��دت��ه، م��ع بيان كيفية احتساب 
أج��رة سعر املتر املربع املعتمد في التأجير 
وأسباب وجود اختالف في قيمة اإليجار بني 
موقع وآخ��ر، وت��زوي��دي بنسخ من العقود 
امل��ؤج��رة، وإف��ادت��ي ما إذا ك��ان يتم التأجير 
لألنشطة وغيرها بطريق مباشر من شركة 
امل��ش��روع��ات السياحية أم ع��ن طريق أخذ 
موافقات من جهات تابعة للدولة، فإذا كان 
التأجير يتم بصورة مباشرة، فيرجى تقدمي 
السند القانوني ألحقية الشركة في التعاقد 

املباشر. 

متهيدًا لتلقي بالغات 
اإلفصاح

الكندري يسأل الوزراء 
جميعا عن تعميم 

الئحة »تعارض 
املصالح« على كل 

موظفي الدولة 
وج��ه النائب د.ع��ب��دال��ك��رمي الكندري 
سؤاال إلى الوزراء كافة عن تعميم الالئحة 
التنفيذية لقانون تعارض املصالح على 

املوظفني في كل وزارة .
وق����ال ال���ك���ن���دري ف���ي س���ؤال���ه : هل 
مت تعميم ال��الئ��ح��ة التنفيذية لقانون 
تعارض املصالح على موظفي كل وزارة 
واجلهات التابعة لها متهيداً لتلقي بالغات 

اإلفصاح؟ 
وتابع الكندري : وهل قامت كل وزارة 
واجل��ه��ات التابعة لها بشرح القانون 

والئحته وما يترتب عليها؟ نايف احلجرفد.خليل أبل


