
يوسف الفضاله يطالب بترسية بعض املناقصات 
احلكومية على أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

  ريا�ض عواد 

دع��������ا ال�����ن�����ائ�����ب ي���وس���ف 
الفضاله  احلكومة ال��ى اإلس���راع 
بتنفيذ املطالبات اخلاصة املتعلقة 
باملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
وسنكون ف��ي جلنة حتسني بيئة 
االع��م��ال حلقة وص��ل بني اصحاب 

املشاريع واحلكومة
وطالب الفضالة احلكومة بتحديد 
ج��زء م��ن املناقصات واملمارسات 
احلكومية وترسيتها على املشاريع 

ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة ، وك��ذل��ك 
اإلس���راع في االنتهاء من الالئحة 
التنفيذية لقانون املناقصات التي 

تقل عن 75 الف دينار .
وق��ال الفضاله ننتظر من وزير 
الصحة املوافقة على إعادة مزاولة 
أعمال بعض األنشطة مثل النوادي 
ال��ص��ح��ي��ة وص��ال��ون��ات احل��الق��ة 
وغيرها وفق االشتراطات الصحية 
امل��ط��ل��وب��ة وح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ه��ذه 

االشتراطات مشددة.

وق��ال الفضاله هناك مقترحات 
بقوانني تخص املشاريع الصغيرة 
واملتوسطة مثل االيجارات محالة 
الى اللجان املعنية في مجلس االمة 
ونتمنى االنتهاء منها بأسرع وقت 
ألن ب��ع��ض اص��ح��اب امل��ش��اري��ع ال 
يستطيع دفع االيجار ومشاريعهم 

معرضة لإلغالق .
ك��م��ا ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ي��وس��ف 
الفضالة جلنة ال��ش��ؤون الصحية 
واالجتماعية والعمل باالستعجال 

في إق��رار تعديالت قانون اجل��زاء 
التي اقرتها اللجنة التشريعية 
م��ؤخ��ًرا بش�أن ال��والي��ة الصحية 
للمرأة ورف��ع تقريرها إلى مجلس 
األم��ة إلدراج���ه على ج��دول أعمال 

املجلس.
وق����ال ال��ف��ض��ال��ة ف��ي تصريح 
صحفي مبجلس األمة موخرا  » في 
تاريخ 12 نوفمبر 2018 تقدمت 
باقتراح إلى اللجنة الصحية بشأن 
منح امل��رأة الكويتية س��واء األم أو 

الزوجة أو االبنة، احلق بالتوقيع 
على دخ���ول املستشفى أو إج��راء 
العمليات اجلراحية لعدم حدوث 
مشاكل في حال عدم تواجد األب أو 

ولي األمر.
ولفت الفضالة إلى أنه مت رفض 
ه��ذا االق��ت��راح في اللجنة الصحية 
بحجة أنه يستلزم تعدياًل تشريعّيًا 
على قانون اجلزاء، وبعد ذلك تقدم 
عدد من النواب بعدة تعديالت في 

يوسف الفضالة هذا الصدد

العدساني يطالب الشيتان بإيجاد
بدائل ملشروع الدين العام  

شدد النائب رياض العدساني على رفض 
قانون القرض العام وه��و  »ال��دي��ن العام« 
بقيمة ٢٠ مليار دينار الفتا أن الوزير املالية 

بدأ التسويق لهذا املشروع 
وأض��اف العدساني بوجود بدائل أخرى 
غير ال��دي��ن ال��ع��ام ملعاجلة وحتسني وضع 
امليزانية وسبق وان استجوب وزير املالية 
ومن أبرز القضايا كانت قضية الدين العام 
موضحا اإلستجواب القادمة فيه نفس القضية 
كون هناك بدائل أخرى يجب القيام بها جتنبا 

لوضع إعباء مالية على دولة الكويت.
وق��ال العدساني: أن احلكومة واملتمثلة 
وزي��ر املالية ك��ان االص��ل االخ��ذ باالعتبار 
توصياتنا التي قدمناها فيما يخص البدائل 
التمويلية مع عدم اللجوء إلى الدين العام 

قيمة ٢٠ مليار دينار 
وأش����ار ال��ع��دس��ان��ي إل���ى س��ي��اس��ة وزي��ر 
املالية املستجوب ال تتسم بالفعالية والذي 
ي��ود مناقشة م��ش��روع ال��دي��ن ال��ع��ام بصفة 
اإلستعجال وذل��ك من خالل نتائج الفحص 
واملراجعة وجلوء الوزير املستجوب إلى إقرار 
مشروع الدين العام )القرض العام( بقيمة 
20 مليار دينار وتقدمي وثيقة اقتصادية 
فيها مساس مباشر ف��ي جيوب املواطنني 
ومعيشتهم علما أن مثل هذه اإلج���راءات لم 
ولن يكن حالً مثاليا وذلك من خالل املساس 

مبكتسبات وحقوق املجتمع.
ل��ذا يجب وض��ع اخل��ط��وات إلق��رار بعض 
النقاط التي تسبب انتعاشاً في الوضع املالي 
وع��دم استنزاف مقدرات الدولة ومن ضمن 
األمور التي يفترض أن يتم أخذها باحلسبان، 

توريد األرباح احملتجزة إلى اخلزانة العامة 
وال��ت��ي ت��ع��ود مل��ؤس��س��ات ط��اب��ع ميزانيتها 
»مستقل« ومتول ذاتها، ومن املمكن الحتياطي 
األجيال القادمة أن يقرض االحتياطي العام 
ومن ضمن احللول ترتيب امليزانية بحسب 
األولويات كون أن امليزانية أداة ضبط ورقابه 
إلع��داد التقديرات املالية للجهات احلكومية 
وال يجوز ال��ص��رف خ��ارج أب���واب امليزانية 
وتراكمها لسنوات دون معاجلة محاسبية 
أو مخالفة قواعدها أو كثرة املناقالت بني 
البنود أو حجز ايرادات في مؤسسات وهيئات 
حكومية ب��دالً من توريدها ال��ى االحتياطي 
العام مما يفقد امليزانية قيمتها باإلضافة 

الى مخالفة النظم واللوائح وقواعد الصرف 
والتي تسببت بالهدر وسوء استغالل السلطة 
وضعف التنفيذ والرقابة وكل ذلك يؤدي الى 

ارتفاع املصروفات العامة.
وزارة املالية ه��ي امل��دي��ر امل��ال��ي للدولة، 
ويكمن دوره���ا بأنها ه��ي م��ن تقوم بإعداد 
تقديرات امليزانية مع اجلهات احلكومية، 
وهي أيضا من يوافق للجهات على إجراء تلك 
املناقالت، األم��ر ال��ذي يتبني معه س��وء تلك 
اإلدارة  واختتم العدساني ان استجواب وزير 
املالية مستحق غلى ع��دة قضايا وم��ن أهم 
األمور سعي الوزير إلى إقرار مشروع الدين 

العام وبصفة االستعجال

رياض العدساني
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الغامن يهنئ نظيره في منغوليا بالعيد الوطني
 بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن امس ببرقية تهنئة إلى رئيس مجلس اخلورال الكبير في منغوليا غومبوجاف زندانشاتار وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده كما بعث رئيس مجلس األمة 

مرزوق علي الغامن ببرقيتي تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في جزر البهاما الصديقة هالسن مولتري، ورئيسة مجلس الشيوخ مايلدريد هال واتسون وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما
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املويزري : 
سيأتي يوم حملاسبة 

أدوات املفسدين 
ق��ال النائب شعيب امل��وي��زري ان األخطر من املفسدين 
هم أدواتهم الذين تعينوا بالباراشوت لتنفيذ مخططات 

أسيادهم للسيطرة على مفاصل الدولة ومقدراتها 
واض���اف امل��وي��زري ف��ي تغريدته ان وه���ؤالء جميعهم 
مرصودون وسيأتي اليوم الذي يلقون فيه مصيراً أسوأ من 

شعيب املويزري املصير الذي سيالقيه من استغل نفوذه لتعيني هؤالء

25 مستشارًا كويتيًا ونسقنا مع  الكندري: لدينا 
جامعة الكويت لالستعانة بأكادمييني كويتيني

قال األم��ني العام ملجلس األم��ة عالم 
الكندري إن املجلس لديه ٢5 مستشاًرا 
ك��وي��ت��ًيّ��ا م��ن مختلف التخصصات 
واملجاالت، مؤكًدا حرص املجلس على 
متكني الكفاءات الوطنية واالستفادة من 

خبراتهم.
وأضاف الكندري في تصريح صحفي 
أن رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن 
أص��در توجيهاته باإلستعانة مبزيد 
م��ن املستشارين الكويتيني م��ن ذوي 
االختصاص لالستفادة من خبراتهم في 

تطوير العمل.
وكشف أن األمانة قد قامت بالتنسيق 
م��ع م��دي��ر ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت ب��اإلن��اب��ة 
الدكتور فايز الظفيري من أج��ل بحث 
سبل االستعانة مبزيد من األكادمييني 
ذوي اخلبرة واالختصاص في اجلامعة 

للعمل في مجلس األمة.
وأش�������اد ال���ك���ن���دري مب����ا ي��ق��دم��ه 
امل��س��ت��ش��ارون الكويتيون احلاليون 
من أعمال وجهود جنًبا إل��ى جنب مع 
إخوانهم موظفي األم��ان��ة تساهم في 
حتقيق أف��ض��ل أداء ف��ي عمل املجلس 

واألمانة العامة. 
وش���دد ع��ل��ى ح���رص مجلس األم��ة 
على نهج التكويت، موضًحا أن نسبة 
الكويتيني العاملني في املجلس بلغت 

أكثر من ٩1٪ حتى اآلن. 
ولفت إلى أن بعض ما يدور في مواقع 
التواصل االجتماعي بشأن عدم وجود 
مستشارين كويتيني في املجلس غير 
صحيح م��ؤك��ًدا اس��ت��م��رار األم��ان��ة في 
سياسة متكني العناصر الوطنية املميزة 

عالم الكندري واالعتماد عليها

 أبل يشارك في اجتماع 
اجلمعية البرملانية اآلسيوية 

عبر  االتصال املرئي

 الصالح يطالب احلكومة بتعويض 
أصحاب حمالت احلج املتضررين 

من إلغاء حج هذا العام 

خليل الصالح 

شارك عضو الشعبة البرملانية النائب د. خليل عبد الله أبل 
امس  اخلميس في االجتماع املرئي األول للجمعية البرملانية 
اآلسيوية، الذي عقد مبشاركة 20 برملانا عضوا من مختلف 

الدول اآلسيوية وذلك عبر تقنية االتصال املرئي .
وقال أبل في تصريح صحفي مبجلس األمة إن هذا االجتماع 
عقد بناء على مبادرة من مجلس األمة الكويتي بضرورة تقدمي 
اقتراحات بشأن جائحة كورونا وأهم اإلج��راءات املتخذة في 
الدول األعضاء وتبادل اخلبرات في القارة اآلسيوية، ال سيما 
اآلثار السلبية املترتبة على االقتصاد والصحة والتعليم في 

الدول اآلسيوية وطرق جتاوزها.
 ولفت إل��ى أن ه��ذا االجتماع مت برئاسة البرملان التركي 
وسيختتم بإصدار مشاريع ق��رارات خاصة بجائحة كورونا 
ومشروع قرار خاص مبنح الصبغة القانونية لالجتماعات 
االفتراضية في النظام االساسي جلمعية البرملانات االسيوية، 
موضحاً ان��ه ال ي��وج��د اي ش��يء ينص على ه��ذه اللقاءات 

واالجتماعات االفتراضية.  
وأعلن أبل عن تقدمي مشروع قانون خاص بجائحة كورونا 
وانعكاساتها على كافة القطاعات في الدول اآلسيوية، مؤكداً 
أن ه��ذا املقترح يعد أول مشروع ق��رار خ��الل األزم��ة احلالية 
وس��وف يعمل به ويطبق في أكثر من 42 دول��ة آسيوية في 
حال املوافقة عليه. وشدد على ضرورة ان يكون هناك تعاونا 
واضحا بني برملانات ال��دول االسيوية ملواجهة أزمة كورونا 
، مؤكدا اهمية تقوية العالقات بني البرملانات االسيوية من 
اج��ل تبادل اخلبرات في مواجهة ه��ذه االزم��ة ووض��ع آليات 
واضحة ومناسبة لدور البرملانيني في دفع حكوماتها للتعاون 

االسيوي.
وأشار إلى ان جميع الدول اصابها نوع من الهلع والذعر من 
هذه االزمة، كما أن هناك دول انهارت ولذلك يفترض ان تكون 
هناك اليات وطرق للتواصل وتبادل اخلبرات كنوع من التكامل 

فيما بني القارة االسيوية.
وأكد ان ما حدث في اوروبا من جهة وامريكا الشمالية من 
جهة أخرى مثال على هذا التعاون، مضيفاً أن دول اسيا قادرة 
على هذا التعاون وتبادل املوارد واخلبرات في التعامل مع ازمه 

كورونا. 
واكد أبل ان العالم قبل جائحة كورونا اختلف عن العالم ما 
بعد األزمة ولذلك من املفترض ان نكون مستعدين وجاهزين ملا 

بعد تلك األزمة.

قال املائب خليل الصالح ان حمالت احلج  الكويتية تضررت 
بسبب الغاء  اململكة العربية السعودية موسم احلج هذا العام 

واضاف الصالح ان حمالت احلج تكبدت  مبالغ كبيرة لتاجير 
السكن واملخازن ومقار احلمالت مبكة واملدينة ، 

ودعا الصالح  احلكومة إلى النظر بجدية في مسألة تعويض 
املتضررين  من اصحاب حمالت احلج الذين تضرروا بسبب ازمة 

انتشار فيروس كرونا 19.

 املطير : أول خطوة حملاربة 
الفساد رفع الظلم

عن إخواننا املهجرين 
غ��رد النائب محمد املطير قائال ي��ا رئيس ال����وزراء طبعا 
يستقيم..الن اختيارات االشخاص في املناصب املهمة والهيئات 
عليها عالمات استفهام..وبنفس الوقت ظلم وتهجير الشرفاء 
من اعضاء ومواطنني..وعدم مالحقة القبيضة والفاسدين..وانا 
قلتلك يا رئيس الوزراء من قبل..اول خطوة مبحاربة الفساد هو 

برفع الظلم عن اخواننا الشرفاء املهجرين.


