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الرويعي يشارك في اجتماع
جلنة التنسيق البرملاني
والعالقات اخلارجية اخلليجية

مرشحو األمة يطرحون حلو ًال للقضايا الشعبية
ويطالبون احلكومة بتبنيها

د .عوده الرويعي

يوسف الفضاله

ريا�ض عواد
ال��وس��ط ت��واص��ل متابعة ع��رض
مرشحي مجلس االمة  2020مع قرب
موعد االنتخابات املقرر لها اخلامس من
ديسمبر اشتعلت املنصات االنتخابية
على وس��ائ��ل ال��ت��واص��ل االجتماعي
ت��ارة وعلى امل��واق��ع االخ��ب��اري��ة ت��ارة
اخرى في ظل عدم قدرة املرشحني اقامة
ن��دوات مباشرة مع الناخبني او فتح
مقرات انتخابية كسابق عهد العملية
االنتخابية وذلك بسبب االشتراطات
الصحية التي فرضتها وزارة الصحة
بسبب جائحة كرونا
وقال مرشح الدائرة الثالثة النائب
ال��س��اب��ق ي��وس��ف ال��ف��ض��ال��ة ساهمت
ب��ت��ش��ري��ع واق������رار ت��ع��دي��ل ق��ان��ون
امل��ن��اق��ص��ات ال���ذي يعطي األفضلية
ل��ل��م��ش��اري��ع ال��ص��غ��ي��رة ف��ي ترسية
املناقصات وذلك دعماً لتلك املشاريع
وللشباب الكويتي املبادر.
واض�����اف ال��ف��ض��ال��ه األس�����رة هي
اللبنة األساسية باملجتمع ،قانون
مكافحة العنف األسري الذي ساهمت
بتقدميه وتشريعه هو يقوم بصيانة
وحماية األس���رة الكويتية ،ويوجه
بإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة العنف
األسري.
وق���ال الفضالة دع��م �اً للمشاريع
الصغيرة ،قدمت ومت إق���رار قانون
بإنشاء محفظة جديدة للبنك الصناعي
بعد أن شارفت احملفظة السابقة على
النفاذ بقيمة  150مليون دينار ،وهو
مايعادل ثالث أضعاف قيمة احملفظه
السابقة.
م��رش��ح ال��دائ��رة ال��راب��ع��ة النائب
ال��س��اب��ق م��ح��م��د ه��اي��ف امل��ط��ي��ري:
على الشعب الكويتي محاسبة كل

ثامر السويط

محمد هايف املطيري

نائب ت��خ��اذل ف��ي القضايا الشرعية
والوطنية.
مرشح الدائرة الرابعة ثامر السويط
 :مفهوم احلكومة إلجن��از املشاريع
اإلسكانية فقط «وعود و ورق
النائب السابق أسامة الشاهني من
امللتقى التربوي
 « التعليم أولوية وطنية ومسؤولية
مجتمعية «
 -القرار احلكومي التعليمي تأخر
وتردد كثيرا ً خالل أزمة #كورونا
وليد الغامن مرشح الدائرة الثالثة:
 رفعت شعار النزاهة وافتخر  ..أنا
مدير إدارة عندي  ٦٠٠موظف ما طلبت
الصوت من أي موظف عندي
مرشح الدائرة الرابعة حمد املناور:
ال��ش��ع��وب تقتل ب��ال��ق��رارات وليس
بالرصاص
سأتقدم بعد جلسة القسم باذن الله
باآلتي:قانون اسقاط القروض
قانون الغاء االستبدال بالتأمينات
 -ال يكن صوتك أسيرا ً ملعاملة أو
طائفة أو قبيلة ...افزعوا للكويت
وق���الم��رش��ح ال���دائ���رة الثالثة
احملامي جراح الفوزان :مصنع واحد
بالكويت يستفيد من ميزانية الدولة
سنويا مبا يعادل  250مليون دينار
ولألسف أغلب مالكه غير كويتيني..
الدعم الزم يروح ملن يستحقه!
ب��دوره قال مرشح الدائرة الرابعة
نايف بدر شرار :احلكومة التي تعترف
بالفساد وال��ه��در امل��ال��ي  ،إصالحها
االقتصادي يكون بإيقاف هذا الهدر ،
وأي اص�لاح ميس أو يؤثر على جيب
املواطن أو إمتيازاته فهو مرفوض ولن
نقبل به وسنقف ضده .
وقال مرشح الدائرة الثانية عبدالله

تركي االنبعي حلل القضية االسكانية
الب��د م��ن حت��ري��ر االراض����ي وتشريع
القوانني اخلاصة بالتموين والتطوير
العقاري وباستقرار االس��رة استقرار
البلد
ب��دوره قال مرشح الدائرة الثالثة
د.عبدالعزيز الصقعبي :ان ك��ان من
ي��ت��ص��در جل���ان التحقيق ه��م ن��واب
متهمون في قضايا يتم التحقيق بها...
فما الرسالة التي يريدون إيصالها؟
واض��اف الصقعبي :هناك شعور
عام من االحباط واملواطن الكويتي فاقد
األمل بالعملية السياسية
وق��ال مرشح الدائرة الرابعة فايز
غنام اجلمهور :أ ُ ْبتُلينا بنواب فاسدين
همهم األكبر مصلحتهم الشخصية.
ومبا أن أول بوابة اإلصالح هو في
اختيار الرئيس ونائبه واللجان وللحد
من الشعارات الزائفة سأسعى لتعديل
الالئحه الداخلية ويكون التصويت
على الرئاسة ونائبه واللجان علنيا ً
واض��اف مرشح ال��دائ��رة اخلامسة
اح��م��د ال��ب��دي��ح  :ط��ل��ع ل��ي  10ن��واب
مصلحني يستحون ال 40واملجلس
السابق هو لتصفية حسابات متنفذين
خارج املجلس
وق��ال امل��رش��ح العائد م��ن الشطب
ص�لاح الهاشم احلمد لله فقد صدر
احلكم القضائي قبل قليل بإلغاء قرار
وزي���ر الداخلية بشطبي م��ن ج��دول
املرشحني.
وها أنا أعود الى جداول املرشحني
والى السباق االنتخابي.
دع��وات��ي لكل االخ���وة املشطوبني
بالتوفيق في قادم االيام.
واض����اف ال��ه��اش��م ل��ت��ع��زي��ز روح
الدستور ومواده..

اسامه الشاهني

عبدالله تركي االنبعي

ي� ��وس� ��ف ال � �ف � �ض� ��ال� ��ة :س ��اه� �م ��ت ب �ت �ش��ري ��ع
واق � � � � � ��رار ت � �ع� ��دي� ��ل ق� � ��ان� � ��ون امل� �ن� ��اق� �ص� ��ات
ال� � � � �ش � � � ��اه � �ي � ��ن :ال � � �ت � � �ع � � �ل � � �ي� � ��م أول � � � ��وي � � � ��ة
وط � � �ن � � �ي� � ��ة وم � � �س � � ��ؤول � � �ي � � ��ة م� �ج� �ت� �م� �ع� �ي ��ة
األن � �ب � �ع � ��ي :حل � ��ل ال� �ق� �ض� �ي ��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة
الب � � ��د م � ��ن حت� ��ري� ��ر األراض � � � � ��ي وت� �ش ��ري ��ع
ال �ق ��وان�ي�ن اخل ��اص ��ة ب��ال �ت �م��وي��ل وال �ت �ط��وي��ر
أ ُط��ال��ب أه��ال��ي امل��ن��اط��ق السكنية
اجلديدة التي لم تدخل ضمن الدوائر
االن��ت��خ��اب��ي��ة مم��ا يعني م��ن��ع ه��ؤالء
املواطنني من إدراج اسمائهم في كشوف
الناخبني وليس لهم حق االنتخاب.
أ ُطالبهم بأن يتقدموا كمجموعات
بطلب لوقف االنتخابات القادمة بل
وبطالن إجرائها.
هو حق دستوري لهم
وق����ال ال��ه��اش��م أق���ول حلكومتنا
ورئيسها ..وهيئاتها ومؤسساتها
خاصة التأمينات..
التعسف في استعمال احلق...
يُفقد هذا احلق مشروعيته...
ممارسات احلكومة العبثية في امور
ع��دة مت��س ح��ري��ات ال��ن��اس وحقوقها
الدستورية واالموال العامة .
هي ما أقصده بشأن التعسف في

استعمال احلق احلكومي..
بدوره قال النائب السابق واملرشح
احلالي ثامر السويط لم نقطع سوى
شوط بسيط في مواجهة الفساد ،وهذه
حرب كبرى يجب أن يخوضها املجتمع
برمته ،شباب وكبار ،رج��ال ونساء،
مثقفني وسياسيني.
والبرملان صوت الشعب ،وهو من
يجعل منه مجلساً ق��وي�اً م��ؤث��را ً ،أو
مجلسا ً مقيدا ً باألصوات املباعة مقدما ً
مواجهة الفساد معركة األمة..
وال يجب التخاذل في خوض غمارها
وقال املرشح مهلهل املضف  :رئيس
الوزراء يدّعي اإلصالح ويدعو الشعب
الح��ت��رام وتطبيق ال��ق��ان��ون وبنفس
الوقت يقوم باختيار نائب خدمات
ون��ائ��ب ف��رع��ي��ات مخالفة للقانون
كوزراء بحكومته!

شارك أمني سر الشعبة البرملانية أمني سر مجلس األمة النائب
الدكتور عودة الرويعي في االجتماع الثالث عشر للجنة التنسيق
البرملاني والعالقات اخلارجية اخلليجية ،وذلك عبر تقنية االتصال
املرئي ،والذي عقد في  12نوفمبر اجلاري.
وج��رى خ�لال االجتماع مناقشة ع��دد من املوضوعات املتعلقة
باللجنة البرملانية اخلليجية األوروبية.
وتناول االجتماع مناقشة عدد من القضايا اخلليجية املشتركة
ومقترح تشكيل جلنة للتعاون مع برملانات دول أمريكا الالتينية
واالستفادة من التجارب الناجحة لدول مجلس التعاون اخلليجي في
مجال استخدام الطاقة املتجددة.
وتطرق االجتماع أيضاً ملناقشة بند إع��داد مشروع جدول أعمال
االجتماع ال��دوري الرابع عشر ألصحاب املعالي والسعادة رؤساء
مجالس الشورى والنواب والوطني واألمة بدول مجلس التعاون.

احملكمة اإلدارية تلغي قرارات
شطب مرشحني وتؤيدها آلخرين

قصر العدل

أيدت احملكمة اإلداري��ة برئاسة املستشار محمد بهمن قرار شطب
املرشحني الدكتور بدر الداهوم ونادية العثمان وهاني حسني ،وقررت
إلغاء ق��رار شطب املرشحني ص�لاح عبدالرحمن الهاشم ويوسف
الغربللي وفاضل اسد وطالل عبداحلميد دشتي وحسن السبيعي.
كما ألغت احملكمة اإلداري��ة اليوم قرار جلنة االنتخابات بشطب
املرشحني خالد النيف املطيري وباسل علي السعد وأعادتهما الى
سجل كشوف املرشحني .وألغت قرار شطب املرشح عايض بوخوصة
في الدائرة اخلامسة .فيما أيدت شطب املرشحني فاضل الدبوس ،أحمد
اخلشنام ،محمد عبداألمير احلداد ،وأنور الفكر

مجلس األمة يعالـج قضية التـركيبة السـكانية بقـانون متكامل
يحـدد نسـب العمالة الـوافـدة داخـل البالد
م��ج��ل��س األم����ة ي��ع��ال��ـ��ج قضية
التـركيبة السـكانية بقـانون متكامل
يحـدد نسـب العمالة الـوافـدة داخـل
البالد
عالج مجلس األمة قضية التركيبة
السكانية خالل الفصل التشريعي
اخل��ام��س ع��ش��ر ب��اس��ت��خ��دام كافة
األدوات الرقابية املتاحة ،إضافة إلى
املعاجلة التشريعية من خالل تقدمي
االقتراحات بقوانني واالقتراحات
برغبة لتعديل التركيبة السكانية
ومساندة جهود السلطة التنفيذية
جتاه تلك القضية.
وق��د تكللت اجلهود التشريعية
ملجلس األم��ة بإقرار قانون متكامل
حلل مشكلة التركيبة السكانية من
خ�لال إق���رار ق��ان��ون تنظيم وإدارة
التركيبة السكانية والذي يضع سقفا
ألعداد العمالة الوافدة ،ويحدد جدوال
زمنيا لتعديل التركيبة السكانية.
وك���ان مجلس األم���ة ق��د ناقش
التقرير األول للجنة تنمية امل��وارد
البشرية ع��ن االق��ت��راح��ات بقوانني
ف��ي ش��أن تنظيم وإدارة التركيبة
السكانية وواف��ق عليه في املداولة
األول��ى بجلسته اخلاصة املنعقدة
بتاريخ  29سبتمبر  2020مبوافقة
 29عضوًا وعدم موافقة  12عضوًا.
ووافق املجلس في جلسة خاصة
عقدت بتاريخ  20أكتوبر 2020
ب��إج��م��اع احل��ض��ور ع��ل��ى امل��داول��ة
الثانية للقانون ،بعد اعتماد عدد من
التعديالت على ما انتهى إليه املجلس

في املداولة األولى للقانون.
ويعالج القانون واح��دة من أهم
القضایا الوطنیة التي كانت محط
مطالبات شعبية لسنوات طويلة،
باعتباره أول قانون متكامل ملعاجلة
اخللل في التركيبة السكانية ،حيث
ألزمت أهم م��واده احلكومة بتحديد
نسب العمالة لكل جالية واستحداث
عقوبة جنائية ملن يخالف القواعد
التي يضعها مجلس ال��وزراء تصل
إلى العزل من الوظيفة.
ك��م��ا أوج��ب��ت إح���دى امل����واد على
مجلس ال��وزراء إعداد الئحة بآليات
معاجلة اخللل في التركیبة السكانیة
خ�لال سنة م��ن ت��اري��خ العمل بهذا
ال��ق��ان��ون على أن ی��راع��ى ف��ی إع��داد
آلیات تتضمن ضوابط لوضع سقف
أعلى للعمالة الوافدة.
وح��رص��ا ع��ل��ى ك��ف��اءة وج���ودة
العمالة أضافت امل��ادة ذاتها التزاما
جدیدا بوضع آلیة الختبار العمالة
للتأكد من املؤھالت املطلوبة واخلبرات
وال��ت��خ��ص��ص��ات وال����مھن واحل���رف
واألعمال املختلفة على نحو یتناسب
م��ع احتیاجات ال��ب�لاد ،فیما أوق��ع
القانون عقوبات على من یخالف أي
من مواده.

جهود رقابية

وم���ن خ�ل�ال اجل��ه��ود ال��رق��اب��ي��ة
للمجلس ف��ي ه���ذا ال��ف��ص��ل نوقش
اس���ت���ج���واب ل����وزي����رة ال���ش���ؤون
االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة

جلسة سابقة

للشؤون االقتصادية السابقة هند
الصبيح واملقدم من النواب احلميدي
السبيعي وخالد العتيبي ومبارك
احل���ج���رف ف���ي  23ي��ن��اي��ر 2018
متضمنا خمسة محاور من بينها ما
يتعلق بالتركيبة السكانية.
وفي هذا اإلطار قدم النواب خالل
الفصل التشريعي اخل��ام��س عشر
ع��ددا من االقتراحات برغبة بشأن
تنظيم إق��ام��ة ال��واف��دي��ن ف��ي البالد
بإنشاء املدن العمالية للقضاء على
ظاهرة سكن العزاب وس��ط السكن

اخل��اص .كما تضمنت االقتراحات
تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة
بتزويد مجلس األم��ة بعدد العاملة
ال��واف��دة وف��ق العقود املسجلة مع
أس��م��اء ال��ش��رك��ات املسجلني عليها
وإع���داد دراس���ة ملعاجلة اخللل في
التركيبة السكانية تتضمن حلوال
مقترحة وت��وص��ي��ات ب��أس��رع وقت
ممكن.
وتضمنت االق��ت��راح��ات برغبة
مطالب نيابية للجهات احلكومية
ذات الصلة بتشكيل جلنة مشتركة

يصدر بها ق��رار من مجلس ال��وزراء
للنظر في التركيبة السكانية احلالية
في البالد وآث��اره��ا ووض��ع اخلطط
وال��ت��وص��ي��ات ال�ل�ازم���ة ل��ل��ح��د من
العمالة الوافدة والعمالة الهامشية
و (السائبة) وحتقيق التوازن بني
املواطنني واملقيمني في البالد.
كما تضمنت إصدار قرارات بعدم
جتديد إقامات الوافدين ممن جتاوز
عمرهم سن الـ  60عاما وعدم إعطاء
أي اس��ت��ث��ن��اءات لتحويل اإلق��ام��ة،
وترحيل جميع الوافدين املوجودين

مبستشفيات الطب النفسي ما يخفف
ال��ع��بء ع��ن ك��اه��ل وزارة الصحة
وأيضا التكاليف املالية بعد ورود
كشوف لنا بقيمة األدوي���ة التي مت
صرفها لهم.
كما طالب ال��ن��واب من خ�لال هذه
االقتراحات بترحيل كل متسول يتم
القبض عليه هو وعائلته وإبعاده
عن البالد وتغرمي الكفيل ال��ذي قام
باستقدامه إلى البالد وإصدار تعميم
ف��ي أق��رب وق��ت م��ن مجلس ال���وزراء
مينع منعا باتا عمل ال��واف��د بأكثر
م��ن وظيفة بجانب عمله األساسي
والتزامه بالوظيفة املنصوص عليها
بعقد العمل اخلاص القادم به وإبعاد
من يخالف ذل��ك التعميم عن البالد
فورا مع حتمله غرامة املالية.
وعززت بدورها األسئلة النيابية
ال��دور الرقابي للمجلس في متابعة
القضية من خالل توجيه أسئلة إلى
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
بغرض االستفسار ومتابعة جهود
السلطة التنفيذية حيال تلك القضية
املهمة.
وطالبت األسئلة البرملانية الكشف
عن العدد الفعلي للعمالة الوافدة
بالكويت طبقا للمؤهل ال��دراس��ي
واجلنسية وع��دد العمالة الوافدة
التي تعمل ضمن الشركات التي لديها
عقود حكومية تدخل ضمن مشاريع
التنمية.
وتضمنت االستفسار عن إجراءات
ال��وزارة وأجهزتها املعنية للحد من

تفاقم ظاهرة جتارة اإلقامات ،وعدد
ال��ش��رك��ات ال��ت��ي مت إغ�ل�اق ملفاتها
وإحالتها للنيابة ف��ي ض��وء جهود
الوزارة للحد من هذه الظاهرة ،وخطة
ال���وزارة للحد من اخللل بالتركيبة
السكانية وما مت تنفيذه منها.
وتساءل ن��واب عن اخلطط التي
اتخذتها احلكومة لتحقيق التنوع
في اجلنسيات غير الكويتية املقيمني
في البالد وكذلك خطط إصالح خلل
التركيبة السكانية ورف���ع نسبة
املواطنني مقارنة بغيرهم.
وتضمنت األسئلة االستفسار عن
أهداف إنشاء اللجنة الوطنية العليا
لدراسة اختالالت التركيبة السكانية
ف���ي دول����ة ال��ك��وي��ت واإلجن������ازات
وال��ق��رارات التنفيذية التي اتخذتها
اللجنة وال����وزارات واجل��ه��ات التي
تتعاون معها لتنفيذ خطط معاجلة
اختالالت التركيبة السكانية.
واستعلمت أسئلة برملانية عن
العدد الفعلي للوافدين الذين وظفوا
في القطاع احلكومي خالل السنوات
الثالث األخيرة ،واالستفسار بشأن
مواطن اخللل في التركيبة السكانية
واإلجراءات املتخذة واحللول املقترحة
لتنظيم ومعاجلة هذا االختالل.
كما وجهت أسئلة لوزارة الشؤون
في هذا الصدد تستعلم عن معدل منو
السكان الوافدين بالنسبة ملعدل منو
السكان الكويتيني ،وارت��ف��اع نسب
استقدام املقيمني من جنسية معينة
خالل السنوات األخيرة

