
ربيع �سكر

واص��ل ن��واب مجلس األم��ة توجيه التهاني 
والتبريكات ال��ى الشعب الكويتي مبناسبة 
الذكرى ال 12 لتولي سمو الشيخ نواف االحمد 
منصب ولي العهد، وهنأ النائب عسكر العنزي 
سمو ولي العهد الشيخ ن��واف االحمد مبناسبة 
م��رور 12 عاما على تولي سموه والي��ة العهد 
متمنيا لسموه ان يدمي الله عليه نعمة الصحة 
والعافية والتوفيق والنجاح في مسيرته برعاية 
صاحب السمو امير البالد لالرتقاء بالكويت 

والوصول بها إلى بر االمان.
وق��ال عسكر في تصريح صحافي ان مسيرة 
سمو ول��ي العهد ط��وال 12 عاما كانت حافله 
بالعمل اجل��اد خلدمة الكويت وشعبها الطيب 
وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى ارض��ه��ا وحت��ق��ق��ت الكثير من 
االجن����ازات على ارض ال��واق��ع م��ن ام��ن وأم��ان 
واس��ت��ق��رار رغ��م م��ا تشهده املنطقة م��ن أح��داث 

عاصفة.
وذكر عسكر ان سمو ولي العهد بذل على مدى 
عقود جهودا كبيرة على مختلف الصعد وامليادين 
التي تخدم الكويت. وقال إن سموه كان في كل 
املواقع قلبا يحمل وطنا غاليا بالبذل والعطاء من 

اجل احلفاظ على امن الكويت وتنميتها.
وأوضح عسكر أن سمو ولي العهد كان وال يزال 

القلب الكبير الذي حمل هموم وطنه ومسؤولية 
ابنائه طوال مشوار حياته انطالقا من حبه الكبير 
له وحنينه ألرض��ه فكان مثاال للبذل والعطاء 
والتفاني في العمل، سائال الله عز وجل ان يدمي 
على صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده 
األمن موفور الصحة والعافية والعمر املديد وان 

يجعل الكويت واحة امن وامان واستقرار.

وق��ال النائب د.محمد ه��ادي احلويلة : ببالغ 
االعتزاز نهنيء أنفسنا وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد الصباح بالذكرى الثانية عشرة على 
توليه والية العهد سائلن املولى أن ينعم عليه 
بوافر الصحة والعافية ليكمل مسيرة األجناز 
والتفاني معاضدا ومساندا ألخيه سمو أمير البالد 

الشيخ صباح االحمد لرفعة الكويت وازدهارها

وهنأ النائب خليل الصالح الشعب الكويتي 
بالذكرى ال� 12 لتولي سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد منصبه، مشيرا إلي االجماع الشعبي 
والنيابي على سموه فضال على ثقة سمو أمير 
البالد في اختياره لوالية العهد ملا عهد في سموه 
من ص��الح وج���دارة وك��ف��اءة تؤهله لتولي هذا 

املنصب.
وأكد الصالح أن االجماع الشعبي والسياسي 
والبرملاني على سمو ولي العهد لم يأت من فراغ، 
وإمن��ا ج��اء م��ن معرفة شعب الكويت لشخص 
سموه ومالمسة قلوب الكويتين ملا يكنه سموه 
من صفات انسانية تكسوها الرحمة والعدل بن 
الناس وحب اخلير والعطاء املتواصل. وأوضح 
الصالح أن لسموه تاريخ حافل باجنازات ممتدة 
في جميع املجاالت واملناصب التي وثقت دوره في 

مختلف االصعدة احمللية واالقليمية.
وأش��ار الصالح إلي ال��دور التاريخي لسموه 
أبان الغزو العراقي الغاشم الذي كشف عن الروح 
القتالية الصلبة لسموه في احملن التي أملت بوطن 
أختصه الله بحكمة قياداته السياسية، مذكرا 
بالقرارات احلاسمة التي اتخذها سموه ملكافحة 
االحتالل البغيض والتي من شأنها جتييش كل 
الطاقات املدنية والعسكرية وق��ي��ادة املقاومة 

وصوال إلي شمس االستقالل لتراب هذا الوطن.
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»التشريعية« تؤجل البت في حصانة العربيد إلى االجتماع املقبل 

السبيعي: توافق كبير 
مع احلكومة على قانون 

تعارض املصالح

  ربيع �سكر

أعلن رئيس اللجنة التشريعية النائب احلميدي السبيعي عن 
تأجيل البت في رفع حصانة النائب فراج العربيد وصدور التقرير 
النهائي لقانوني تعارض املصالح واالس��رة الى االجتماع املقبل، 
واضاف السبيعي في تصريح للصحافين أن اللجنة اجتمعت امس 
مع وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد وناقشت عدة مواضيع 
منها طلب رفع احلصانة عن النائب فراج العربيد حيث استمعنا الي 
وجهة نظره وملرئيات القضية وظروفها واجلنا البت فيها الجتماعنا 
املقبل في اخلامس من الشهر القادم ليكون مدرجا علي جدول اعمال 

اجللسة في السادس من شهر مارس.
وقال السبيعي إننا ناقشنا ايضا اقتراح بقانون لتعارض املصالح 
مقدم من عدة نواب ومشروع حكومي في هذا االمر وحضر معنا من 
خ��ارج اللجنة النائبان عبدالله الرومي وري��اض العدساني ومن 
اجلانب احلكومي وزير العدل واملستشار عبدالرحمن النمش رئيس 

هيئة مكافحة الفساد
وكشف السبيعي عن ان االجتماع استمر لثالثة ساعات حتي 
وصلنا الي توافق كبير ونقاط التقاء كثيرة مع احلكومة في قانون 
تعارض املصالح حيث قمنا بتغطية جميع نقاط اخلالف املوجودة 
في اقتراح النواب واملشروع احلكومي مشيرا الي ان اللجنة ستقدم 

تقريرها قبل جلسة مجلس االمة القادمة
وتابع السبيعي اننا تناقشنا حول بعض تعديالت قانون االسرة 
ال��ذي أق��ر في امل��داول��ة االول��ي رغ��م وج��ود اع��ت��راض حكومي علي 
موضوع التمييز حيث أخذنا رأيهم في هذا اجلانب وسنقدم تقريرا 

شامال في اجتماعنا القادم في اخلامس من الشهر املقبل
وقال السبيعي ان قانون تعارض املصالح موجود في اللجنة منذ 
اكثر من سنة وان شاء الله ان ظهر في الصورة املتوقعة فانه سيلبي 
ْون ض��رورة عدم  طموحات الكثير من النواب واملصلحن الذين َي��رَ
تعارض املصالح وعدم وجود منفعة لقيادين او حكومين او نواب 
في مجلس االمة مشيرا الي ان هذا القانون سيقر في اجتماعنا القادم 
ليدرج علي جدول اعمال مجلس االمة في السادس من الشهر املقبل 

لنخرج بشي متميز نقدمه للمواطنن.

»حتسني بيئة األعمال« ناقشت تعديالت على املداولة األولى 
لقانون الصندوق

ال�����ش�����اه�����ني: ل������ن ت�����ك�����ون ه���ن���اك 
تعيينات براشوتية في صندوق 

»املشروعات الصغيرة«

   ربيع �سكر

 أشاد عضو جلنة حتسن بيئة االعمال ودعم املشروعات الصغيرة 
النائب أسامة الشاهن مبوافقة مجلس األمة في املداولة األولى على 
التعديل الذي تقدم به على قانون الصندوق الوطني لرعاية ومتويل 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
 وأضاف الشاهن في تصريح مبجلس األمة عقب اجتماع اللجنة 
امس أن هذا التعديل الذي ناقشته اللجنة امس على املداولة االولى 
لقانون تعديل قانون الصندوق الوطني لرعاية ومتويل املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة، فيه ثالثة مستويات من الشفافية واحلوكمة 
واإلدارة الرشيدة حيث يشمل اإلعالن عن جميع التعيينات والوظائف 

عبر الصحف اليومية واملوقع االلكتروني الرسمي.
 وأشار إلى أنه لن تكون هناك تعيينات براشوتية في الصندوق 
ويأمل أن تكون هذه السياسة عامة في مختلف اجلهات وأن تكون 

شفافة وموضوعية وواضحة بعيدا عن املعايير الشخصية.
 وأضاف الشاهن أن إعالن القرارات الصادرة بالترقيات وفتح 
باب الوظائف اإلشرافية في املوقع الرسمي للصندوق يتيح جلميع 

املوظفن االطالع عليها وال تهضم حقوقهم في التعين.
وأك��د أن التعديل تضمن أيضا إل��زام إدارة الصندوق بنشر كل 
القرارات في حالة وجود برنامج متويلي معن أو صدور متويل ألي 
مشروع صغير أو متوسط حتى يكون هناك أفضل أنواع الرقابة وهي 

رقابة الرأي العام.
وشكر الشاهن النواب الذين وقعوا معه على هذا الطلب وتبنوه 
كما شكر احلكومة واملجلس على تبنيهم هذا التعديل متمنيا أن يتم 
إقرار القانون في مداولته الثانية في أول جلسة برملانية بعد عطلة 

األعياد الوطنية.

ربيع �سكر

واص��ل ن��واب مجلس األم��ة توجيه التهاني 
والتبريكات ال��ى الشعب الكويتي مبناسبة 
الذكرى ال 12 لتولي سمو الشيخ نواف االحمد 
منصب ولي العهد، وهنأ النائب عسكر العنزي 
سمو ولي العهد الشيخ ن��واف االحمد مبناسبة 
م��رور 12 عاما على تولي سموه والي��ة العهد 
متمنيا لسموه ان يدمي الله عليه نعمة الصحة 
والعافية والتوفيق والنجاح في مسيرته برعاية 
صاحب السمو امير البالد لالرتقاء بالكويت 

والوصول بها إلى بر االمان.
وق��ال عسكر في تصريح صحافي ان مسيرة 
سمو ول��ي العهد ط��وال 12 عاما كانت حافله 
بالعمل اجل��اد خلدمة الكويت وشعبها الطيب 
وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى ارض��ه��ا وحت��ق��ق��ت الكثير من 
االجن����ازات على ارض ال��واق��ع م��ن ام��ن وأم��ان 
واس��ت��ق��رار رغ��م م��ا تشهده املنطقة م��ن أح��داث 

عاصفة.
وذكر عسكر ان سمو ولي العهد بذل على مدى 
عقود جهودا كبيرة على مختلف الصعد وامليادين 
التي تخدم الكويت. وقال إن سموه كان في كل 
املواقع قلبا يحمل وطنا غاليا بالبذل والعطاء من 

اجل احلفاظ على امن الكويت وتنميتها.
وأوضح عسكر أن سمو ولي العهد كان وال يزال 
القلب الكبير الذي حمل هموم وطنه ومسؤولية 
ابنائه طوال مشوار حياته انطالقا من حبه الكبير 

له وحنينه ألرض��ه فكان مثاال للبذل والعطاء 
والتفاني في العمل، سائال الله عز وجل ان يدمي 
على صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي عهده 
األمن موفور الصحة والعافية والعمر املديد وان 

يجعل الكويت واحة امن وامان واستقرار.

وق��ال النائب د.محمد ه��ادي احلويلة : ببالغ 
االعتزاز نهنيء أنفسنا وسمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد الصباح بالذكرى الثانية عشرة على 
توليه والية العهد سائلن املولى أن ينعم عليه 
بوافر الصحة والعافية ليكمل مسيرة األجناز 

والتفاني معاضدا ومساندا ألخيه سمو أمير البالد 
الشيخ صباح االحمد لرفعة الكويت وازدهارها

وهنأ النائب خليل الصالح الشعب الكويتي 
بالذكرى ال� 12 لتولي سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد منصبه، مشيرا إلي االجماع الشعبي 
والنيابي على سموه فضال على ثقة سمو أمير 
البالد في اختياره لوالية العهد ملا عهد في سموه 
من ص��الح وج���دارة وك��ف��اءة تؤهله لتولي هذا 

املنصب.
وأكد الصالح أن االجماع الشعبي والسياسي 
والبرملاني على سمو ولي العهد لم يأت من فراغ، 
وإمن��ا ج��اء م��ن معرفة شعب الكويت لشخص 
سموه ومالمسة قلوب الكويتين ملا يكنه سموه 
من صفات انسانية تكسوها الرحمة والعدل بن 
الناس وحب اخلير والعطاء املتواصل. وأوضح 
الصالح أن لسموه تاريخ حافل باجنازات ممتدة 
في جميع املجاالت واملناصب التي وثقت دوره في 

مختلف االصعدة احمللية واالقليمية.
وأش��ار الصالح إلي ال��دور التاريخي لسموه 
أبان الغزو العراقي الغاشم الذي كشف عن الروح 
القتالية الصلبة لسموه في احملن التي أملت بوطن 
أختصه الله بحكمة قياداته السياسية، مذكرا 
بالقرارات احلاسمة التي اتخذها سموه ملكافحة 
االحتالل البغيض والتي من شأنها جتييش كل 
الطاقات املدنية والعسكرية وق��ي��ادة املقاومة 

وصوال إلي شمس االستقالل لتراب هذا الوطن.

12 لتولي سمو الشيخ نواف األحمد منصب ولي العهد األعضاء واصلوا تهنئة الشعب الكويتي مبناسبة الذكرى ال� 

نواب »األمة«: لسمو ولي العهد تاريخ حافل من اإلجنازات في جميع املجاالت واملناصب

مبنى مجلس األمة

وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد خالل اجتماع التشريعية أمس

الكويت خلدمة  اجلاد  بالعمل  حافلة  كانت  عاما   12 طوال  العهد  ولي  سمو  مسيرة  عسكر: 

احلويلة: نسأل املولى أن ينعم على سموه بوافر الصحة والعافية ليكمل مسيرة اإلجناز والتفاني

يتيني لكو ب ا مسة قلو مال ه و فة شخص سمو ء من معر لعهد جا لي ا ني على سمو و ملا لبر ا سي و لسيا ا لشعبي و ع ا جما إل : ا لح لصا ا

مبنى التأمينات االجتماعية

ربيع �سكر

 أك����د ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د ال�����دالل ب��ان 
اجتماع اللجنة التشريعية ام��س لم 
يكتمل نصابه رغ��م من وج��ود قضايا 
رئيسية مهمة ينتظرها الشعب الكويتي 
وب��األخ��ص قضية م��واج��ه��ة الفساد، 
مشيرا إل��ى أن وزي���ر ال��ع��دل ورئيس 
هيئة مكافحة الفساد ومستشار من 
وزارة العدل حضروا االجتماع وناقشنا 
ملف تعارض املصالح وه��و مهم جدا 
النه مطلب من متطلبات االمم املتحدة 
ال��ت��ي ص��ادق��ت عليها ال��ك��وي��ت 2003 
وه��ذا القانون سيعالج قضايا كثيرة 
مثل اإليداعات املليونية ويسد النقص 

التشريعي فيها.
وأوض�������ح ال�������دالل ف����ي ت��ص��ري��ح 
ل��ل��ص��ح��اف��ي��ن أن ق���وان���ن ت��ع��ارض 
للمصالح في غاية األهمية واحلكومة 
قدمت مشروع قانون لتعارض املصالح 
وقبلها كان هناك الكثير ِمن االقتراحات 
بشان هذا القانون وأشكر النواب الذين 
ح��ض��روا اج��ت��م��اع اللجنة م��ن خ��ارج 
اللجنة التشريعية ونشكر أيضا وزير 
العدل ومجلس الوزراء لتقدمي مشروع 

بقانون يتعلق بتعارض املصالح.
وذكر ال��دالل حصل اليوم توافق بن 
احلكومة واللجنة الفرعية باللجنة 
ال��ت��ش��ري��ع��ي��ة ع��ل��ى ق���ان���ون ت��ع��ارض 
للمصالح وعاجلنا بعض القصور في 

املشروع احلكومي وبحثنا العقوبات 
التي يجب فرضها، السيما اللوائح ودور 

هيئة مكافحة الفساد حول هذا القانون.
واض�����اف ال�����دالل ن��ام��ل م���ن ن���واب 
التشريعية احلضور الجتماع اللجنة 
في 5 م��ارس ل��إق��رار النهائي واجن��از 

املشروع ووضعه علي جدول االعمال، 
خصوصا انه اليوم او غدا سيعلن عن 
مؤشر الفساد العاملي واخشي ان تتراجع 

الكويت في مؤشراتها بهذا الشان.
 وبن الدالل انه بوجود وزارة العدل 
مت مناقشة قانون محكمة االس��رة ومت 

اعتماد كل نصوصه اال نص واح��د هو 
السماح للجميع بالتمييز وص��ار جدال 
ووصلنا الي 3 اقتراحات وهي ان يبقي 
الوضع كنا هو عليه، الثاني، مقترح قدم 
من االعضاء بالسماح للجميع بالتمييز، 
والثالث هو يستثني التمييز في بعض 

احل���االت م��ن قضايا التركة وال���ورث 
وال��وص��اي��ة وسنحسم امل��وض��وع في 

احتماع 5/3.
وأفاد الدالل أنني شخصيا وبناء علي 
ما جري في جلسة مجلس االمة ملناقشة 
الوثيقة االقتصادية ونظرا لوجود عطلة 
ف��ان رئيس املجلس واالع��ض��اء طلبو 
ان تتم مناقشة الوثيقة في 6 مارس 
وأح��ب ان اوك��د علي مجلس ال���وزراء 
ووزير املالية بضرورة مناقشتها في 6 
و7 م��ارس علي ابعد حد واال سأضطر 

للمسائلة السياسية.
واوضح الدالل انه منذ سنتن تقريبا 
واملسؤولون في الدولة يتكلمون عن 
م��ش��اري��ع اق��ت��ص��ادي��ة وص���رف أم���وال 
وال��غ��اء دع��وم ويطلبون اذن املجلس 
في االقتراض العام متسائال وكيف انا 
اسمح لهذا القرض العام وانا ال اعرف 

مسار الدولة االقتصادي؟
وأض��اف ال��دالل ال نعرف اي��ن تتجه 
ب��وص��ل��ة احل��ك��وم��ة ف��ي امل��س��ار امل��ال��ي 
وأصبح االن ه��ذا املوضوع ف��رض عن 
ول��ي��س ف��رض ك��ف��اي��ه، ون��ري��د معرفة 
اخل��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة ل��ل��دول��ة »ملينا 
شعارات وعناوين »، فلماذا نتعامل مع 
الناس جاك الذيب جاك ولده وان كانت 
هناك أمور سرية يجب التعامل معاها 
بكل سرية وانا ال اريد اجتهاد وزير امنا 

اريد رؤية دولة.

3 أطروحات ورؤى اقتصادية ال نعرف ما هي العالقة بينها احلكومة لديها اآلن 

الدالل: على احلكومة عرض الوثيقة االقتصادية اجلديدة وإال سأضطر ملساءلة وزير املالية

)تصوير: محمد صابر( الدالل واعضاء اللجنة التشريعية امس 

2021  / 2020 2019 إلى   / 2018 3 سنوات من  خالل 

دينار مليون  و330  مليارات   4 إلى  دينار  مليون  و623  مليار  من  سترتفع  االجتماعية  التأمينات  فوائض 

)تصوير: محمد صابر( جانب من اجتماع جلنة حتسن بيئة االعمال امس 

حماد ل�                        : هناك أغلبية نيابية تؤيد جتنيس أرملة الكويتي
ربيع �سكر

قال النائب سعدون حماد: ان االقتراح بقانون 
بتجنيس أرملة الكويتي الذي تقدمت به هدفه سد 
بعض الثغرات بقانون اجلنسية الكويتية احلالي 
الن��ه ال يشمل أرملة الكويتي إذا لم تعلن رغبة 
احلصول على اجلنسية الكويتية أثناء حياة الزوج 

الكويتي، لذلك لنعالج هذه املشكلة تقدمت بهذا 
االقتراح بقانون بأن أرملة الكويتي إذا كان عندها 
أوالد ولم تعلن الرغبة للحصول على اجلنسية 
أثناء حياة زوجها فإنه وفقا للمقترح حتصل على 

اجلنسية الكويتية.
وأض��اف حماد:  قبل أن أتقدم باقتراح جتنيس 

أرملة الكويتي أخذت رأي الكثير من النواب فوجدت 
هناك أغلبية إلقراره لذلك تقدمت به ونتمنى إن شاء 

الله أن يرى النور قريبا.
وتابع حماد: اقتراح جتنيس أرملة الكويتي 
سيأخذ طريقه وفق اإلجراءات الالئحية ويحال إلى 
اللجنة التشريعية ثم الى اللجنة املختصة وهي 

جلنة الداخلية والدفاع ويصدر تقرير باالقتراح 
ويحال ملجلس األمة.

وزاد حماد: سنطالب بنظر اقتراح جتنيس أرملة 
الكويتي بصفة االستعجال إلق��راره النه بعد أن 
أخذت رأي الكثير من النواب أتوقع أن يرى النور 

قريبا بإذن الله.


