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يعقد مجلس األمة يومي الثالثاء واألربعاء 
املقبلني جلستيه العادية والتكميلية،ومت 
تقدمي طلبا موقعا من 12 نائبا بتخصيص 

جلسة الغد ملناقشة أزمة االمطار.
وع��ل��ى ج���دول أع��م��ال اجل��ل��س��ة ال��ع��ادي��ة 
ستة عشر بنداً تشمل:53تقريراً عن اللجان 
البرملانية املختلفة، باإلضافة إلى 3 اقتراحات 
ب��ق��رارات، باإلضافة إل��ى اخلطاب األميري 
الذي افتتح به دور االنعقاد الثالث من الفصل 

التشريعي اخلامس عشر.
كما يتضمن ج���دول أع��م��ال املجلس 11 
طلبا بتشكيل اللجان البرملانية املؤقتة، و5 
طلبات للتحقيق، وطلب مناقشة بشأن دواعي 
وأسباب ندب مجموعة من العسكريني للعمل 
لدى أعضاء مجلس األمة ومدى توافقها مع 

أحكام القوانني.
ومن اهم ما ورد في جدول األعمال:

البند الرابع : طلبات تشكيل اللجان املؤقتة
ينظر مجلس األم��ة ف��ي جلسته العادية 
الثالثاء في طلبات بتشكيل 10 جلان مؤقتة 

وهي كالتالي: 
أ- اقت���راح مقدم م��ن بعض األعض��اء 
بشأن تشكيل جلنة الشباب والرياضة وعدد 
أعضائها )5(.ب- 1/ اقتراح مقدم م��ن بعض 
األع��ض��اء بش���أن تشكي����ل جلنة اإلسكان 

وعدد أعضائها )5(.
2/ اق��ت��راح م��ق��دم م��ن بعض األع��ض��اء 
بش���أن تشكي����ل جلنة اإلس��ك�����������ان.ج- 
اقت���راح مقدم من بعض األعض��اء بشأن 

تشكي�����ل جلنة حتسني بيئة
األع��م��ال ال��ص��غ��ي��رة وامل��ت��وس��ط��ة وع��دد 

أعضائها )5(.
د- اقت���راح مقدم من بع���ض األعض���اء 

بش���أن تشكي����ل جلن���ة شؤون ذوي
االحتياجات اخلاصة.

ه���- اقت���راح مقدم من بعض األعض���اء 
بش���أن تشكي���ل جلن��ة شؤون املرأة

واألسرة وعدد أعضائها )3(.
و - اقت���راح مقدم من بعض األعض���اء 

تشكيل جلن���ة البيئة وعدد أعضائها )3(.
ز - 1/اقت����راح مقدم من بعض األعض����اء 

بش���أن تشكي��ل جلنة اإلح���الل
وأزمة التوظيف وعدد أعضائها )3( .

2/ اقت���راح مقدم م���ن بعض األعض���اء 
بشأن تشكي���ل جلن�ة تنمي��ة املوارد البشرية.

ح – اقت����راح مقدم من بعض األعض���اء 
بشأن تشكيل جلنة حقوق األن��س��ان وع��دد 

أعضائها )5(.
ط- اقت���راح مق���دم م���ن بعض األعض���اء 

بش����أن تشكي���ل جلن��ة القض���ايا النفطية.
البند السادس: اخلطاب األميري

م����درج ع��ل��ى ج����دول األع���م���ال اخل�����ط��اب 
األم��يري الذي افتتح به دور االنعقاد العادي 
الثالث من الفصل التشريعي اخلامس عشر 
ملجلس األم������ة صباح ي���وم الثالثاء املوافق 
30 / 10 /2018م، وذلك للنظر في إحالته 
إلى جلنة إعداد مشروع اجلواب على اخلطاب 

األميري.
البند السابع برنامج عمل احلكومة

يواصل املجلس النظر في برنامج عمل 
احلكومة للفصل التشريعي اخلامس عشر 
للسنوات )2017/2016 - 2020/2019( 
نحو تنمية مستدامة، تطبيقاً لنص امل��ادة 

)98( من الدستور.
البند الثامن: طلبات املناقشة: طلب مناقشة 
م��ق��دم م��ن ب��ع��ض األع��ض��اء ب��ش��أن دواع���ي 
وأسباب ندب مجموعة من العسكريني للعمل 

لدى أعضاء مجلس األمة، ومدى توافقها مع 
أحكام القوانني، الستيضاح سياسة احلكومة 

في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
البند التاسع: طلبات التحقيق: مدرج على 
ج��دول األع��م��ال 5 اقتراحات بتشكيل جلان 

حتقيق وهي كالتالي:
 - اقتراح مقدم من بعض األعضاء بتشكيل 
جلنة حتقيق ف��ي مخالفات تعيني وك��الء 
النيابة والتأكد من معايير العدالة بها، وفي 
جلسة 2017/4/25م قرر املجلس تأجيل 
نظر االق��ت��راح آن��ف ال��ذك��ر إل��ى جلسة يوم 
األربعاء بتاريخ 2017/4/26م بناء على 
طلب احلكومة – وزير العدل ووزي��ر الدولة 

لشؤون مجلس األمة(.
-  اقتراح مقدم من بعض األعضاء بتشكيل 

جلنة حتقيق حول مالبسات حريق اليخت.
-اقتراح مقدم من بعض األعضاء بتشكيل 
جل��ن��ة م��ؤق��ت��ة ل��دراس��ة أس��ب��اب اخل��ل��ل في 

التركيبة السكانية والتحقيق ف��ي قضية 
جتارة اإلقامات على أن تقدم تقريرها النهائي 

في جلسة خاصة بتاريخ 2017/3/30م.
- اقتراح مقدم من بعض األعضاء بتكليف 
جلنة حقوق االنسان التحقيق في موضوع 
شركة استقدام العمالة بشكل ع��ام وعلى 
اخلصوص آلية تعامل وزارة اخلارجية مع 
بعثاتهم اخلارجية في ه��ذا الشأن وك��ل من 

األطراف املرتبطة بهذا املوضوع.
وف��ي جلسة 2018/2/6م ق��رر املجلس 
تأجيل نظر االقتراح آنف الذكر ملدة أسبوعني 
ب��ن��اء على طلب احل��ك��وم��ة – وزي���ر ال��دول��ة 

لشؤون مجلس األمة.
 -ا قتراح مقدم من بعض األعضاء بتشكيل 
جلنة حتقيق فيما ورد في محاور استجواب 
وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء في جلسة 
2018/5/1م، وفي جلسة 2018/5/10م 
اخلاصة ق��رر املجلس تأجيل نظر االقتراح 

آنف الذكر إلى جلسة يوم الثالثاء بتاريخ 
2018/5/15م ب��ن��اء ع��ل��ى ط��ل��ب بعض 

االعضاء.
البند العاشر: تقارير اللجان عن طلبات 

التحقيق
-ال��ت��ق��ري��ر األول للجنة التحقيق في 
جت��اوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات 
املالية والقانونية واإلداري��ة طبقاً للمحاور 

الواردة في التكليف الصادر من مجلس األمة.
-التقرير الثمانون للجنة املرافق العامة عن 
التحقيق في عجز البنية التحتية الستيعاب 
األمطار التي شهدتها البالد مساء اجلمعة 
املوافق 2017/3/24 والتي كشفت خلآل في 
شبكة تصريف مياه األمطار وغرقآ لبعض 

األنفاق والطرقات واملنازل اخلاصة.
البند احل��ادي عشر: تقارير اللجان عن 
املراسيم بق�������وانني واملشروع�������������ات 

بقواني�������ن واالقتراحات بقوانني:

مدرج على جدول األعمال 51 تقريراً للجان 
البرملانية عن املراسيم بقوانني واملشروعات 
بقوانني واالقتراحات بقوانني، وتفاصيلها 

كالتالي: 
-التقرير الثاني واخلمسون للجنة الشؤون 
املالية واالقتصادية عن املرسوم رقم )177( 
لسنة 2018 ب��رد م��ش��روع ق��ان��ون بتعديل 
بعض أحكام قانون التأمينات االجتماعية 
ال��ص��ادر ب��األم��ر األم��ي��ري رق��م )61( لسنة 

.1976
-التقرير احلادي والثمانون للجنة املرافق 
العامة عن االقتراح بقانون املقدم من بعض 
األعضاء بإلغاء القانون رقم )115( لسنة 
2014 في شأن إنشاء الهيئة العامة للطرق 

والنقل البري.
وفي جلسة 2018/6/27م قرر املجلس 
تقدمي جلنة املرافق العامة تقريرها آنف الذكر 
قبل بداية دور االنعقاد العادي مع احتفاظه 

بدوره في جدول االعمال .
-م��واص��ل��ة النظر ف��ي التقرير اخلمسني 
للجنة ال���ش���ؤون ال��داخ��ل��ي��ة وال���دف���اع عن 
االقتراحني بقانونني في شأن إنشاء الهيئة 

العامة للوقاية من املخدرات.
وفي جلسة 2018/6/27م قرر املجلس 
تأجيل نظر املوضوع آن��ف الذكر إل��ى بداية 
دور االنعقاد العادي الثالث بناء على طلب 
- رئيس جلنة شؤون الداخلية والدفاع - مع 

احتفاظه بدوره في جدول االعمال.
أ- التقرير الرابع والعشرون للجنة شؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة وامل��درج بصفة 
االستعجال عن االقتراحات بقوانني بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2010 في 
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعددها 

.)8(
ب- ال��ت��ق��ري��ر ال��س��اب��ع ل��ل��ج��ن��ة ش���ؤون 
ذوي االحتياجات اخلاصة وامل��درج بصفة 
االستعجال عن االقتراحات بقوانني بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم )8( لسنة 2010 
ف��ي ش��أن ح��ق��وق األش��خ��اص ذوي اإلع��اق��ة 
وعددها )21(. -التقرير األول للجنة شؤون 
املرأة واألسرة واملدرج بصفة االستعجال عن 
االقتراحات بقوانني في » شأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم )31( لسنة 2008 بشأن 
الفحص الطبي للراغبني في الزواج قبل إمتام 

الزواج ».
- التقرير احل��ادي عشر للجنة الشؤون 
امل��ال��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة وامل������درج بصفة 
االستعجال ع��ن م��ش��روع ال��ق��ان��ون ب��اإلذن 
للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات متويل 

من األسواق املالية احمللية والعاملية.
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كشف رئيس اللجنة املالية واالقتصادية النائب 
ص��الح خورشيد عن بحث اللجنة خ��الل اجتماعها 
االول ألولوياتها خالل دور االنعقاد احلالي، كاشفا 
عن االتفاق  على مجموعة من املشاريع بقوانني من 
احلكومة  وايضا اقتراحات بقوانني من الزمالء النواب 

اضافة الى اقتراحات برغبة. 
وقال خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع 
اللجنة أم��س هناك قوانني نعتقد انها مهمة وملحة 
واصرينا ان تكون من ضمن االولويات ومن ضمنها 
قانون البديل االستراتيجي التي نرى انها من القوانني 

املهمة وبالتالي اكدنا على هذا القانون 
وتابع » كما ناقشنا موضوع التركيبة السكانية 
وستكون من ضمن االول��وي��ات خاصة وأننا بحاجة 
إلى معاجلة االختالالت التي نعاني منها فيما يخص 
انعكاسها على امليزانية العامة للدولة وايضا من 
خالل اخلدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء 

واستخدام الطرق.  وأضاف : وايضا ناقشنا موضوع 
قانون غرفة التجارة والصناعة خاصة وأنه جاء اليوم 
ان تكون احلكومة ج��ادة ملناقشة ه��ذا القانون وهو 
من االول��وي��ات املهمة وايضا مشروع انشاء املناطق 

احلرة في املناطق احلدودية وتطوير اجلزر ومدينة 
احلرير ، السيما وأننا عندما قابلنا معالي النائب األول 
عندما كان وزيرا للديوان بحثنا هذا املوضوع واكدنا 
دعمنا له.  وتابع » وايضا اكدنا على قانون برنامج 

االس��ت��دام��ة وم��ن امل��ؤس��ف اتضح ان احلكومة خالل 
االجتماعات السابقة معها لم تنتهي من اعداد تقريرها 
بهذا ال��ش��أن وه��ذا امل��وض��وع مهم ألن��ه يعتبر بديل 

للوثيقة االقتصادية التي طرحت في اوقات سابقة. 
وأض��اف » وايضا هناك قوانني تقدم بها االخ��وة 
الزمالء منها شعبوية ومنها تنموية وايضا وضعنا 
لها اولويه وايضا اقتراحات برغبة وكذلك القوانني 
املتعلقة بتقارير ب��االح��االت.  وتابع » وايضا قابلنا 
في اللجنة وزي��ر التجارة خالد الروضان ال��ذي ارى 
انه من ال��وزراء النشطني وناقشنا معه عدة قوانني 
وكانت هناك ٩ قوانني سوف تقدم منها ما أقر خالل 
العطلة البرملانية واالن هو على جدول االعمال ، ومنها 
موجود على جدول اعمال اللجنة ، مثل قانون التمويل 
اجلماعي وقانون تعديل السجل التجاري وقانون 
ت��ب��ادل املعلومات مت اجن���ازه واي��ض��ا ق��ان��ون حماية 
املنافسة ويحتاج إلى بعض التعديالت ، إضافة إلى 
قانون تنظيم مهنة مراقبي احلسابات اجلديد وهو 
قانون يحتاج إلى حتديث وايضا قانون تنظيم قطاع 
التأمني ونحن شبه انتهينا من اعداده وبصدد مواصلة 
مناقشته مع املعنيني.  وقال » وكما أننا بصدد مناقشة 
قانون االعسار واعادة الهيكلة املالية وايضا التعديل 

على قانون الشركات وتطوير بعض املواد فيه ، ومن 
املؤسف ان احلكومة لم تأتي بقانون كامل ، وايضا 
قانون الشركات العائلية وكما نعلم ان هذه الشركات 
هي من متسك السوق واالن تعاني هذه الشركات من 
بعض املشاكل بعد وف��اة األب الكبير واألب االصغر 

للعائلة ، ولهذا هذه الشركات حتتاج إلى تنظيم. 
وفي رده على سؤال حول قانون التقاعد املبكر قال 
خورشيد نحن انتهينا منه في اللجنة ومتت احالته إلى 
جدول االعمال ، ورمبا تكون املادة الرابعة من القانون 
كانت اح��دى اسباب الرفض وه��ي متعلقة بالتقاعد 
االج��ب��اري واالخ���وة ال��زم��الء ارت���أوا أن��ن��ا نستطيع 
االستغناء عن هذه املادة ، وكان هناك محل خالق مع 
االخوة في التأمينات االجتماعية ووزارة املالية بحيث 
ستتحمل التأمينات نسبة ال� ٢% املتفق عليها ، واعتقد 
ان قانون التقاعد املبكر س��وف ي��رى القانون بشكل 
قريب.  وأضاف » حسب الالئحة انا ال استطيع ان الغي 
املادة الرابعة من القانون ألننه سيكون قانون جديد 
واحلته للمجلس كما هو واذا كان هناك توافق سيتم 
اق��راره خ��الل الشهر اجل��اري، مبينا أن هناك خالف 
دستوري بشأن الرقم الالزم من تصويت النواب إلقرار 

القانون.
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تقارير ديوان احملاسبة أكدت اخللل الكبير في صيانة الطرق

قانون  إق���رار  الطبطبائي:  عمر 
أسابيع  ثالثة  خ��الل  القياديني 

أو تفعيل األدوات الرقابية 
دع�����ا ال���ن���ائ���ب ع��م��ر 
الطبطبائي ال���ى سرعة 
إق�������رار ق����ان����ون ت��ع��ي��ني 
ال��ق��ي��ادي��ني أو سيفعل 
األدوات ال��رق��اب��ي��ة على 
أكبر رأس موضحا إن لم 
يقر القانون خ��الل ثالثة 
اسابيع واال »ال��وج��ه من 
الوجه ابيض« وسنفعل 
االدوات الرقابية على اكبر 

رأس .
وق���ال الطبطبائي في 
م��ؤمت��ر صحافي  : حتية 
اك��ب��ار واج����الل لشباب 
الكويت ال��ذي��ن يضحون 
بأنفسهم م��ن أج��ل إنقاذ 
غ���ي���ره���م م����ؤك����دا ه���ذه 
وظيفتهم لكنهم يبذلون 

جهدهم ويتركون األهل من أجل انقاذ اآلخرين الفتا إلى وجود اشكاليات 
حقيقية ف��ي البنية التحتية ف��ي بعض املناطق فضال ع��ن غياب خطط 
ال��ط��واريء وال��ك��وارث واألزم����ات وأن���ه واق���ع م��ري��ر بسبب التعيينات 
الباراشوتية والسياسية لشراء ال��والءات وهذا األمر يشترك فيه أعضاء 

مجلس األمة الذين يساومون احلكومة في كل أزمة سياسية 
وطالب الطبطبائي وزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء انس الصالح 
باالستماع إلى االطفائيني واستمع الى الظلم الذي يقع عليهم الفتا إلى أن 
تكرار االزمات في البالد سببه عدم تعيني الكفاءات..وهذا الوقت املناسب 
لالصالح ومحاسبة املقصرين وعموما اي انسان على هذه االرض بأرقابنا ، 

واحد ضحى بحياته وهو يحاول انقاذ اسرة كويتية
 ودعا الطبطائي اي واحد له عالقة بخطة الطوارئ  ان يترك مكانه ألنه 
فشل متسائال اين خطة الطوارئ ؟ هل استمعتم الى صفارة انذار؟ هل الدولة 

مستعدة الي طارئ جديد؟
 وأش��ار الطبطبائي : إلى أننا وصلنا الى درجة ابتزاز نائب لوزير كي 
يدعمه في اي استجواب...ولالسف يرضخ الوزير ويعني جماعة هذا النائب 
وعموما ثالثة اسابيع أمام احلكومة القرار قانون القياديني وبعدها الوجه 

من الوجه أبيض .
 وأشار الطبطبائي إلى : أن تقارير ديوان احملاسبة اكدت اخللل الكبير في 
صيانة الطرق فهل متت محاسبة أي شخص وعندما نأتي لنحاسب تقولون 
أننا مؤزمون مطالبا احلكومة االستمرار بالنهج الذي بدأت فيه واحالة 
القياديني املسؤولني عن خطة الطواريء واملناطق اجلديدة التي تبني بشكل 

ال يحتمل التأويل وجود خلل حقيقي فيها.

21 مليار دينار أكد أن »األشغال« أبرمت عقودًا ملشاريع  بقيمة 

الشاهني يطالب احلكومة بسرعة تعويض املتضررين 
ومحاسبة املقصرين في أزمة األمطار

ربيع سكر
أكد النائب أسامة الشاهني أن وزارة األشغال 
العامة أبرمت 273 عقداً خ��الل السنوات العشر 
املاضية بإجمالي فاق ال� 21 مليارا و125 مليون 
دينار.وأضاف في تصريح صحافي باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة أن العقود تضمنت 192 عقداً لصيانة 
ط��رق وس��اح��ات وشبكات تصريف مياه األمطار 
و26 عقداً لصيانة وإنشاء شبكات مجاري الصرف 
الصحي و55 عقداً إلنشاء وصيانة طرق وجسور 

وتقاطعات.
وأك��د أن تلك األرق���ام امل��ذك��ورة هي من واق��ع ما 
ورد لنا من اإلجابات البرملانية املوثقة، متسائالً 

هل يتناسب ما شهدناه من أداء الشوارع واالنفاق 
وشبكات تصريف مياه األمطار وشبكات الصرف 

الصحي مع حجم العقود الكبيرة واإلنفاق الضخم؟
وأع��رب الشاهني عن أسفه أن حتل ذك��رى دولة 
املؤسسات 11 نوفمبر ونحن نشهد هذه التحديات 
املناخية واإلدارية القاسية .وأوضح أنه باإلضافة 
إلى طلب عقد اجللسة اخلاصة هناك اسئلة برملانية 
قدمت في هذا الشأن وكذلك جلنة التحقيق واجتماع 

السلطتني التشريعية والتنفيذية املقرر اليوم.
وح��ي��ا ال��ش��اه��ني جت���اوب مجلس ال����وزراء مع 
املطالبات النيابية والشعبية بتعويض املتضررين 
والتي جتد سندها من املادة 25 من الدستور.ودعا 

احلكومة إلى اإلسراع في عملية التعويض من دون 
انتظار قانون من السلطة التشريعية أو حكم من 

السلطة القضائية.
وطالب مبحاسبة جادة ودقيقة ومعرفة نتائج 
جلنة التحقيق الوزارية املشكلة بالقرار رقم 22 
لسنة 2017 في شأن جتمع مياه األمطار مبحافظة 
حولي وأسباب عدم تصريفها، وحتديد املخالفة 
واملتسبب بها. ودعا الشاهني النواب إلى التوقيع 
على طلب عقد جلسة خاصة لبحث تداعيات موجة 
األمطار التي ضربت البالد، داعياً احلكومة إلى 
محاسبة املتسببني والتعويض العاجل والعادل 

أسامة الشاهنيللمتضررين.

عمر الطبطبائي يصرح للصحافيني 

»املالية البرملانية« تواصل فتح ملف البديل االستراتيجي

خورشيد: مدينة احلرير وتطوير اجلزر وبرنامج االستدامة ضمن األولويات

صالح خورشيد

11 طلبا بتشكيل اللجان املؤقتة على جدول األعمال

12 نائبا وقعوا طلبًا بتخصيص جلسة الغد ملناقشة أزمة األمطار

قاعة عبدالله السالم
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