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ع��ق��دت جلنة التحقيق ح��ول ح��ادث��ة االم��ط��ار 
اجتماعها األول امس النتخاب الرئيس واملقرر حيث 
متت  تزكية النائب عادل الدمخي رئيسا لها والنائب 

خالد العتيبي مقررا.
وأوض��ح  الدمخي في تصريح صحافي باملركز 
اإلع��ام��ي ملجلس األم���ة أن اللجنة ناقشت آلية 
االجتماعات املقبلة، ومت االتفاق على أن جتتمع 

مرتني باألسبوع مع اجلهات املختصة.
وب��ني أن اللجنة ستعمل مبقترح النائب خالد 
العتيبي في البدء باملناطق األكثر تضررا مثل مدينة 

صباح األحمد والفحيحيل.
وأفاد بأن اللجنة ستستدعي األحد املقبل ديوان 
احملاسبة وجمعية املهندسني وستنظر التقارير التي 
كتبت عن حوادث األمطار وتطاير احلصى وضعف 
البنى التحتية واألخطاء في مرافق اخلدمات، مبينا 
أن التحقيق سيتناول االس��ت��ع��دادات التي سبقت 
األمطار واإلجراءات والتي متت خال وبعد هطولها 
.وأكد أنه مت االتفاق على إعداد تقرير يضع احللول 
الوقائية للحوادث والكوارث حتى ال تتكرر مثل هذه 
األخطاء باملستقبل ويحدد املسؤوليات ايضا بحيث 
تكون املسؤوليات واضحة ويتحمل كل طرف خطأه.
وأكد أن اللجنة ستسعى إلى األخذ بآراء الفنيني 
واملستشارين بشأن احللول املقترحة لتفادي تكرار 
ما حدث وتضمينها في التوصيات التي سترفعها 

اللجنة إلى مجلس األمة.
في السياق ذاته ، قدم النائب محمد الدالل ورقة 
عمل للجنة التحقيق في األمطار البرملانية مضمنا 
إياها عدد من التساؤالت واملاحظات بشأن أزمة 

القصور في التعاطي مع ملف األمطار .
وق���ال ال���دالل ف��ي م��ؤمت��ر صحافي املسؤولية 
على جلنة التحقيق في األمطار كبيرة ألن الشعب 
الكويتي سيقيم املجلس من خال تعاطيه مع ملف 
األمطار خصوصا أن هناك توقعات بأمطار غزيرة 

تتطلب التهيئة واالستعداد.
وذكر الدالل انه من املهم أن تقوم اللجنة باالطاع 
على نتائج واعمال جلنة التحقيق املشكلة من وزير 
االش��غ��ال العامة حني ذاك في مايو 2015 بشأن 
التحقيق ملعرفة االسباب فى ع��دم تصريف مياه 
االمطار، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار املشكلة 
ومن هو املسؤول عن تنفيذ نتائج جلنة التحقيق 
بعد ذل��ك وحتى تاريخه م��ع أهمية اط��اع جلنة 
التحقيق على نتائج واعمال جلنة التحقيق املشكلة 
من وزير االشغال العامة حني ذاك في مارس 2017 
بشأن التحقيق بان تداعيات عاصفة االمطار حينها 
برئاسة الفتوى والتشريع، مع ض��رورة معرفة 
اسباب تكرار املشكلة ومن هو املسؤول عن تنفيذ 

نتائج جلنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه.
وأكد الدالل على ض��رورة  اطاع جلنة التحقيق 

على نتائج واعمال جلنة التحقيق الفنية املشكلة 
من وزارة االش��غ��ال العامة في ع��ام 2014 بشأن 
التحقيق في شأن ظاهر تطاير احلصى فى الطرق 
وكذلك ادوار وزارة االش��غ��ال فى ذات املوضوع 
فى عام 2016 والتي وعد الوزير حني ذاك بعدم 
تكرار املشكلة مستقبا، مع ضرورة معرفة اسباب 
تكرار املشكلة ومن هو املسؤول عن تنفيذ نتائج 
جلنة التحقيق بعد ذلك وحتى تاريخه مع أهمية 

االستعانة بديوان احملاسبة .
وش��دد ال���دالل على ض���رورة األخ��ذ مباحظات 
دي���وان احملاسبة ف��ي تقريره السنوي 2015 \ 
2016 بشأن ع��دم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة 
الطرق بوزارة االشغال وعدم استغالها لاعتمادات 
املالية املرصودة لهذا الشأن مفضا االط��اع على 
تقرير ديوان احملاسبة الصادر في عام 2017 الذي 
اع��د خصيصا بشأن تقييم كفاءة وفاعلية نظام 
الصيانة العامة للطرق بالدولة وال��ذي اش��ار فيه 
الى عدم وجود برامج صيانة وقائية العمال الطرق 
وتقليدية النظم املتبعة فى الصيانه والتى تعتمد 
على اجلهود الشخصية للافراد دون نظم واضحة 
للصيانه والوقاية واالط��اع أيضا على التقرير 
السنوى لديوان احملاسبة لعام 2016 \ 2017 
اخل��اص ب��وزارة االشغال املآخذ التى شابت عدد 
من االتفاقيات اخلاصة املخطط الهيكلي للصرف 
الصحى بالدولة وكذلك املآخذ التى شابت عدد من 

العقود فى عدد من مناطق الدولة تتعلق بانشاء 
طرق وجسور ومجاري صحية، اضافة الى عدم 
قيام وزارة االشغال بفحص اخللطة اخلرسانية 
لدى املركز احلكومي وفق املعايير املعتمدة وعدم 
رضى الديوان برد الوزارة واالطاع على املاحظات 
وامل��خ��ال��ف��ات ال��ت��ى اورده����ا دي���وان احمل��اس��ب��ة فى 
تقريره السنوي لعام 2017 \ 2018 بشأن وزارة 
االشغال العامة وبالذات فى االمور اخلاصة بعقود 
وم��ق��اوالت ال��ط��رق وصيانتها وشبكات الصرف 
الصحي. وأض���اف ال���دالل م��ع النظر ف��ي ماحظة 
الديوان للسنة املالية 2018/2017 بشأن استمرار 
حتمل مؤسسة الرعاية السكنية 147،402 دينار 
تكاليف أع��م��ال نقل وتفريغ املخالفات السائلة 
للمجاري الصحية مبدينة جابر األحمد بسبب تأخر 

الربط مع شبكة الصرف الصحي لألشغال .
وذكر ال��دالل أنه تبني وجود القصور القائم فى 
مقاوالت البناء او مقاوالت اعمال الطرق والصرف 
الصحي ضعف النصوص القانونية ف��ى اعمال 
التعاقد والتاهيل للمتقدمين من املقاوليني الرئيسني 
او مقاولي الباطن وفقا ملا نصت عليه مواد القانون 
رق��م )49( لسنة 2016 بشأن املناقصات العامة 
لدولة الكويت وباالخص نصوص الباب الرابع من 
قانون املناقصات ) املواد من 24 الى 32 ( مما يتطلب 
معه اعادة النظر في نصوص قانون املناقصات الذي 
يتيح تاهيل مقاولني غير مؤهلني الستام اعمال 
املقاولة بصورة اصلية وكذلك عدم جودة مقاولي 
الباطن وضعف كبير فى اعمال الرقابة على كل من 
القاوليني الرئيسني ومقاولي الباطن مما يتطلب معه 

التحقيق والبحث من جلنة التحقيق .
وأوض���ح ال���دالل االط���اع جلنة التحقيق على 
االح��االت للقضاء واالج���راءات القانونية املتخذة 
من وزارة االشغال العامة وهيئة الطرق وبلدية 
الكويت بشأن عدم قيام املقاولني بااللتزام بشروط 
ال��ت��ع��اق��دات ون��ت��ائ��ج تلك االح����االت، وه��ل يوجد 
مقاوليني مت ادانتهم قضائيا واستمر العمل معهم 
فى امل��ق��اوالت املتعلقة بالطرق وشبكات الصرف 
الصحي متسائا ما هي االس��س التى قامت عليها 
تصريحات ع��دد من املسؤولني فى كل من وزارة 
االشغال العامة وهيئة الطرق باستعدادهم ملوسم 
االمطار فى األشهر السابقة ملوسم االمطار االخيرة، 
وهل كانت تلك التصريحات مبنية على دراس��ات 

وتقييم ام ال.
وب��ني ال��دالل ويجب التحقيق في اسباب قيام 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع البيوت 
والقسائم السكنية على املواطنني والسكن فى مدينة 
صباح االحمد قبل االنتهاء من ربط شبكات الصرف 
الصحي بالشبكة العامة للصرف الصحي مما ساهم 
فى حدوث االضرار االخيرة وهل اتخذت احتياطات 
أخ��ري ملعاجلة ع��دم ال��رب��ط، وه��ل يوجد مناطيق 

سكنية ج��دي��دة يتم السماح بالسكن قبل امت��ام 
اخلدمات والبنية التحتية الازمة والتحقيق من 
دور بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة في رصد 
والرقابة ومتابعة مخالفات املصانع والكراجات 
في صرف مخلفاتهم على شبكات االمطار والصرف 
الصحي. وطالب الدالل بتفعيل دور وزارة االشغال 
وهيئة الطرق والهيئة العامة للبيئة في مراقبة 
مصانع األسفلت وتدقيق مواد اخللطة االسفلتية 
للطرق ومتابعتها حتى نقلها والتنفيذ في املوقع 
واج��راءات رفض املواد املستخدمة في حالة فشلها 
في حتقيق املواصفات، والتحقق في مدى ماءمة 
تصميم اخللطة االسفلتية من الناحية الفنية؟ 
متسائا ع��ن االج����راءات التي تتخذها املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في اختيار 
املواقع اإلسكانية اجلديدة والدراسات التي جتري 
لوضع احتياطات حماية هذه املناطق من السيول 

واالمطار.
وفضل الدالل حتقيق اللجنة في مدى توفر خطط 
للطوارئ في ح��ال االزم���ات واالخ��ط��ار ل��دى كافة 
اجلهات الرسمية املعنية باعمال الطواريء والدفاع 
املدني، وهل يوجد تنسيق بني مخطط واضح بني 
تلك اجلهات وما طبيعة هذا التنسيق مع التحقق فى 
اسباب عدم وجود جهاز متخصص إلدارة االزمات 
واالخطار متسائا ما هي االس��س التي قام عليها 
قرارات وزارة االشغال فى احالة عدد من مسؤولي 
وزارة االش��غ��ال وهيئة ال��ط��رق بسبب االوض��اع 
االخيرة دون اجراء حتقيق قانوني مسبق في هذا 

الشأن وفقاً للقواعد القانونية املستقرة .
ودعا الدالل إلى التحقيق في مدى سامة اليات 
وض��واب��ط تعيني القياديني والوظائف القيادية 
وب��االخ��ص ال��وظ��ائ��ف االخ���رى املعنية باعتماد 
املقاوليني والتعاقد واملراقبة العمال التنفيذ فى 
السنوات املاضية حتى تاريخه فى كل من وزارة 
االش��غ��ال العامة وبلدية الكويت وهيئة الطرق 
واملؤسسة العامة للرعاية السكنية والهيئة العامة 
للبيئة، وم��دى تطلب اع��ادة النظر فى الضوابط 

التشريعية لتعيني القياديني في الدولة.
وح��ض ال���دالل اللجنة على أهمية قيام جلنة 
التحقيق ببحث الضوابط واألسس التي ستضعها 
الدولة بشأن تعويض املواطنني عن األض��رار التي 
وقعت بسبب القصور واخللل والبنية التحتية 
وال��ي��ات ال��ق��ي��ام ب��ذل��ك مب��ا يضمن ت��وف��ر العدالة 
للمواطنني مثمنا اجلهود الرسمية والشعبية وادوار 
مؤسسات املجتمع املدنى واجلمعيات التعاونية فى 
مواجهة ازمة هطول االمطار واملساهمة فى تخفيف 
االضرار على املواطنني واملقيمن الى انه يتطلب قيام 
جلنة التحقيق بتقييم مدى قدرة الدولة باجهزتها 
املختلفة ف��ى التعامل م��ع االزم���ة االخ��ي��رة وم��دى 

جهوزيتها ألي ازمات قادمة.
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تنفيذا للمادة )25( من الدستور

صندوق  إنشاء  يقترح  السويط 
لتعويض املواطنني في الكوارث
قدم النائب ثامر السويط اقتراحا برغبة إلنشاء صندوق خاص لتعويض 

املواطنني عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية.
ونص االقتراح على ما يلي: تعرضت الباد بداية األسبوع األول من 
شهر نوفمبر لعام 2018 إلى هطول األمطار بكميات كبيرة، األمر الذي أدى 
إلى إحلاق أضرار جسيمة مبمتلكات املواطنني في مختلف مناطق الكويت 
وتسبب في إتاف أهم ضروريات احلياة لديهم، وهي املساكن اخلاصة التي 

يقطنونها هم وأفراد عائاتهم.
وملا كان الدستور يحمل الدولة مسؤولية تعويض املواطنني عما حلق 
بهم من أضرار مادية للممتلكات وخسائر في األرواح وذلك تبعاً ملا أورده في 
املادة )25( من الدستور الكويتي على أن » تكفل الدولة تضامن املجتمع في 
حتمل األعباء الناجمة عن الكوارث واحملن العامة« كان لزاماً على احلكومة 
إنشاء صندوق لتعويض املواطن الكويتي عن أي أض��رار جراء الكوارث 

الطبيعية مثل الزالزل والسيول واجلفاف واحلرائق وغيرها.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:  » إنشاء صندوق خاص لتعويض 

املواطنني الكويتيني عن أي أضرار تلحق بهم جراء الكوارث الطبيعية«

دعا احلكومة الى سرعة تشكيل جلنة معنية بذلك

خالد العتيبي يدعو إلى سرعة صرف 
تعويضات املتضررين من السيول

دعا النائب خالد العتيبي مجلس الوزراء إلى سرعة صرف التعويضات 
للمتضررين من السيول.  وقال العتيبي في تصريح صحافي » يجب أن 
تسارع احلكومة بتشكيل جلنة التعويضات التي أشرت إليها في مقترحي 

األسبوع املاضي وتستقبل املتضررين وتقف بجانبهم في مصيبتهم«.
وأضاف أن هناك أسرا محدودة الدخل غير قادرة على شراء اثاث أو ترميم 

منازل أو إصاح ما افسدته آثار السيول.
ومتنى ع��دم الدخول في نفق تشكيل اللجان وحتديد االختصاصات 
وإعادة دراسة االمر من جديد بعد الوعود االخيرة، معتبراً أن الوقت مهم جدا 

ملن يعاني من املواطنني املتضررين.
وأضاف العتيبي أن املسكن والسيارة حاليا من اساسيات احلياة، وهناك 

من تصدع منزله وتلفت سياراته وأثاث منزله.
ودعا احلكومة إلى تدشني موقع الكتروني واالستفادة من التكنولوجيا 
لتسريع وتيرة التسجيل والتحقق من األضرار ثم صرف التعويضات بشكل 
سريع. وطالب العتيبي بتوافر مقار للجنة التعويضات في احملافظات الست 

ملتابعة صرف التعويضات

البابطني يقترح نقل جميع السفارات 
والقنصليات إلى منطقة مشرف

قدم النائب عبدالوهاب البابطني اقتراحا برغبة بنقل جميع السفارات 
والقنصليات التابعة لها إلى منطقة السفارات الواقعة مبنطقة مشرف، 

وتوفير مقار مناسبة لها مبساحات كافية خلدمة املراجعني.
وقال البابطني في مقدمة مقترحه: كثرت شكاوى املواطنني من انتشار 
مقار السفارات والقنصليات التابعة لها في املناطق السكنية وما تسببه 
من إرباك وإزعاج لقاطنيها خال ساعات عملها وتوافد املراجعني لتخليص 
إجراءاتهم ومعاماتهم، ما يستلزم نقلها إل��ى مقار أكثر ماءمة أمنيا 
ودبلوماسيا نظرا لطبيعة األعمال التي تقوم بها، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة التالي: نقل جميع السفارات والقنصليات التابعة لها إلى منطقة 
السفارات الواقعة مبنطقة مشرف، وتوفير مقار مناسبة لها مبساحات 

كافية خلدمة املراجعني.

عسكر يطالب احلكومة باالستجابة 
ملطالب مفتشي أمن املطار

طالب  رئيس جلنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء  وزير الداخلية إلى ضرورة االلتفات إلى مطالب مفتشي 
أمن املطار املستحقة موضحا أن هؤالء الرجال يحرسون بوابة املطار بكل 
اخاص ومع ذلك عاواتهم وبدالتهم متوقفة منذ أبريل املاضي مستغربا 
عدم االستجابة إلى ما يطالبون به رغم أنهم حملة دبلوم وخريجو املعهد 

التجاري.
وق��ال العنزي في تصريح صحافي أن��ه من املستغرب أال يتم صرف 
العاوات والبدالت منذ أبريل املاضي ملفتشي أمن املطار رغم ما يبذلونه من 
جهد وعمل دؤوب في حماية األمن، الفتاً إلى أن هؤالء هم رجال الداخلية 
األوفياء الذين يسهرون على حماية الوطن وأمنه ومنع كل الشرور التي 
تدخل الباد لزعزعة أمنه واستقراره وحماية شبابه من السموم الواردة من 
اخلارج. وشدد عسكر على ضرورة صرف مستحقاتهم وعاواتهم وبدالتهم 
ملواجهة أعباء احلياة، مبيناً أنهم يطالبون بحقوقهم لقاء تعبهم وجهدهم 

اجلبار في حماية أمن املطار.

أكد عمق الروابط التاريخية بني  الكويت و مصر 

الغامن: النقد البناء لتصريحات الهاشم مقبول 
ويحترم..  لكن اإلساءة إليها أمر مرفوض
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أكد رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن عمق الروابط التاريخية 
بني دول��ة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقة، مضيفاً أنها 
ستظل قوية ومتينة وراسخة على مستوى القيادة والبرملان واحلكومة 

والشعبني.
وأوضح الغامن أن االنتقادات التي وجهت إلى النائبة صفاء الهاشم 
مقبولة وحتترم لكن اإلس���اءات التي جت��اوزت ح��دود النقد املباح 
مرفوضة وغير مقبولة، مؤكداً رفض اجلانبني الكويتي واملصري ملثل 

هذه اإلساءات. 
وق��ال الغامن في تصريح صحافي مبجلس األم��ة اليوم« ال أريد 
أن أعيد وأك��رر ما قلته سابقا بخصوص العاقة بني الكويت ومصر 
على مستوى القيادة والبرملان واحلكومة وعلى مستوى الشعبني 

الشقيقني«.
وأشار الغامن« لقد حتدثت كثيراً في هذا املوضوع واملؤكد ال يحتاج 

إلى تأكيد مبا يتعلق بعمق الروابط التاريخية بني الكويت ومصر«.
وأوضح الغامن أن كل تصريح من أي شخص سواء كان برملانيا أو 
غير برملاني فهو يعبر عن نفسه، مضيفاً » األخت صفاء الهاشم كانت 
لها تصريحات تعبر عن وجهة نظرها وكانت هناك بعض الردود على 

وجهة نظرها، والردود وفق النقد املباح هذه مقبولة«.
وقال الغامن إن بعض الردود خرجت عن حدود النقد املباح وخرجت 

عن حدود الرد على وجهة النظر وأساءت إلى صفاء الهاشم إساءات 
بالغة، مبيناً أن هذا األمر مرفوض مثلما يرفضه الكثير من املصريني.

وذكر الغامن« نقول لألخت أم عبد العزيز )محشومة( عن بعض هذا 
الكام، فمن يتحدث عن وجهة نظر راقية فهذا يحترم، لكن من يسيء 
إس��اءات بالغة فا نقبلها على أي طرف سواء كان في الكويت أو في 

مصر«.
وبني الغامن أن لكل شخص احلق في إبداء وجهة نظره، متمنياً من 
اجلميع األخذ بعني االعتبار العاقات التاريخية املهمة واحليوية بني 
البلدين السيما في الوقت الذي نحتاج فيه إلى التعاضد والتعاون 

وتوحيد الصفوف.
وأش��ار الغامن إل��ى مداخلتيه مع برنامجني في اإلع��ام املصري 
تتعلقان بهذا الشأن، مؤكداً أن هذه صفحة طويت وأس��دل الستار 
عليها، وأن العاقة بني الكويت ومصر ستظل كما كانت قوية ومتينة 

وراسخة.
من جانب آخر قال الغامن« بخصوص جلنة التحقيق حول حادثة 
األمطار وموقف النائب احلميدي السبيعي، فقرار املجلس كان تزكيته 
في اللجنة فهو عضو باللجنة بغض النظر عن حضوره اليوم من 
عدمه، ووفق اإلج��راءات الائحية فهو ال يزال عضوا في اللجنة ما لم 

يتخذ املجلس قراراً آخر في اجللسة املقبلة«.
وف��ي ختام تصريحه ق��ال الغامن » االثنني والثاثاء ستكون في 

جنيف اجتماعات مع بعض رؤساء البرملانات واألعضاء في اللجنة 
التحضيرية الجتماع رؤساء البرملانات مع األمم املتحدة، وكل األمور 
عليها تفاهم بني رؤساء البرملانات التي رشحت من قبل اجلمعية العامة 

والذي سيتم في يوم واحد«.

الرئيس مرزوق الغامن يصرح للصحافيني

تزكية الدمخي رئيسا للجنة والعتيبي مقررا

الدالل: الشعب الكويتي سيقيم املجلس
 من خالل عمل جلنة التحقيق في حوادث األمطار 

ال��س��ي��اس��ي��ة في  ال��ق��ي��ادة  اجل���ب���ري: 
ال������ك������وي������ت   ح����ري����ص����ة ع����ل����ى رف����ع 

6مستوى التعاون مع اليونان

توافق نيابي - حكومي حول  »التقاعد املبكر« 

»املالية«: دراسة إعفاء  »املتوفي«  من ديون القرض اإلسكاني

الدالل يصرح للصحافيني
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ناقشت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية في اجتماعها امس 
اقتراحا بقانون بشأن إعفاء املتوفني من الديون اخلاصة بالقروض 
السكنية لبنك االئتمان، ومشروع قانون بشأن تنظيم التأمني 

واإلشراف والرقابة عليه.
ومتت مناقشة االقتراح بقانون بشأن ديون القروض السكنية  
بحضور وزيرة اإلسكان جنان بوشهري ومدير عام بنك االئتمان 

صاح املضف والفريق الفني.
و رأت اللجنة إخ��ض��اع االق��ت��راح بقانون امل��ذك��ور ل��دراس��ة 
مستفيضة حتى يشمل جميع الفئات لتحقيق مبدأ العدالة واملساواة 
وعدم اإلضرار باملال العام، وحتى يتم حتديد آلية لسداد مثل هذه 
الديون. وهناك اتفاق بني اللجنة و مؤسسة الرعاية السكنية على 
استدعاء جهات أخ��رى مثل ش��ؤون القصر ومؤسسة التأمينات 

االجتماعية حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن املقترح.
وبخصوص املشروع بقانون لتنظيم التأمني واإلشراف والرقابة 
عليه فان اللجنة ناقشته بحضور وزير التجارة والصناعة خالد 
الروضان وممثلي غرفة التجارة واملختصني بالتأمني واالحتاد 

الكويتي لشركات التأمني.
ومت تقدمي  مشروع القانون بشكل موسع ويحتوي على عدة 
مواد بحاجة إلى تعديل، ورأت اللجنة أن الكويت تأخرت كثيرا في 
مجال التأمني بالقياس بدول العالم أو حتى دول اخلليج. واللجنة 
رأت حاجة املشروع إلى تعديات تواكب القوانني االقتصادية 
اخلاصة بالتأمني وشركات التصنيف. و التقارير الصادرة من 
صندوق النقد الدولي وشركات التصنيف وشركات التأمني العاملية 
تضمنت حتفظات كثيرة على قانون التأمني املعمول به حاليا والذي 

صدر في عام 19٦1.

وتسعى اللجنة بكل جهد ألن يرى القانون النور قريبا ملواكبة 
املنظومة االقتصادية، معلنا عن تشكيل فريق فني موسع من اللجنة 
املالية ووزارة التجارة واحت��اد شركات التأمني وغرفة التجارة 

للخروج بقانون متكامل.
وقدم وزير التجارة للجنة في اجتماعها السابق 9 تشريعات 
تتنوع بني مشروعات بقوانني وتعديات على قوانني اقتصادية 

ملواكبة القوانني العاملية واإلرتقاء بالكويت اقتصاديا.
وعن قانون التقاعد املبكر أكدت اللجنة ان  هناك توافق نيابي 
– حكومي حول القانون وقد أخذ جهد كبير في دراسته في دور 
االنعقاد السابق، واجلهود مستمرة والعمل داخل اللجنة مستمر 
لساعات طويلة حتى يتم اإلنتهاء منه قبل موعد اجللسة املقبلة، 
وهناك جهود إلقراره في تلك اجللسة والتي ستعقد في27 نوفمبر 

جانب من اجتماع جلنة الشؤون املالية واالقتصاديةاجلاري.


