
ريا�ض عواد 

افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن 
اجللسة في التاسعة والنصف صباحا، وتال 
االمني العام عالم الكندري اسماء احلضور 

واملعتذرين. 
ال��غ��امن: ه��ذه جلسة خ��اص��ة للنظر في 
امل��داول��ة الثانية لتعديالت قانون اجلهاز 
امل���رك���زي ل��ل��م��ن��اق��ص��ات، م���ن اج����ل دع��م 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة واملنتج 

الوطني واحمللي.
ب��در امل���ال: ١٠٣، نحن م��ن حقنا تعدمي 
تعديالت قبل ٢٤ ساعة من ذات اجللسة، 
امنا التقارير وصلتنا امس، كالقوانني املهمة 
اجلديدة مثل مراقبي احملاسبات واجلامعات 
احلكومية  واحملاماة وحقوق املؤلف على 
سبيل االستشهاد وهي قوانني تتطلب بحث 
االتفاقيات الدولية وسؤال اراء املتخصصني، 
ون��ح��ن سنقدم طلب الرج���اع بعض هذه 

القوانني.
صالح خورشيد: هناك عشرة تعديالت 
ط���رأت، ومنها تعريف امل��ش��روع الصغير 
ليكون املعتمد من قبل صندوق املشروعات 

الصغيرة باملادة االولى، واملادة الثانية
احمد الفضل: كان هناك لغط فيما يخص 
املنتج الوطني ومدى احلماية التي توفرها 
الدولة له، والفرق بينه وبني املنتج ذو املنشأ 

الوطني..
خ��ورش��ي��د: ن��ح��ن ع��اجل��ن��ا االم���ر بشكل 
مختلف واضفنا املنتج احمللي، ونؤكد ان 
هناك منتج وطني ومنتج محلي وهي تصل 

الى الغرض املطلوب، 
عبدالله الرومي: مع التقدير لالخوة في 
اللجنة، صياغة القوانني يجب اال تكون 
بهذه الصورة من يكون على املؤسسة انشاء 
وح��دة معينة، وه��ذا االم��ر يكون بقرارات 
والئحة، وه��ذا كأنه تنظيم العمل االداري 
بقوانني، وهذا يقيد التغيير باملستقبل، وهذه 
تترك لقرارات وال تصاغ بقانون، وما عليكم 

ايراد املبدأ ال الشأن التنظيمي
خورشيد: ال��وح��دة م��وج��ودة بالقانون 
اصال، ولم تضاف، نحن اضفنا االختصاص 
فقط لهذه ال��وح��دة، كما مت تعديل اح��دى 
امل���واد املتعلقة بتشكيل مجلس االدارة 
ليكون مجلس االدارة من ٨ اعضاء، كما مت 
اضافة اجلهات ذات املنافع االجتماعية غير 

الربحية.
البابطني: نحن تقدمنا بتعديالت ليكون 
السقف للمشروعات الذين يحق لهم احلصول 

عليها بسقف ٧٥ الف للتعاقد املباشر.
خورشيد: نعتقد ان ال٧٥ الف مناسبة 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة،  وال 
نعتقد ان بوسعهم الوصول العمال بسعة 
٢٠٠ ال��ف دي��ن��ار، وه��ذه االع��م��ال ق��د يكون 
مناسب لها مشروعات اكبر من الصغيرة 
واملتوسطة، وهذا مت باالتفاق مع اصحاب 

املشروعات.
عبدالله الكندري: ال يوجد مانع قانوني 
للنص على ٢٠٠ ال��ف ل��الم��ر امل��ب��اش��ر مع 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، اما دعمهم 
فقط بخصوص االوام���ر املباشرة املقررة 
ب٧٥ ال��ف نطاقها م��ح��دود، وكأنها اق��رت 
على استحياء وليس بإميان حقيقي لوضع 

حوافز الصحاب تلك املشروعات.
 البابطني: نرجو رف��ع السقف ال��ى ٢٠٠ 
ال��ف لتحقيق املنفعة املناسبة الصحاب 

املشروعات.
عبدالله ال��روم��ي: الصيغة القانونية 
متراجعة وغير سليمة، ومل��اذا ال يتم النص 
ع��ل��ى االس����م ال��رس��م��ي ل��ل��ج��ه��از امل��رك��زي 

للمناقصات.
صالح عاشور: يجب ان يكون املشروع 
الذي له حق املشاركة غير محصور برأسمال 
٧٥ ال���ف، فهناك م��ش��روع��ات صغيرة من 
الصندوق رأسمالها نصف مليون، ثم ماذا 
عن املشروعات ذات التمويل اخل��اص.. فهل 

يحق لها االنتفاع من القانون؟
احمد الفضل: نرجو عدم اخللط بني مبلغ 
املناقصة ورأسمال املشروع فهذا محل بحثه 
في قانون صندوق املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
وزي�����ر ال���ت���ج���ارة: ال��س��ج��ل ال��وط��ن��ي 
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة سيشمل 
كل املشروعات س��واء املمولة من صندوق 
املشروعات الصغيرة او متويل اخ��ر، اي 
ان التسجيل بالسجل ال عالقة له مبصدر 

التمويل.
بدر املال: مسألة املعاملة باملثل من سيكون 

عليه عبء اثباتها ؟
ص���الح خ��ورش��ي��د: ال٧٥ ال���ف تتعلق 
بالتعاقد املباشر، اما املواد االخرى فتعالج 
ال��ت��ع��اق��دات االخ����رى، وك��اف��ة امل��ش��روع��ات 
املعتمدة بالسجل سيكون لها حق التحفيز 
بغض النظر عن مصدر التمويل س��واء من 
الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة 
او خاص، واملنتج احمللي هو كل ما ينتج في 
دول��ة الكويت فقط، والغينا فقرة املعاملة 

باملثل واكتفينا بافضلية املنتج احمللي.
احمد الفضل: نحن نعاني من اقتصاد 
منكمش، ونشكر اللجنة على زيادة افضلية 
املنتج احمللي بنسبة ٢٠٪ على اقل االسعار 
ب��دال م��ن ١٥٪ ون��رج��و م��ن احلكومة االخ��ذ 

بالتعديل.

وزي��ر التجارة: موضوع املعاملة باملثل 
تثبتها اجلهات احلكومية واالتفاقيات ولن 

تكون عبء على املناقص باثباتها.
وواف���ق املجلس ب��امل��داول��ة الثانية على 
تعديالت قانون اجلهاز املركزي للمناقصات 
مل��ن��ح اف��ض��ل��ي��ة ل��ل��م��ش��روع��ات الصغيرة 

واملتوسطة واملنتج احمللي.
احلضور: ٤٩  موافق:  ٤٧  غير موافق: ٢

خورشيد: من اه��م القوانني التي اقرها 
امل��ج��ل��س وال��ل��ج��ن��ة، وه���ي مت��ث��ل معاجلة 
مشكالت املنتج احمللي وما يواجهه من اغراق 
مبنافسة غير شريفة م��ن منتجات اخ��رى 

تقصيه.
وزير التجارة: هذا القانون بداية جديدة 
للمشروعات الصغيرة بتوجيه ج��زء من 
االن��ف��اق احلكومي لها، لتنوع انشطة تلك 
املشروعات لتساعدها وتساعد االقتصاد 

الوطني وتنميه.
الفضل: ه��ذه بشرى للمبادرين وهناك 
تعديالت اخرى مقبلة ولزيادة مساهمتكم 

الفعالة في الناجت احمللي االجمالي.
وانتقل املجلس ال��ى مناقشة امل��داول��ة 

الثانية ملناقشة تشريع تنظيم التأمني.
خورشيد: اهم التعديالت تتعلق بتحديد 
تبعية قطاع التأمني كوحدة ادارية مستقلة 
لوزير التجارة ويدير اعمالها جلنة عليا 
يرأسها رئيس الوحدة، وانشاء هيئة رقابة 
شرعية، تغليظ العقوبات والغرامات، الزام 
ال��ف��روع االجنبية ب��ذات االلتزامات املالية 
على الشركات احمللية، حماية حملة الوثائق 
التأمينية باحلصول على التعويضات، 
ون��واب الرئيس هم ث��الث اعضاء متفرقني 

يعينون مبرسوم،  
الرومي: من اين اتيتم بفكرة انشاء وحدة 
ه��ل دي���وان اخل��دم��ة املدنية ينظم ذل��ك، بل 
هو ينظم وزارات وادارات، وه��ذا التفاف 
على مسألة انشاء هيئة، والهيئات انشأت 
للمصالح والتكسب، االن عليك فقط وضع 
ضوابط وتنظيم وهذا يندرج حتت ادارة من 
ادارات وزارة التجارة، وهذا خطأ جسيم من 

املجلس واحلكومة حني ننشأ وحدة 
خورشيد: الوحدة االداري��ة املستقلة امر 
ليس بجديد امنا مت العمل به من خالل وحدة 

التحريات املالية.
الرومي: اخلطأ ال يقاس بخطأ، ووحدة 
ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة خطأ واق���رت على اثر 
اتفاقيات، وانا رافض من السابق كمبدأ ان 
يكون قانون التأمني هيئة او وح��دة.. وال 
ميكن ان يبرر ذلك عدم قدرة وزارة التجارة 

على ضبط وتنظيم قطاع التأمني
وزي��ر ال��ت��ج��ارة: نحن نتكلم ع��ن خدمة 
تقدم الكثر م��ن مليون و٨٠٠ ال��ف وثيقة 
تأمني متنوعة، وتدير مليارات الدنانير، 
واملتخصصني بالتأمني ال يأتون الى وزارة 
التجارة لقلة الرواتب، وقطاع التأمني يعتبر 
ثاني اكبر قطاع مالي بالعالم بعد البنوك، 
وهذه الوحدة مهمة لتطوير القطاع وتعطي 
طمأنينة لشركات التأمني واصحاب الوثائق.

محمد الدالل: قواعد احلوكمة يجب النص 
عليها، وتعطي للقانون قوة واعتبار وهي 

قواعد تتعلق بترشيد االعمال.
وزي��ر ال��ت��ج��ارة: امل���ادة ١٨٦ م��ن قانون 

الشركات واضحة بخصوص قواعد حوكمة 
الشركات وهي تغطي املطلوب واكثر، واملادة 
١٠ تتطرق لالمر وان كان بصورة مختلفة 

عما يريدها االخ الدالل.
الدالل: للتو الوزير يتحدث عن وحدة لها 
استقالليتها من اجل الوصول الى ممارسة 
افضل، واالستقاللية تتطلب لها نظام قانوني 
خ��اص، لذلك قواعد احلوكمة يجب النص 
عليها كما نص على ذل��ك في قانون هيئة 
اسواق املال، واجلهات احلكومية عاجزة عن 

اقرار قواعد احلوكة والعمل بها.
صفاء الهاشم: انا كنت ضد انشاء قانون 
هيئة التأمني، الن للحكومة مرسوم بوقف 
الهيئات لغرض الترشيد، اال انها ناقضت 
ذلك بابقاء هيئة طباعة القرآن الذي لم يطبع 
وال قرآن، نحن نتكلم عن اشراف الوزارة على 
قطاع التأمني ملنع احلرمنة ومتخصصني 
لفحص املالئمة املالية لشركات التأمني، وانا 

مع ابقاء القطاع حتت مظلة وزارة التجارة.
بدر املال: احلكومة واللجنة اخذوا الكثير 
من املالحظات وه��ذا دليل تعاون يشكرون 
عليه، امنا هناك مالحظات شتى على القانون 
ال��ذي نسخ م��ن ق��ان��ون هيئة اس���واق امل��ال 
واج���رت عليه بعض ال��ت��ع��دي��الت، وهناك 
محطات يجب الوقوف عليها ومراجعتها 
ك��امل��ادة ١٣ تخالف ق��رار مجلس ال���وزراء 
باستحداث هيئات، وامل��ادة ١٥ فيها فقرة 
تتعلق ب��ت��ع��ارض امل��ص��ال��ح، وامل����ادة ٢٠ 
اختزلت التظلم ب ٧ ايام عمل وهي قصيرة 
ج��دا، وامل���ادة ٥٥ اعطت الصالحية بوقف 
الدعاوى القضائية وهذا اهدار حلقوق املؤمن 
لهم، وامل��ادة املتعلقة بدمج االنشطة لرأس 
امل��ال تتطلب املراجعة، وامل���ادة ٨٥ تتعلق 
بالغاء املعامالت ذات العالق وه��ي تهدر 

حقوق املستفيدين.
خورشيد: دواع��ي تأسيس ال��وح��دة هو 
جذب الكفاءات املتخصصني للعمل في هذا 
املجال لتنظيم نشاط التأمني، وحتت مظلة 
ال��دي��وان وروات��ب��ه ل��ن ي��ج��ذب ال��ق��ط��اع اي 
كفاءات، والتعديالت نصت على حماية حملة 
الوثائق، واملادة ٥٥ لم يتم تعديلها، ونحن 
استثنينا الوحدة من قواعد اخلدمة املدنية 

في التوظيف، 
الرومي: هل احلكومة االن سياستها مع 
انشاء كوادر جديدة ومنح مميزات جديدة، 
وه��ل انتم م��واف��ق��ون عليه، نريد اجل��واب 

لنعرف مدى التناقض ؟
وزي��ر التجارة: امل��ادة ١٥ بالغاء الفقرة 
اجلزاءات جزء من االيرادات قابلة للتعديل، 
وكذلك تعديل مدة التظلم ممكن، وتعارض 
القانون مع منو الهياكل ه��ذا ام��ر ال بد منه 
والبنك املركزي وهيئة اس��واق امل��ال اب��دوا 
اعتراض في ضم القطاع لهم، ووقف الدعاوى 
له حد اقصى، وفعال وحدة التأمني اخذت من 
قانون هيئة اسواق املال النها اثبتت جدواها 
وردعت الشركات املخالفة ورفعت من قيمة 

السوق.
ال��غ��امن: التعديالت ستستغرق وق��ت، 
وانا ادعو الرجاع التقرير الى اللجنة لبحث 
التعديالت واملالحظات وان يجهز التقرير 

للخميس املقبل للتصويت عليه.
خورشيد: ال مانع لدينا، وتعديالت النواب 

بعد املداولة االولى مت االخذ بها...
الرومي: املادة ٨٦ يجب ان تلغى وال داعي 
النشاء جلنة تظلمات يرأسها قاضي الن 
مسألة التظلمات ينظمها القانون االداري، 
وانا اقول للحكومة هل انتم مع كوادر مالية ؟

    * وواف��ق املجلس على ارج��اع تقرير 
تنظيم التأمني الى اللجنة املالية ومناقشته 

في جلسة اخلميس املقبل.
    * وانتقل املجلس الى مناقشة مشروع 

قانون حقوق املؤلف واحلقوق املجاورة.
صالح عاشور: هذا املشروع بقانون اتى 
كمتطلب من االمم املتحدة، وله جوانب حفظ 
احلقوق االدب��ي��ة والفكرية واملالية، وهو 
يشجع االنتاج واالب��داع االدب��ي واالنساني 
والفكري والعلمي ومقارنة الكويتيني بدول 
اسالمية يثبت ضعف هذا االنتاج الكويتي، 
والهمية املوضوع ندعو للتوزان بني حق 
املبتكر وامل��ؤل��ف وح��ق ال��دول��ة، واملبالغ 
املرصودة لقضايا الفكر والتشجيع والشأن 
العلمي شيء ال يذكر وال يشجع، والتدخل 
احلكومي في اجل��وان��ب الفكرية واالدبية 
واالبداعية والنشر يعيق االن��ت��اج ويجب 

وقفه، واالكتفاء بالقرارات القضائية
ال��دالل: ه��ذا قانون مهم ويتطلب تفعيل 
ملواكبة العصر واملراجعة، ويجب االعتبار 
لالتفاقيات الدولية في ه��ذا االم��ر، ويجب 
اعادة النظر باملواد ٣٥ و٣٦ و٣٧، ويقترح 
ان ينظر القضاء املستعجل هذه االم��ور الن 
قاضي االمور الوقتية قد يعيق االنتاج ويضر 
التنافسية في هذا القطاع احليوي، واملادة 
٤١ املتعلقة بالتسجيل واالي���داع واص��دار 
الشهادات يجب ان يكون اي رفض متعلق 
بها مسبب لضمان التظلم والتقاضي ان كنا 

جادين في دعم املؤلف واالبداع واالبتكار.
عادل الدمخي: هذا من القوانني املطلوبة، 
ل��الس��ف ه��ن��اك نقص ف��ي حماية االبتكار 
والتأليف، وهذا القانون ينظمها، وبودي ان 
الفت انتباه اللجنة الى مرجع هذا احلق، ومن 
هي الهيئة املرجعية التي تصنف احلقوق 

وتربطها بالهيئات املرجعية العاملية، 
خليل اب��ل: ه��ذا القانون مهم ويجب ان 
يقر ال��ي��وم ف��ي م��داول��ت��ني، م��ن اج��ل سمعة 
الكويت وااللتزام بالقوانني الدولية وحلفظ 
احلقوق وهو االه��م، واحل��رج وااللتزامات 
اهم منها حفظ احلقوق، وتخيلوا ان شخص 
يؤسس شركة وبرنامج وي��ط��وره ب٥٠٠ 
الف دينار ثم يأتي شخص ويفك التشفير 
ويستفيد من عمل وجهد االخ��ري��ن ويبيع 
االجهزة والبرامج ويبيعها بابخس االسعار 
واك��ث��ر م��ن امل��ب��دع واملفكر وه��ل نقبل هذه 
السرقة بشكل سافر؟ يجب ردع املتجاوزين، 
ه��ذا فضال ع��ن ان ه��ذا يشجع املستثمرين 
للقدوم الى الكويت وحمايتهم مما يجري من 
اختراقات ومخالفات، وانا مع تعديل املادة 
٤٥ بشأن العقوبة وان نترك للقاضي احلد 
االعلى من العقوبة مفتوح ونكتفي باحلد 
االدن���ى، وان ي��ك��ون للمتضرر ح��ق اثبات 
الضرر للقاضي وباالستعانة باخلبراء، 

وهذا امر جدير باالهتمام.
ع��م��ر الطبطبائى: ب��ل��د احل��ري��ات ك��الم 
انشائي وواقعه مختلف، فقانون اجلرائم 
االلكترونية واملطبوعات والنشر واملرئي 

واملسموع تكبل احلريات وعملنا بجهد من 
اجل فك التكبيل، واليوم املبدعني الذين نأتي 
بقانون حلفظ حقوقهم يحاربون من الرقابة، 
وبال حريات ال ابداع فهناك شباب يسجنون 
بسبب ابيات الشعر وغيرها، ويجب اقرار 

هذاالقانون اليوم.
الفضل: ه��ذا اح��د اه��م القوانني الواجب 
استعجالها، ويحقق ال��ت��زام الكويت ب٣ 
اتفاقيات دولية، وبودي ان يحمي احلقوق 
الفكرية ملقترحات النواب ودراسات اجلدوى 
والتطبيقات االلكترونية، وان يفتح احلد 
االع��ل��ى لسقف ال��ت��ع��وي��ض ع��ل��ى السرقة 
االدبية والفكرية، والسؤال هل توجد حماية 
لدراسات اجلدوى، فهل باالمكان اضافة هذا؟

عودة الرويعي: نحن ملتزومون باتفاقيات 
دول��ي��ة وه���ذا يحسن م��ن مكانة الكويت، 
واحلقوق املجاورة هي حقوق متصلة باكمال 
ذلك املؤلف، ومقارنة بدول اخرى نحن في 
ازمة لعدم وجود مثل هذا القانون، والقانون 
يفتح افاق جديدة لتضمني حماية دراسات 
اجل��دوى باالمر وامتنى تقدميها باقتراح، 
والقانون ميثل الغاء القانون السابق، امنا 
روح القانون واح���دة ول��م مت��س، وحقوق 

االبتكار متضمنة بالتشريع.
ال��روم��ي: م��ا ورد ب��امل��واد ٤٥ و٤٨ خطأ 
ج��س��ي��م، ف��احمل��ك��اك��م اجل��زائ��ي��ة تختص 
باجلزاءات، اما التعويض فهو من اختصاص 
احمل��اك��م امل��دن��ي��ة، وي��ج��ب الفصل ب��ني هذه 

االمور.
املال: هناك حكم للمحكمة الدستورية يجب 
االعتبار له بأن ال تغل التشريعات يد القضاء 
في مسألة االمتناع عن النطق بالعقوبة ، 

وسأقدم تعديال بخصوص عقوبة احلبس ..
    * وتال الرويعي تعديل على امل��ادة ٣٥ 
جلعل التحفظات من حق القضاء املستعجل 

ال االمور الوقتية. ووافق عليها املجلس.
وزير العدل: هذه امل��ادة مرتبطة باجراء 
معني كأمر على عريضة، وال��ذه��اب فيها 
للقضاء املستعجل كأنه خلق منازعة مع ان 
االمر ليس منازعة، فيجب ان تراجع املادة 
قبل اق��رار اي تعديل، النها مرتبطة بامور 

اخرى.
     والغى املجلس امل��ادة ٣٦، والفقرتني 

االخيرتني من املادة ٣٥
ويستأنف الغامن بعد صالة الظهر.

استأنف الرئيس الغامن اجللسة الساعة 
١٢:٤٣ بعد العودة من استراحة الصالة. 

وت��ال رئ��ي��س اللجنة التعليمية ع��ودة 
الرويعي تعديال مقدما من النائب عبدالوهاب 
البابطني بشأن وجوب أخذ رأي املنشاة قبل 

اغالقها ومنحهم مهلة ملدة ٧ ايام. 
ووافق املجلس على التعديل.

ووافق املجلس على قانون حقوق املؤلف 
في مداولته االولى مبوافقة  ٤٦ نائب ورفض 

نائبني. 
ووافق املجلس على القانون في مداولته 
الثانية مبوافقة  ٤٦ ورف��ض نائب واح��د ، 

وأحال القانون إلى احلكومة. 
ما يبون القوانني : طالب الرئيس الغامن 
ال��ن��واب املتواجدين ف��ي استراحة النواب 
ب��احل��ض��ور إل���ى ال��ق��اع��ة الك��م��ال النصاب 
والتصويت على التعديالت املقدمة على 

قانون حقوق املؤلف. 
وعقب ع��دد من النواب بقولهم ما يبون 

يدشون.
ورد الرئيس الغامن قائال » انا ما ا تكلم عن 
الناس اللي ما تبي حتضر وما تبي املجلس 
يقر القوانني هذيل معروفني ، انا اتكلم عن 

النواب احملترمني.
وتال الرئيس مرزوق الغامن بيان صادر 
عن مجلس األم��ة موقع من اغلبية النواب 
وه��ي » الكويت كانت مناصرة لفلسطني 
املتحتلة والتطبيع مع الصهاينة مناقض 
للثوابت الكويتية ، وهناك من يريد حتميل 

الدول اخلليجية نفقات حتميل التطبيع. 
واض���اف » ومل��ا ك��ان املجتمع الكويتي 
مبختلف اطيافه يقف ضد التطبيع ندعوا 
احل��ك��وم��ة الع���الن م��وق��ف ح���ازم وح��اس��م 
ملقاطعة هذا االجتماع في مؤمتر البحرين ملا 
فيه من تضيع للحقوق العربية واالسالمية 

لفلسطني احملتلة . 
ووافق املجلس على البيان باالجماع على 

هذا البيان
ب����دوره ق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ 
صباح اخل��ال��د استمعت احلكومة للبيان 
وتؤكد بتمسكها بالثوابت في دعم القضية 
الفلسطينية ونقبل مب��ا يقبل ب��ه اخوتنا 
الفلسطينني ، ون��أم��ل ان يجد االخ���وة في 
ال��والي��ات االم��ري��ك��ي��ة ان ت��أخ��ذ بالركائز 
االساسية والثوابت الشرعية في ايجاد حل 

للقضية الفلسطينية . 
من جانبه قال النائب عبدالكرمي الكندري 
ان م��ج��ل��س األم����ة ك��ل��ف جل��ن��ة ال��ش��ؤون 
التشريعية للتأكد من عدم التطبيع مع الكيان 
الصهيوني ، ونؤكد اننا نقف ضد اي محاولة 
للتطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل مباشر 

أو بجرنا  للتطبيع معه بشكل غير مباشر. 
وقال الكندري » نحن دولة صغيرة ولكن 
سنتسمر كبار ب��اجت��اه قضايانا العربي 

واالسالمية.
وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الشيخ صباح 
اخلالد احلكومة ال تقبل التشكيك في مواقفها 
وهي واضحة في هذه القضية بالوقوف إلى 

جانب احلق الفلسطيني. 
ب���دوره ق��ال الرئيس م���رزوق ال��غ��امن ان 
مواقف اخلارجية الكويتية مشرفة والتي 
تتماشى مع سياسة سمو األمير في الوقوف 

مع الشرعية الدولة واحلق الفلسطيني. 
من جانبه قال النائب عبدالوهاب البابطني 
نحن نعرف مواقف احلكومة جت��اه العدو 
الفلسطيني وليس هناك تشكيك ولكن اليوم 
هناك موقف شعبي للتاكيد على رفضنا 
الكامل محاوالت التطبيع املباشرة وغير 
املباشرة م��ع الكيان الصهيوني ونطالب 
احلكومة مبقاطعة هذا النشاط الذي يحدث 

مبشاركة الصهاينة.
من جانبه قال النائب احمد الفضل » وزير 
اخلارجية يقول ما نقبل به الفلسطينني نقبل 
به ولم يتحدث عن املقاطعة الشاملة طول 
الطريق ونحن ال نعادي وال نقف ضد السالم 
، والعملية ليس عملية كره لالبد بل في صدد 

تعديل وضع خاطئ. 
من جانبه قال النائب عدنان عبدالصمد 
ان البيان ميثل رأي املجلس ونحن نقف مع 
السالم العادل احلقيقي بتحرير كل فلسطني 
وعاصمتها كل القدس وال يوجد س��الم اال 
بتحرير فلسطني ودعم املقاومة وباذن الله 

ستتحرر فلسطني بأقرب وقت.
م��ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ن��ائ��ب م��ح��م��د ال���دالل 
الكويتيني دائ��م��ا م��ن املدافعني ع��ن حقوق 
فلسطني والرافضني للتطبيع ونعتز مبوقف 
صاحب السمو الرسمي ، وامل��ش��ارك��ة في 
ه��ذا املؤمتر لن يكون مقبوال ل��دى القيادة 

السياسية وال الشعب الكويتي. 
من ناحيته اكد النائب عبدالله الرومي 
وقوف املجلس إلى جانب اجلهود احلكومية 
بشأن القضية الفلسطينية ، ونحن ليس 
لدينا كراهية ضد جنس من الناس ولكن 
نطالب بالعدالة وهناك ق���رارات من االمم 

املتحدة يجب تطبيقها.
م��ن جهته اك��د النائب اس��ام��ة الشاهني 
رفضه ملا يسمى بصفقة القرن وهي التخلي 
ع��ن احل��ق��وق العربية فلسطني وتوطني 
الفلسطنني في اراضي عربية اخرى بأموال 

خليجية ، وتلك هي قسمة ظاملة.
من جانبه ق��ال النائب خلف دميثير انا 
كشخص مسلم وعربي ال اتخيل ان تكون 
ال��ق��دس عاصمة اسرائيل ، ويكفي تدليل 
وتدليع لالسرائيلني من قبل امريكا وال يجب 

التنازل عن شبر واحد.
وجاء في نص القانون كما أقره املجلس 

ما يلي:
امل��ادة األول��ى:  تعدل امل��واد رقم )1( بند 
املشروع الصغير أو املتوسط، وبند املنتج 
الوطني، وامل��ادة )2( الفقرة األول��ى من بند 
3، واملادة )5(، واملادة )18( بند 6، واملادة 
)19( فقرة أول��ى، وامل���ادة )26( ، وامل��ادة 
)39( بند 2، وامل��ادة )61( ، وامل��ادة )62( ، 
واملادة )78( ، واملادة )87( وذلك على النحو 

التالي :
مادة 1: املشروع الصغير أو املتوسط: هو 
املشروع االقتصادي املعتمد كمشروع صغير 
أو متوسط لدى الصندوق الوطني لرعاية 

وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
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دعا  احلكومة  إلعالن موقف حازم مبقاطعة ورشة البحرين ورفض نتائجها

مرزوق الغامن: باسم املجلس أنتقد تكريس االحتالل الصهيوني وحتميل 
الدول اخلليجية نفقاته عبر ما يسمى صفقة القرن 

مرزوق الغامن مترئساً اجللسة


