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  الطريجي يسأل عن إيرادات القسائم الصناعية واإلجراءات ضد املخالفني
وجه النائب د ..عبدالله الطريجي سؤاال 
إل��ى وزي��ر التجارة والصناعة د ..عبدالله 
السلمان طلب فيه معايير وشروط وضوابط 
وآلية تقدمي الطلبات للحصول على قسيمة 

صناعية وأن���واع القسائم الصناعية التي 
متنحها هيئة الصناعة وأن���واع األنشطة 
املسموح فيها، كما طلب تزويده جدوال يبني 

عدد القسائم الصناعية وأنواعها ومواقعها.

وسأل الطريجي عن سعر تأجير القسائم 
الصناعية املختلفة وإيرادات هيئة الصناعة 
املالية من رسوم التأجير، وعن عدد القسائم 
املخالفة للشروط والضوابط واإلج��راءات 

التي متت من قبل هيئة الصناعة للمخالفني 
وإج�����راءات هيئة الصناعة ض��د أصحاب 
ال��ق��س��ائ��م ال��ص��ن��اع��ي��ة امل��خ��ال��ف��ني ل��ش��روط 

وضوابط مزاولة النشاط املسموح لهم

دعا أمام »البرملاني العربي« إلى فضح احملتل الصهيوني ونزع أسلحته وتعريته من آخر ورقة توت تستره

الغامن: سيتعب العدو وسينجح الفلسطيني
دع��ا رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن إلى التركيز على أهمية العمل 
اجلماعي لفضح ممارسات االحتالل 
الصهيوني في األراضي الفلسطينية، 
مطالباً ب��أن »يكون حتركنا منصباً 
على هدف واحد، وهو )فضح احملتل( 
وجتريده من أسلحته، وتعريته من 
آخر ورقة توت تستره، وهذا يحدث 
اليوم بشكل الفت ومثير، وعلينا أال 
نتنازل عن إمياننا بقضيتنا، وعن 
خ��ط��اب ال��ع��ز وال��ك��رام��ة، وسينجح 

الفلسطيني قريباً وأقرب مما نتوقع.
وف���ي كلمة أث��ن��اء م��ش��ارك��ت��ه في 
امل��ؤمت��ر احل���ادي والثالثني الطارئ 
لالحتاد البرملاني العربي الذي عقد 
افتراضياً عبر تقنية االتصال املرئني 
ملناقشة األوضاع في القدس الشريف 
وم��ا يتعرض له الفلسطينيون من 
ممارسات على أيدي سلطات االحتالل 
اإلسرائيلي، اقترح الغامن تشكيل 
وفد من االحتاد، لالجتماع مع رئيس 
االحت��اد البرملاني ال��دول��ي ورؤس��اء 
املجاميع اجليوسياسية في االحتاد، 
لبحث سبل اتخاذ إج���راءات تتعلق 
بفضح مم��ارس��ات االح��ت��الل. وق��ال 
»أمتنى أن يبادر االحت��اد البرملاني 
العربي للتنسيق مع منظمات املجتمع 
امل��دن��ي العربية وجمعيات الهالل 
األحمر واملؤسسات اخليرية، لتنظيم 
حملة تبرعات شعبية واسعة، محددة 
ال��وق��ت وال��ت��اري��خ، ل��دع��م الصمود 

الفلسطيني بالقدس وبقية األراضي 
الفلسطينية احملتلة.

وأض����اف»ل����ي����س ج����دي����داً، وال 
استثنائيا، ما يفعله العدو الصهيوني 
في األقصى وحي الشيخ جراح وحي 
العمود منذ فترة، في ما يتعلق بصلفه 
وغطرسته وجتاهله لكل املواثيق 
ال��دول��ي��ة. كما أن��ه ليس ج��دي��داً، وال 
غريباً، ما يقوم به الفلسطيني بشكل 
ع��ام واملقدسي بشكل خ��اص، في ما 
يتعلق ب��ص��م��وده النبيل و صبره 
اجلميل وجلده الطويل، لكن اجلديد 
هذه املرة هو حجم التفاعل والتضامن 
وال��ت��ع��اط��ف وامل������ؤازرة، ل��ي��س من 
الشعوب العربية واإلسالمية فقط، 
ب��ل ك��ل ش��ع��وب ال��ع��ال��م، ف��وس��ائ��ل 
التواصل االجتماعي غصت بكل أنواع 
التغطيات والتعليقات من القارات 
اخلمس في حملة عفوية، غير منظمة، 
لفضح االحتالل وممارساته، وهذا 
املعطى اجلديد، مهم وحيوي وفارق، 
ألنه ببساطة يقول للمرابط في القدس 
)ل��س��ت وح����دك(، وأن���ه مهما ح��اول 
االحتالل، بنفوذه وتالعبه باملعطيات 
وق��ف��زه على ال��ق��ان��ون ال��دول��ي، فإن 
ضمير الناس عاملياً في حالة رفض 

واستنكار واستهجان ملا يحدث«.
وش��دد على ض��رورة »أن نتحرك، 
وأول هدف للتحرك يجب أن ينصب 
على )فضح ال��ع��دو(، ألن��ه برغم كل 
الفضائح التي كشفت في السابق، 

ك��ان ه��ن��اك م��ن بقي مغيباً نتيجة 
التعتيم اإلع��الم��ي ف��ي بعض بقاع 
ال��ع��ال��م، أو واق��ع��اً أس��ي��ر التزييف 
بسبب سياسات التضليل والتشويه. 
فالوضع مختلف اليوم، فاملقدسيون 
ه��م ال��ذي��ن ت��ول��وا إض��اف��ة إل��ى مهمة 
ال��ص��م��ود وامل��راب��ط��ة، مهمة نقل ما 

يجري على األرض لكل العالم، وهذا 
النقل يؤثر ويصنع ف��ارق��اً ويزعج 
العدو وي��ؤذي��ه ويصيبه في مقتل، 
وإذا كانت من مهمة تتبقى لنا، فهي 
املساعدة في إكمال عملية الفضح، عبر 
اتصاالتنا ببرملانات العالم وممثلي 
شعوبها واستغالل عالقاتنا املتنوعة 

مع العالم في تسليط الضوء على 
ما يحدث، وأقترح بأن يقوم االحتاد 
بتشكيل وفد، لزيارة رئيس االحتاد 
البرملاني ال��دول��ي والتباحث معه 
للوصول لصيغة تتعلق بإجراءات 
عملية تستهدف تسليط الضوء على 
ما يحدث بالقدس وفضح ممارسات 

االح��ت��الل، فكل فعل صغير، عملي 
ومباشر أو رمزي وعاطفي، تقليدي 
وديبلوماسي، أو ثقافي وإعالمي، هو 

فعل مهم الى درجة ال تتخيلونها.
وت��س��اءل ال��غ��امن، ف��ي كلمته، هل 
القوة هي العامل احلاسم في الصراع؟ 
وهل الغلبة العسكرية هي العنصر 
الفارق؟ فإذا كان اجلواب نعم، فلماذا 
بقي هذا العدو ومنذ 1948 في ورطته 
ومأزقه الوجودي؟ ومل��اذا لم يحسم 
العدو إنهاء الوجود الفلسطيني طيلة 
العقود املنصرمة؟ إن القوة مكنت 
ال��ع��دو م��ن س��رق��ة األرض والشجر 
وامل���اء واحل��ج��ر وال��س��الح التقليدي 
واألب��ي��ض بيد الفلسطيني. ولكن 
تلك القوة عجزت عن سرقة صوت 
الفلسطيني، وص��الت��ه وترانيمه، 
ولغته وشعره وغنائه وتراثه. قوة 
العدو، عجزت وبامتياز عن كسر عناد 
الفلسطيني ورب��اط��ة جأشه، ودمه 
احل��ام��ي، ونزقه اجلميل وقفزه من 
ملحمة إلى ملحمة، وسيتعب العدو، 
والفلسطيني ل��ن يتعب. لقد جرب 
ال��ع��دو أل��ف طريقة م��ع الفلسطيني 
وفشل، وكان لسان حاله )متى ننتهي 
من كل ه��ذا؟(، فال السالح أف��اد، وال 
احلصار، وال اجل��دران العازلة، وال 
االتفاقيات العرجاء، وال حقن األرض 

باألغراب.
وخ��ت��م ب��أن الفلسطيني صاحب 
قضية، وهذه القضية عادلة وواضحة، 

ومشكلة العدو مع الفلسطيني تكمن 
في هذا املعني األخالقي الكبير الذي 
ينطوي عليه الفلسطيني، ومن كانت 
قضيته عادلة فسينتصر ول��و بعد 
ح��ني. ول��ك��ي ينتصر الفلسطيني، 
علينا أن نقف معه، وإش��ع��اره بأنه 
ليس وحيداً، وبأن الوحيد واملعزول 
واحملاصر هو العدو، ونكف عن جلد 
الذات، واالنغماس في الشعور بعقد 
النقص، وتبني خطاب العجز بحجة 

الواقعية، والبدء في التحرك«.
وك��ان الغامن قد تقدم بطلب لعقد 
جلسة طارئة لالحتاد، بأسرع وقت 
مم��ك��ن، لبحث ان��ت��ه��اك��ات االح��ت��الل 
ال��ص��ه��ي��ون��ي ض��د احل����رم ال��ق��دس��ي 
الشريف وعمليات التطهير العرقي 
في حي الشيخ ج��راح. ووج��ه كتاباً 
إلى االحت��اد البرملاني العربي يطلب 
فيه عقد اجللسة ال��ط��ارئ��ة لبحث 
املستجدات والتطورات في القدس، 
وات���خ���اذ م��وق��ف ح��اس��م وواض���ح 

جتاهها.
م���ن ج��ه��ة أخ����رى ب��ع��ث رئ��ي��س 
مجلس األم���ة م���رزوق علي الغامن 
ام��س ببرقيتي تهنئة إل��ى ك��ل من 
رئيس مجلس النواب في جمهورية 
ال��ب��اراغ��واي بيدرو لورينزو أليانا 
رودريغيز، ورئيس مجلس الشيوخ 
أوسكار روبن سولومون فرنانديز، 
وذل����ك مب��ن��اس��ب��ة ال��ع��ي��د ال��وط��ن��ي 

لبلدهما.

مرزوق الغامن 
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زيادة املكافأة اجلامعية على طاولة 
»التعليمية البرملانية« اليوم 

اجتماع سابق للتعليمية

ريا�ض عواد

حتسم اللجنة التعليمية البرملانية اليوم 
ملف زيادة املكافأة اجلامعية للطلبة، إذ تناقش 
6 اقتراحات بق�وانني تتعلق بت�ع�دي�ل الق�انون 
رق�م 10 لس�نة 1995 ف�ي ش�أن مكاف�آت الطلب�ة 

باجلامع�ات والكليات اجلامعي�ة ومعاهد 
التعليم العالي وسيكون االجتماع بحضور 
وزيري التربية واملالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار باإلضافة إلى املختصني 

في وزارتي التربية واملالية.

البرملان العربي يحذر من خطورة استمرار
تدهور األوضاع في األراضي الفلسطينية

ح��ذر ال��ب��رمل��ان ال��ع��رب��ي من 
خ���ط���ورة اس���ت���م���رار ت��ده��ور 
األوض���������اع ف����ي األراض�������ي 
الفلسطينية، م���ش���دًدا على 
ض�����رورة وق���ف االع���ت���داءات 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى األراض���ي 
الفلسطينية وجتنيب شعوب 

املنطقة املزيد من التصعيد.
وأش��اد البرملان العربي في 
بيان اليوم، باملواقغف املشرفة 
التي اتخذتها ع��دد م��ن ال��دول 
مل��س��ان��دة وإغ���اث���ة اجل��رح��ى 
الفلسطينيني ج��راء ال��ع��دوان 
اإلس��رائ��ي��ل��ي ال��غ��اش��م، م��ؤك��ًدا 
أهمية تعزيز التضامن العربي 
لدعم فلسطني األبية في مواجهة 

اإلحتالل الغاشم.
ودع�����ا ال������دول ال��ع��رب��ي��ة 
واإلس��الم��ي��ة إل��ى التكاتف في 
هذه اللحظة احلرجة ملواجهة 
ال��ع��دوان اإلس��رائ��ي��ل��ي وب��ذل 
ك��ل اجل��ه��ود ملساعدة الشعب 
الفلسطيني وحشد املساعدات 
اإلن��س��ان��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة إلغ��اث��ة 

اجل���رح���ى ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني، 
مطالًبا مجلس األم���ن واألمم 
املتحدة بتحمل مسئولياتهم 
جت���اه ال��وض��ع امل���أس���اوي في 
األراضي الفلسطينية والضغط 
على إس��رائ��ي��ل ال��ق��وة القائمة 
ب���اإلح���ت���الل ل��وق��ف امل��ج��ازر 
ال��ت��ي ترتكبها بحق الشعب 

الفلسطيني.
وكان البرملان العربي قد أكد 
أهمية تعزيز التضامن العربي 
لدعم فلسطني األبية في مواجهة 
االح��ت��الل ال��غ��اش��م، مستنكرا 
تصعيد االحتالل اإلسرائيلي 
امل���ت���واص���ل ب���ح���ق ال��ش��ع��ب 
الفلسطيني والذي أودى بحياة 
العشرات من األبرياء واألطفال.
ودع��ا البرملان العربي، في 
بيان له اليوم مبناسبة الذكرى 
73 ليوم النكبة، سائر الدول 
العربية واإلسالمية إلى تعزيز 
ال��ت��ك��ات��ف ف���ي ه���ذه اللحظة 
احل��رج��ة مل��واج��ه��ة ال��ع��دوان 
اإلسرائيلي، وبذل كافة اجلهود 

ملساعدة الشعب الفلسطيني 
وحشد املساعدات اإلنسانية 
وال��ط��ب��ي��ة إلغ���اث���ة اجل��رح��ى 

الفلسطينيني موجها التحية 
لصمود الشعب الفلسطيني ، 
وذل��ك مبناسبة الذكرى ال�73 

لنكبة الشعب الفلسطيني، 
والتي تصادف 15 من مايو من 

كل عام.
وط��ال��ب ال��ب��رمل��ان العربي 
مجلس األم��ن واألمم املتحدة 
بتحمل مسئولياتهما جتاه 
الوضع املأساوي في االراضي 
الفلسطينية وال��ض��غ��ط على 
سلطة االح��ت��الل اإلسرائيلي 
لوقف امل��ج��ازر التي ترتكبها 

بحق الشعب الفلسطيني .
وتعود ذكرى النكبة إلى عام 
)1948م( حيث مت اإلعالن عن 
قيام إسرائيل في 15مايو والتي 
على أثرها وقعت معظم املناطق 
الفلسطينية حت��ت السيطرة 
اإلسرائيلية وم��ا ترتب على 
االحتالل من طرد نحو مليون 
فلسطيني ليعيشوا الجئني 
في البلدان العربية املجاورة، 
كما كان لهذه احل��روب أثارها 
االج��ت��م��اع��ي��ة ع��ل��ى املجتمع 
الفلسطيني ح��ي��ث أدت إل��ى 

متزيقه وتقطيع أوصاله

استعرض برنامجه االنتخابي لتكميلية اخلامسة حتت شعار )املواطن أولى( :

بوعباس: نصيب املواطن في »بونص« 
التأمينات االجتماعية واجب مستحق

أكد مرشح الدائرة اخلامسة 
التكميلية النتخابات مجلس 
األم����ة 2021 ح��ب��ي��ب م��ه��دي 
بوعباس أن برنامجه االنتخابي 
يصب أوال وأخ��ي��را ف��ي صالح 
امل��واط��ن الكويتي حت��ت شعار 
)املواطن أول��ى( ويعالج كثيرا 
م���ن االخ���ت���الف���ات وامل��ش��ك��الت 
احلالية ، موضحا ان��ه سيعمل 
ج���اه���دا ع��ل��ى حت��ق��ي��ق��ه على 
ارض ال��واق��ع ح��ال جناحه في 

االنتخابات .
وشدد بوعباس عبر برنامجه 
االن��ت��خ��اب��ي ع��ل��ى أن نصيب 
امل��واط��ن في بونص التأمينات 
االجتماعية واج���ب مستحق، 
مطالبا بحقه في إسقاط قرض 
بنك االئتمان بعد انتظام عشر 
سنوات من السداد ، كما طالب 
املرشح حبيب مهدي بوعباس 
احل��ك��وم��ة ب��إج��ب��ار ال��ش��رك��ات 
االستثمارية العاملة في الكويت 
على منح العاملني الكويتيني 
فيها رواتب عالية بغض النظر 

عن دعم العمالة.
وح����ول إج������راءات ال��دول��ة 
االح���ت���رازي���ة مل��واج��ه��ة أزم���ة 
جائحة ك��ورون��ا ق��ال بوعباس 

أن التطعيم واج��ب وطني لكن 
يجب إال يفرض على املواطن 
الكويتي، مشددا على أن صحة 
املواطن تأتي في املقام األول لذا 
يجب وضع حد لكثرة األخطاء 
الطبية التي زادت ف��ي اآلون��ة 
األخيرة حتى أن البعض يرى 
أنها أصبحت غير مبررة لقتل 

املواطنني.
وأضاف أن املواطن الكويتي 
يعيش أزم���ة حقيقية متمثلة 
في التخبط في بعض القرارات 
مشيرا إلى أن املواطن ليشتري 
بيت ف��ي السابق ك��ان يحصل 
على 70 ألف دينار و اآلن يحصل 
100 ألف ، فأصبح لزاما أن تدفع 

احلكومة هذا الفرق للمستحقني 
ال��ق��دام��ى حتى ميكنهم ترميم 

وإصالح بيوتهم.
وأك����د ب��وع��ب��اس ض����رورة 
تخفيض ساعات العمل لألمهات 
الكويتيات الالتي لديهن أطفال 
صغار السن ، ومنح املواطنني 
الكويتيني حق التفرغ الدراسي 
م��ث��ل احل���ق ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م من 
الروضة إلى املرحلة اجلامعية 
، وذل�����ك حل��ق��ه��م ال��ق��ان��ون��ي 
وال��دس��ت��وري واملجتمعي في 
استكمال دراستهم واحلصول 
على املاجستير او الدكتوراه 
خلدمة الوطن .مضيفا انه أيضا 
يدعم حقوق احليوان وتوفير 
امللجأ املناسب ل��ه انطالقا من 

مبدأ الرفق باحليوان.
وأشار بوعباس إلى ضرورة 
السماح للمواطن الكويتي الذي 
يعمل باحلكومة التراخيص 
التجارية والتسهيالت الالزمة 
بإنشاء مشروعه اخلاص للعمل 
به بعد انتهاء دوامه احلكومي، 
إضافة إلى منح العسكريني في 
اجليش والشرطة حق االنتخاب 
أس���وة ب��زم��الئ��ه��م ف��ي احل��رس 

الوطني .

حبيب مهدي بوعباس

  العرو يقترح إلزام  صاحب 
% من   10 العمل بأداء 

اشتراكات العاملني بـ»التأمينات«
تقدم النائب مبارك العرو باقتراح بقانون بتعديل بعض 
نصوص م��واد القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون 

التأمينات االجتماعية.
ونص االقتراح على ما يلي:

)مادة أولى(: يستبدل نص املواد )91، 92، الفقرتني الثالثة 
والرابعة من املادة 107، الفقرة األولى من املادة 108، الفقرة 
الرابعة من امل��ادة 110( من األم��ر األميري رقم )61( لسنة 

1976 املشار إليه بالنصوص التالية:
)املادة 91(:

»يلتزم صاحب العمل في حالة التأخير في سداد االشتراكات 
وغيرها من املبالغ املستحقة الواجبة األداء وفقا ألحكام هذا 
القانون ملدة تزيد على ستة أشهر سواء في ذلك ما يلتزم به 
أو ما يلتزم باقتطاعه من مرتبات املؤمن عليهم ب��أداء مبلغ 
إضافي قدره )%0.25( شهريا من املبالغ التي تأخر في سدادها 
وحتسب املبالغ اإلضافية اعتبارا من انتهاء مهلة األشهر ال� 6 
املشار إليها وحتى تاريخ السداد وال يجوز أن تزيد قيمة املبالغ 
اإلضافية عما مقداره )%25( من املبالغ املستحقة أصل الدين 

بأي حال من األحوال«.
)املادة 92(:

»يلتزم صاحب العمل ال��ذي لم يقم بتسجيل كل أو بعض 
عماله خالل امليعاد املنصوص عليه في املادة 94 من هذا القانون 
أو لم يؤد االشتراكات على أساس املرتبات احلقيقية بأن يؤدي 
الى املؤسسة مبلغا إضافيا يوازي )%10( من االشتراكات التي 

لم يؤدها«.
)الفقرتان الثالثة والرابعة من املادة 107(:

»وعلى املؤسسة عرض الطلب مشفوعا باملستندات وتقرير 
باحلالة خ��الل 7 أي��ام م��ن تقدميه أم��ام اللجنة التي يصدر 
بتشكيلها وقواعد الفصل في املوضوعات التي تعرض أمامها 

قرار من الوزير.


