
مجلس األمة
الثالثاء ١٨ يوليو ٢٠١٧

PDF 13ملشاهدة الصفحة

قدمت اقتراحاً برغبة بزيادة الرسوم بنسبة ١٠٠٪ في حال استقدام أي وافد

الهاشم: إلزام املقاولني بتسفير العمالة في حال االنتهاء من املشاريع
بدر السهيل

 تقدمــت النائبــة صفاء 
الهاشم امس االثنني باقتراح 
برغبة يتضمن العديد من 
البنود بشأن تعديل اخللل 
الســكانية  التركيبــة  فــي 
مؤكــده انهــا تقدمــت بهذا 
االقتــراح للضغــط علــى 
احلكومــة لتقــوم بتفعيل 
القوانني اخلاصة بالضوابط 

على الوافدين.
الهاشــم: نظرا  وقالــت 
للتركيبة السكانية املختلة 
في الكويت ووصول أعداد 
الوافدين إلى ثالثة اضعاف 
املواطنني ونظرا لعدم تفعيل 
عدد مــن القوانني اخلاصة 
بالضوابط علــى الوافدين 
وجمعهم ألكثر من وظيفة 
وعمل دون رادع وفي املقابل 
منع املواطــن الكويتي من 
العمــل بأكثر مــن وظيفة 
وقطع بــاب الــرزق عليه، 
اتقدم باقتراحي هذا وبرغبة 
شــديدة لتنفيذه وبأسرع 
وقت لتحقيق مفهوم العدالة 
االجتماعية، وجاء في اقتراح 

الهاشم كاآلتي:
٭ إلزام مقاولي املشــاريع 
بإخراج العمالة من الكويت 
فــي حــال االنتهــاء مــن 

املشاريع.
٭ تفعيــل دور احلكومــة 
االلكترونيــة فــي تقديــر 
احتياج الشركات الفعلي من 
الالزمة للمشاريع  العمالة 
والتوقــف عــن التقديرات 
العشوائية التي تتم حاليا 
وســببت ربكــة ســكانية 

رهيبة.
٭ منع االلتحاق بعائل اال 
للوالدين وان مت االستثناء 
يتكفل الكفيل او الوافد نفسه 
بجميع احتياجاتهم الصحية 

والطبية.
٭ تتم زيادة الرسوم بنسبة 
  ١٠٠% والتي تدفع الستقدام 
أي وافــد ويتحملها الكفيل 

)ماعدا العمالة املنزلية(
٭ يتم حتديد اقامة الوافد 
في الكويت مبدة ال تتجاوز 
١٠ سنوات يتم جتديدها مرة 
واحدة فقط وباستثناءات 
محــددة للمهــن الفائقــــة 

الدقــة.

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم: ما آلية رصد املخالفني لقانون البيئة؟

..وتطلب جدواًل للضبطيات البيئية وتسأل عن دور البلدية 
في ردع من يلقي قمامة على املمتلكات العامة

وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤاال إلى 
نائب رئيس الوزراء الشــيخ خالد اجلراح 
جاء فيه: صودف مروري يوم اجلمعة على 
دوار الشــيراتون في وسط املدينة ألفاجأ 
بكم القاذورات والقمامة املنتشرة في دوار 
جميل ميثل ماضي الكويت وحاضرها من 
قبل مجاميع رهبية من الوافدين اآلسيويني 

لذا يرجى اإلجابة عما يلي:
1 ـ تزويدي بتقرير شــامل وجامع لدور 
شرطة البيئة الكويتية حاليا وتفنيد اآللية 
التي يتم بها رصد املخالفني لقانون البيئة 
البيئية  املتابعة على االشتراطات  وطريقة 

في الدولة.
2ـ  مبا ان تطبيق القوانني والتشريعات البيئية 

يعد من ضمن نطاق جهاز الشرطة البيئية 
وفي مقدمتهــا املراقبة والتنفيذ واحلماية 
خاصة مراقبة األفعال التي تشكل انتهاكا 
للبيئة، ما إجراءاتكــم القانونية واإلدارية 
والتشغيلية لتحريك دوريات شرطة البيئة 
في أيام )اجلمــع واألحد بالذات( وإجازات 

نهاية االسبوع بحق مرتكبيها؟

3 ـ مبا ان الوحدة املتخصصة في وزارة 
الداخلية تسمى شرطة البيئة والتي تخضع 
للمادة 113 من قانون حماية البيئة رقم 42 

لسنة 2014.
يرجى تزويدنا بجدول يوضح الدوريات 
اليومية واالسبوعية التي تقوم بدورها ملراقبة 

املخالفني.

قدمت النائبة صفاء الهاشم سؤاال الى 
وزير األشــغال العامة عبدالرحمن املطوع 
جــاء فيه: بحكم تبعية الهيئة العامة للبيئة 
لكــم ونظرا لإلهمال الشــديد في تطبيق 
القوانني واللوائح البيئية والتقاعس الشديد 
في عدم وجود دوريات بيئية خالل عطل 
نهاية األسبوع )اجلمعة وأيام األحد( داخل 
مناطق الكويت والواجهة البحرية وشواطئ 
الشــويخ ومنطقة دوار الشــيراتون وقد 
صودف مروري يــوم اجلمعة على دوار 
الشيراتون في وســط املدينة ألفاجأ بكم 

القاذورات والقمامة املنتشرة في دوار جميل 
ميثل ماضــي الكويت وحاضرها من قبل 

مجاميع رهيبة من الوافدين اآلسيويني:
لذا يرجى اإلجابة عما يلي:

1- تزويدي بجدول متكامل شامل وجامع 
لدور الضبطيات البيئية واآللية التي يتم بها 

انتشار مفتشي البيئة.
2- مبا ان تطبيق قانون البيئة يعد من 
ضمن نطاق الهيئة العامة للبيئة والتي من 
اختصاصاتها منع تلوث البيئة سواء بتواجد 
اي من املواد او العوامل امللوثة بكميات ملدة 

زمنية مما يؤدي الى األضرار بالصحة العامة 
لذا يرجى تبرير اآلتي:

عدم تواجد اي من مفتشــي الهيئة في 
منطقة وسط الكويت حتديدا منطقة الكنيسة 
ودوار الشــيراتون والشاطئ املقابل لهما 
بصورة يومية ودوريــة وتطبيق الالئحة 

اخلاصة بقانون البيئة.
كما وجهت الهاشم ســؤاال الى وزير 
الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري جاء 
فيه: صودف مروري يــوم اجلمعة على 
دوار الشــيراتون في وسط املدينة ألفاجأ 

بكم القاذورات والقمامة املنتشرة في دوار 
جميل ميثل ماضي الكويت وحاضرها من 
قبل مجاميع رهيبة من الوافدين اآلسيويني 

لذا يرجى اإلجابة عما يلي:
هل لبلدية الكويت دور في منع وردع كل 
من يلقي بالقاذورات والقمامة على املمتلكات 

العامة للدولة؟
ان كانــت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بجدول واضح يبني كيفية توزيع مفتشي 
البلدية على كل االماكن العامة في الكويت 
وبالذات في أيام االجازات والعطل الرسمية.

أعلن تقديمه جملة من األسئلة البرلمانية كخطوة أولى

الصالح: ملاذا يتقاعس ديوان احملاسبة عن تفعيل الرقابة في مكتب استثمار لندن؟
شدد عضو مجلس األمة 
النائب خليل الصالح على 
ضرورة إحياء ملف مكتب 
االستثمار الكويتي في لندن 
وان يتــم إحــكام الرقابــة 
ومتابعة كافــة اإلجراءات 
احلســابية في هذا املكتب 
الذي اصبح بعيدا عن نظم 
املالي  الرقابــة والفحــص 
امليداني والذي بات يعتمد 
على التقارير املعلبة، مشيرا 
إلى ان هذا امللف ســبق ان 

متت اثارته في املجلس عام 
٢٠١5 ومت التوصل للعديد 
من املالحظـــــات التي كنا 
وال نــزال ننبه خلطورتها 
ولكن لألسف ال حيــاة ملن 

تنــادي.
النائــب خليــل  وقــال 
تصريــح  فــي  الصالــح 
صحافــي اننا كنــا ننادي 
بأن تتولى هــذا امللف اياد 
وطنية لتقوم هي باملتابعة 
والرقابــة الفعالة الدورية 

هنــاك موظفــني كويتيني 
فــي هــذا املكتــب يعملون 
بشكل دائم وسائر مكاتب 
االستثمار الكويتية العاملة 
باخلارج ملتابعة كل صغيرة 
وكبيرة على أموال الشعــب 

الكويتي.
النائــب خليــل  ودعــا 
الصالح إلى أهمية ان يقوم 
جهاز املراقبني املاليني بدوره 
ان تســخر إدارة الفتــوى 
والتشريع اداراتها أيضا في 

األخرى املسؤولة عن أموال 
الشعب الكويتي في اخلارج 
فــإن ذلــك التباطؤ لن مير 
مرور الكرام وسنقوم بتقييم 
ومراقبــة كل اإلجــراءات 
املتخذة قبل ان نذهب ألي 
خيار آخر ألن ذلك يدخل في 
جل مســؤولياتنا الرقابية 
التــي حتفظ وتصون املال 

العام.
وأشــار النائــب خليــل 
الصالــح إلى ان األســئلة 

وطالبنا ديوان احملاســبة 
بأن يقوم مبسؤولياته في 
هذا الصدد وان يقوم بدوره 
الرقابي بشــكل كامل على 
ارض الواقع في هذا املكتب 
ولكن قوبلت هذه املطالبة 
بالتقاعس مــن قبل جهاز 
يفتــرض بــه ان يكون هو 
ورئيس ديوان احملاســبة 
املبادرين الى تعزيز ودعم 
الرقابــة،  كافــة عمليــات 
مؤكــدا ضــرورة ان يكون 

بسط رقابتها على كل اعمال 
هذا املكتب وبحث ما يدور 
ويحصل في االستثمارات 
اخلارجية محذرا من مغبة 
التباطــؤ او التقاعــس من 
األجهزة الرقابية في متابعة 
وتفعيــل الرقابــة في هذا 
املكتب، مشيرا إلى انه اذا لم 
يقم رئيس ديوان احملاسبة 
بتعيني مراقبني او ممثلني 
لديوان احملاسبة دائمني في 
هذا املكتب وسائر املكاتب 

البرملانية ستكون حاضرة 
كخطــوة أولــى فــي حال 
التمادي والتباطؤ في عدم 
تعيــني مراقبــني وممثلني 
لديوان احملاسبة في مكاتب 
االســتثمار اخلارجيـــــة 
ومن ثم سيتـــــم تقييـــم 
اإلجراءات املتبعة وما مت في 
هذا امللف املالي املهم وصوال 
املناســب  التخــاذ اإلجراء 
بحكــــــم مسؤولياتنـــــا 

كنـــواب. خليل الصالح

يتم حتديد إقامة 
الوافد في الكويت 

مبدة ال تتجاوز
١٠ سنوات

استقبلها الرشيدي .. والمواطنون يشيدون بأداء العاملين

التحقيق البرملانية تفقدت أحوال املرضى 
واملكتب الصحي بفرنسا

قامــت جلنــة التحقيق 
البرملانية بزيارة الى املكتب 
الصحي بفرنسا وذلك ملتابعة 
مــا أوكل لها من مهام حيث 
كان أعضــاء اللجنة ومدير 
املكتب الصحي فهد الرشيدي 
واملديراملالي باملكتب فيصل 
الزمانان، حيث قام األعضاء 
بجولة داخلية واملرورعلى 

مكاتب املوظفني التي وضعت 
مــن أجل خدمــة املواطنني 
من حيث حتديــد املواعيد 
احملاســبية  واالجــراءات 
باالضافة الى مرورهم على 
املتابعني  مكاتــب األطبــاء 

حلاالت املرضى.
وأثنــاء تواجــد أعضاء 
اللجنــة البرملانية باملكتب 

بعــض  أشــاد  الصحــي، 
املواطنني املراجعني للمكتب 
بتعامــل املكتــب الصحــي 
الراقي معهم ومبا يالقونه 
من تعاون وتســهيل أمور 
املرضــى وســعة صــدور 
جميــع العاملني في املكتب 
الصحي بفرنسا في الرد على 

استفساراتهم.

صالح خورشيد وفيصل الكندري وسعدون حماد وعمر الطبطبائي يتوسطهم فهد الرشيدي وفيصل الزمانان

العربيد: ما عدد مدارس ذوي اإلعاقة؟

»املال العام« ناقشت جتاوزات »اإلعالم« واجلهات التابعة
بدر السهيل

البرملانية  العامة  عقدت جلنة حماية األموال 
اجتماعا أمس الســتكمال التحقيق في املسائل 
املثارة بشأن املخالفات والتجاوزات املالية واإلدارية 
بوزارة اإلعالم واجلهات التابعة لها، ومن املقرر 
أن تستكمل اللجنة اليوم التحقيق بحضور وزير 
الدولة لشــؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم 
بالوكالة الشيخ محمد العبداهلل وقال مقرر اللجنة 

النائب عبدالوهاب البابطني: إن اللجنة عقدت 12 
اجتماعا لبحث جتاوزات »املوانئ« تبني خاللها 
استغالل أراض مبساحة مليون متر بال مقابل، 
حيث مت رصد الكثير من التجاوزات املالية لعدد 
من اجلهــات احلكومية، ومنها أن هيئة الزراعة 
وزعــت مليون دينار دون وجه حق. وكشــف 
البابطني عن  أن اللجنة أوصت بإجراء تعديالت 
على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفســاد 

وإحلاق تبعيتها مبجلس األمة.

وجــه النائب فراج العربيد 
الشــؤون  لوزيــرة  ســؤاال 
االجتماعيــة والعمــل ووزيرة 
الدولــة للشــؤون االقتصادية 
هند الصبيح جاء فيه: مع كثرة 
الشكاوى التي يعاني منها ذوو 
االحتياجــات اخلاصة واولياء 
امورهــم مــن االجــراءات التي 
تتخذهــا الهيئة العامة املعنية 
بذلك، ومع ورود مالحظات في 
تقريــر ديوان احملاســبة حول 
وجود مخالفات وجتاوزات في 
ملف الهيئة، لذا يرجى موافاتنا 
بالتالــي: ورد في تقرير ديوان 
احملاسبة وجود مخالفات مالية 
لبعض املدارس اخلاصة بذوي 
االعاقة، ما دوركم في تالفي تلك 

املخالفات؟ الرجاء تزويدنا بعدد 
املــدارس املعتمــدة للهيئة في 
كل محافظة على حدة مع ابراز 
االسس الفنية التي مت اختيار 
هــذه املــدارس علــى ضوئها، 
وتقارير تقييمها في تعليم ابناء 
هذه الفئة وحجم التعامل املادي 
مع كل مدرسة من تلك املدارس. 
وما سبب تأخير اصدار شهادات 
اثبات االعاقة التي يصل معظمها 
الى اشهر، وما االجراءات الفنية 
املتخذة في هذا االطار؟ برجاء 
تزويدنا بتقرير واضح ومفصل 
عن االجــراءات املتبعة الصدار 
الشــهادات، واآللية التي تقوم 
بها الهيئة بهذا الصدد والعوائق 
الفنية التــي تواجهها في مثل 

تلك احلالة.
تقــوم الهيئة بإيقــاف رواتب 
اإلعاقــات التعليميــة مــا دون 
ســن الثامنة عشرة، فما سبب 
ايقاف تلك الرواتب؟ برجاء شرح 
االجراءات الالئحية في مثل هذه 
احلاالت وما يتبعها من شروط 
اليقــاف تلــك الرواتــب وعدد 
احلاالت التي مت وقف رواتبها.  
اشار تقرير ديوان احملاسبة الى 
وجود جتاوزات في بند االجهزة 
التعويضيــة، فمــا دور الهيئة 
في تالفي تلك التجاوزات، وما 
االجراءات املتخذة بهذا امللف؟ 
الرجاء تزويدنا بصورة ضوئية 
املتخــذة وحجــم  لالجــراءات 

التجاوزات املرصودة.

فراج العربيد

عبدالوهاب البابطني


