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املطير يقترح قيام الشركة الكويتية للتموين بشراء كل إنتاج 
املزارعني الكويتيني وبيعه للمواطنني بربح ال يتجاوز ١٠٪

تقدم النائب محمد براك املطير 
باالقتــراح بقانــون بشــأن قيام 
الشركة الكويتية للتموين بشراء 
كل انتــاج املزارعــني الكويتيني 
فــي الكويــت مع اعطائــه صفة 
االستعجال، ونصت مواده على 

ما يلي:
٭ مادة ١: تقوم الشركة الكويتية 
للتموين بشراء كل انتاج املزارعني 
الكويتيني في الكويت وبيعه على 

املواطنني بهامش ربح ال يتجاوز 
.٪١٠

٭ مــادة ٢: يتــم تصدير اإلنتاج 
الفائــض عــن حاجــة املواطنني 
إلى خارج الكويت على ان تورد 
أرباح التصدير الى خزينة الدولة 
ويخصص جزء منها إلعادة شراء 
الزراعيــة للمزارعني  املنتجــات 

الكويتيني في الكويت.
٭ مــادة ٣: الشــركة الكويتيــة 

للتمويــن هي املعنــي احلصري 
الزراعيــة  املنتجــات  بتصديــر 
الغذائيــة للمزارعــني الكويتيني 

خارج الكويت.
٭ مــادة ٤:على رئيــس مجلس 
الوزراء والوزراءـ  كل فيما يخصه 

ـ تنفيذ هذا القانون.
ونصــت املذكــرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بشــأن قيام 
الشركة الكويتية للتموين بشراء 

كل منتجات املزارعني الكويتيني 
علــى ما يلــي: صرفــت حكومة 
الكويت مبالغ طائلة لدعم املنتجات 
الزراعية وقامت بتوزيع أراضي 
زراعية كان الهــدف منها توفير 
األمن الغذائي للكويت وألن القطاع 
الزراعي في الكويت ميثل مخزونا 
اســتراتيجيا، وملا كانت الشركة 
الكويتيــة للتمويــن منــوط بها 
احلفاظ على املخزون االستراتيجي 

للمواد الغذائية وتوفير وتوريد 
املواد التموينية املدعومة من قبل 
احلكومة وفقا لسياسات وقرارات 
وزارة التجارة والصناعة، لذلك 
يهــدف هذا االقتراح تقدمي الدعم 
للقطاع الزراعي ألنه ميثل مخزونا 
استراتيجيا وذلك من خالل شراء 
الشركة الكويتية للتموين كافة 
املنتجــات الزراعيــة للمنتجــني 
الكويتيني وبيعها بسعر مناسب 

للمواطنني وتصدير الفائض منها 
على أن تــورد أربــاح التصدير 
الــى خزينة الدولــة، ويخصص 
جزء منها إلعادة شراء املنتجات 
الزراعية للمزارعني الكويتيني في 
الكويت، على ان يكون للشــركة 
الكويتية للتموين احلق احلصري 
الزراعيــة  املنتجــات  بتصديــر 
الغذائيــة للمزارعــني الكويتيني 

خارج الكويت.

طالب بإعطائه صفة االستعجال لتكون شركة التموين املعني احلصري بتصدير كل املنتجات الزراعية

محمد املطير

٥ نواب يقترحون إلزام «البترول» بتكويت جميع الوظائف 
وعدم جتديد عقود  اخلدمات االستشارية

قدم النواب احلميدي السبيعي 
املــال وصالــح عاشــور  ود.بــدر 
الكنــدري وفيصل  ود.عبدالكــرمي 
الكنــدري اقتراحا بقانــون يتعلق 
بتعيني الكويتيني في القطاع النفطي. 

وجاء نص االقتراح كالتالي:
بعــد االطــالع علــى القانــون، 
والقانــون رقم ٢٨ لســنة ١٩٦٩ في 
شــأن العمــل في األعمــال النفطية 

والقوانني املعدلة له.
والقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٠ بشأن 
العمل في القطاع األهلي واملرسوم 
بالقانون رقم ١١ لســنة ١٩٧٩ بشأن 
اخلدمة املدنية والقوانني املعدلة له.

وافق مجلس األمة على القانون 

اآلتي نصه:
املادة األولى

تلتزم مؤسسة البترول الكويتية 
وجميع الشركات التابعة لها بتكويت 
جميع الوظائف خالل مدة أقصاها 
ستة أشهر خالل إصدار هذا القانون.

املادة الثانية

عدم جتديد جميع عقود شركات 
اخلدمات االستشارية.

ويكون التوظيف في املؤسســة 
والشــركات التابعة لها وفق إعالن 
يتم نشره وتكون األولوية للكويتيني 
فإن لم يوجد فتكون األفضلية ألبناء 

غير الكويتيني من أم كويتية، فإن 
لم يوجد يجوز التعاقد مع موظف 
غير كويتي ملدة محدودة ال تتجاوز 
الســنة قابلة للتجديــد بعد أن يتم 

اإلعالن عنها.
املادة الثالثة

نقل جميــع الكويتيني العاملني 
فيما يسمى بعقود املقاولة الى العمل 
بنظام التكويت والعمل في الشركة 
التابعة لها، وذلك خالل مدة ٦ شهور 

من صدور هذا القانون.
املادة الرابعة

عــدم جتديــد جميــع عقــود 

املوظفني االستشــاريني ملؤسسة 
البتــرول الكويتية أو الشــركات 
التابعــة لها، الذيــن مت تعيينهم 
بدون إعالن عند انتهاء عقودهم 
وال يتم التوظيــف أو التجديـــد 
لعقــود االســتعانة تلــك إال بعد 

اإلعالن عنها.
التوظيــف  وتكــون أولويــة 
للكويتــي ثم لغير الكويتيني من 
أبناء الكويتيات ثم لغير الكويتيني  
إن لــم يوجــد، وذلك ملدة ســنة 
ويتمـ بعدها اإلعـــــالن عنـ تلك 
الوظيفــــــة، وتكون األفضليـــة 
للكويتــي وفـــــق األفضليـــــة 

والترتيـــب السابــق.

قدمه السبيعي واملال وعاشور وعبدالكرمي الكندري وفيصل الكندري 

د.بدر املال د.عبدالكرمي الكندرياحلميدي السبيعي فيصل الكندريصالح عاشور 

يتم تصدير اإلنتاج الفائض عن حاجة املواطنني إلى اخلارج على ان تورد أرباح التصدير خلزينة الدولة ويخصص جزء منها لشراء املنتجات الزراعية للمزارعني الكويتيني

العدساني: يجب معاجلة «الُعهد»
بدًال من استغالله بشكل خاطئ

الدقباسي يطلب جميع تعاقدات 
«الصحة» خالل أزمة «كورونا»

فهاد لزيادة املكافأة االجتماعية 
للمبتعثني والدارسني على نفقتهم

ريــاض  النائــب  أكــد 
العدساني أنه بعد اجتماع 
مجلــس األمــة مــع ديوان 
احملاســبة والذي مت خالله 
مناقشــة طريقــة الصرف 
علــى إجــراءات مواجهــة 
أزمة كورونــا فيما يتعلق 
احلكوميــة  بالتعاقــدات 
اتضــح ما كنا نحــذر منه 
وهو الصرف على حساب 
العهد امللياري، وهو صرف 
خارج أبواب امليزانية، وقد 
مت هذا اإلجراء في التعاقدات 

احلكومية، وهو إجراء غير سليم.

وأضــاف: لقــد ضمنت 
هذا اإلجراء في استجوابات 
مخالفــة  ألنهــا  عديــدة 
امليزانية،  صريحة لقواعد 
مبينا: وسيتم تضمني هذا 
املوضــوع في اســتجواب 
وزير املالية، مشددا على انه 
ال يجوز اتباع هذا األسلوب 
في الصــرف وإمنا يتطلب 
األمر التقيد بالنظم واللوائح 
املعمول فيها وعدم تضخيم 
حســاب العهــد واملفترض 
معاجلته محاسبيا بدال من 

استغالله بشكل خاطئ ومخالف.

علــي  النائــب  وجــه 
الدقباســي سؤاال الى وزير 
الصحــة الشــيخ د.باســل 
الصبــاح جــاء فيــه: فــي 
ظل تصــدي الدولــة لوباء 
كورونا وما يقوم به أبناؤنا 
في الصفــوف األمامية من 
مواجهة لهــذا الوباء ودور 
وزارة الصحة لوضع السبل 
االحترازية لسالمتهم خاصة 
فيمــا يتضمــن التعاقد مع 
الشركات املختصة لتوفير 
التي  جميــع االحتياجــات 

تتطلبها ملواجهة ڤيروس كورونا.
وحيــث إنه انتشــر فــي بعــض مواقع 
التواصل االجتماعي ان الوزارة قامت بترسية 
ممارســات تعاقدات مباشــرة على شركات 
اتضح من خاللها وجود فروقات كبيرة بني 
اختيار عروض األســعار، مما يظهر وجود 
جتاوزات، وبناء عليه يرجى إفادتي باآلتي:

١ ـ تزويدي بنســخة من جميــع التعاقدات 
املباشــرة التي قامت بها وزارة الصحة مع 

شركات القطاع اخلاص خالل 
فترة ظهور وباء كورونا.

جميــع  مــن  نســخة  ـ   ٢
املقدمة  عــروض األســعار 
من جميع الشركات للوزارة 
للمناقصــات التي طرحتها 
الوزارة خــالل فترة ظهور 

وباء كورونا.
٣ـ  إفادتي عن اختيار عروض 
األســعار األعلــى قيمة من 
عــروض األســعار املقدمة، 
وهل هناك عروض أســعار 
مقدمة من الشركات نفسها 
ســابقا بأقل من األسعار التي متت املوافقة 

عليها في هذه الفترة؟
٤ـ  هل توجد جهة او جلنة بوزارتكم تعتمد 
القيمة السعرية املناسبة ألي مناقصة تطرحها 
الوزارة؟ فــي حال اإليجاب يرجى تزويدي 
باألسعار التي حددتها تلك اجلهة أو اللجنة.

٥ـ  ما اإلجراءات التي تتخذها الوزارة الختيار 
عروض األســعار املناســبة وفقا لألســعار 

املعتمدة؟

قدم النائب عبداهللا فهاد 
اقتراحــا برغبــة جــاء فيه: 
إميانا منا بأهمية الشــباب 
الكويــت  فــي بنــاء دولــة 
وصناعــة مســتقبلها، وملا 
كانت هناك ضــرورة ملحة 
لتخفيف العبء املادي على 
طلبــة التخصصات الطبية 
في جمهورية مصر العربية 
ولكــون املكافأة االجتماعية 
احلاليــة ال تغطــي جميــع 
االحتياجات األساســية من 
شراء كتب وأدوات ومالبس 

طبيــة وغيرها مــن املصروفات املعيشــية 
التي تشــكل عبئا ماديا ثقيــال في ظل غالء 

املعيشــة احلالي، لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

١ - زيادة املكافأة االجتماعية 
للطلبة املبتعثني والدارسني 
علــى نفقتهــم اخلاصة في 
التخصصات الطبية بنسبة 

.٪٥٠
٢ - إقرار البدل اإلكلينيكي 
للطلبة الدارسني على نفقتهم 

اخلاصة.
٣ - إقرار١٠ مقاعد لالبتعاث 
للطلبة غير محددي اجلنسية 
في تخصص الطب بشــرط 
حصولهــم علــى معدل يعــادل ٣٫٥ وصرف 

مكافأة اجتماعية شهرية لهم.

رياض العدساني

علي الدقباسي

عبداهللا فهاد

«التعليمية»: برامج تأهيلية للمعلمني
ماضي الهاجري

وافقــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
على االقتــراح برغبة املقدم 
مــن النائــب ثامر الســويط 
بشــأن إعداد برامج تأهيلية 
للمعلمني فــي طرق تدريس 
املناهج التعليمية. وورد في 
تقرير اللجنة الذي تنشــره 
«األنباء»: أحال رئيس مجلس 
األمــة الــى اللجنــة بتاريخ 
االقتــراح برغبــة   ٤/١١/٢٠١٨

املشــار اليه لدراســته وتقدمي تقرير عنه الى 
املجلــس، وقــد عقــدت اللجنة لهــذا الغرض 

اجتماعا بتاريخ ١٠/١١/٢٠١٩، 
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء 
انتهت اللجنة الى املوافقة على 
االقتراح بإجماع احلاضرين 
من أعضائها. وكان السويط 
قــد قال في مقدمــة اقتراحه: 
يعد النظام التعليمي ركيزة 
الفرد  أساســية في تنشــئة 
وإعداده للمشاركة في تنمية 
املجتمــع، كمــا يشــكل أحد 
التــي  املقومــات األساســية 
كفلها الدســتور الكويتي في 
املادة ١٣ التي تنص على أن: 
«التعليم ركن أساســي لتقدم املجتمع، تكفله 

الدولة وترعاه» ولذلك قدم هذا االقتراح.

ثامر السويط

الدالل: هل قام مجلس الوزراء في ظل أزمة «كورونا» 
بإعادة النظر بخطة التنمية ٢٠٣٥؟

وجه النائب محمد الدالل 
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزيــر الداخليــة 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء أنس الصالح قال في 
مقدمتــه: عالم جديــد أثناء 
أزمة ڤيروس كورونا وعالم 
مختلف جدا بعد أزمة ڤيروس 
كورونا، فالتبعات الصحية 
واألمنيــة  واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة الناجتــة عن 
املــرض أكثر مــن أن تعد أو 
حتصى، وقد سببت أضرارا 
بالغة وخسائر منها خسائر 
بشرية في األرواح وتراجع 
كبير في اقتصادات الدول، كما 
أن الوباء ساهم في غياب األمن 
وتعاظم االضطراب في عدد 
من دول العالم، فالبشرية لم 
متر عليها جتربة مماثله في 
آثارها ونتائجها، وجانب آخر 
فإنه من املتوقع بأن القضاء 
على املرض غالبا سيأخذ فترة 
طويلة وجهــودا أكبر، األمر 
الذي يتطلب معه أن تسعى 
الــدول واحلكومــات ومنها 
حكومــة الكويــت إلى األخذ 
وإعمال اإلدارة اإلستراتيجية 

اهللا ثم نبذل األسباب ونعمل 
بوعي وعقل لبناء مســتقبل 
أفضل في ضوء االحتماالت 
القائمة بانتهاء الوباء أو بقائه 
لفترات أطول وتأثير ذلك على 

كل األصعدة.
وطالــب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١- هل قام مجلس الوزراء 
في ظــل هذه األزمــة بإعادة 
التفكيــر بكويت املســتقبل، 
وأعني بذلك هل توجد رؤى 
جديــدة تتطلب إعادة النظر 
بخطــة الكويــت التنمويــة 
٢٠٣٥ وما األسس القائمة لدى 

األصعدة؟ وهل توجد دراسات 
أو أبحاث أعدت من قبل اللجان 
احلكومية في هذا الصدد مع 
تزويدي بتلك الدراســات إن 

وجدت؟
٤- هــل مت تقييــم األداء 
احلكومي ودور املجتمع املدني 
والدور الشعبي فيما مضى من 
أداء وتعامل مع أزمة الوباء؟ 
وما النتائج املستخلصة من 
هــذا التقييــم والتوصيــات 

الناجتة عنه؟
٥- التخطيط للمستقبل 
يتطلب مساهمة كل األطراف 
الفاعلة مــن جهات حكومية 
مختصة أو معنية بالتخطيط 
وكذلك مجلس األمة كممثلني 
للشــعب ومجتمــع مدنــي 
أكادميية  مختص وأطــراف 
وذات خبــرة واختصــاص، 
فما خطوات مجلس الوزراء 
العمــل املشــترك  لتفعيــل 
للتخطيط املستقبلي بإشراك 
األطراف الفاعلة واملختصة، 
فالكويت بنيت بسواعد جميع 
أبنائها وإعادة البناء والتقدم 
فيه يتطلب تفعيل هذه القيمة 

احلضارية؟

مجلس الوزراء للقيام بذلك. 
مجلــس  قــام  هــل   -٢
الوزراء بدراسة أو التخطيط 
الحتماليــة اســتمرار الوباء 
لفترات طويلة، وبالتالي هل 
حدد مجلس الوزراء سياسات 
عامة وآليات للتعامل الطبي 
واألمني واالقتصادي والغذائي 
واالجتماعــي وتفعيــل عمل 
اجلهات احلكومية والقطاع 
اخلاص مع تلك الفرضية من 
صور التعايش مع الوباء أو 
ما بعد مرحلة انتهاء الوباء؟ 
مع رجــاء تزويدي باخلطط 
الزمني  املقترحة والبرنامج 

التنفيذي لها.
٣- مــع اختــالف تعامل 
الوبــاء عامليــا  الــدول مــع 
واختــالف التجارب حســب 
طبيعة كل دولة ومجتمع إال 
أنه يتطلب دراســة عدد من 
التجارب الناجحة لالستفادة 
منها مبا يتالءم مع الكويت، 
فهــل هنــاك تواصــل علمي 
جــاد مــع عــدد مــن الــدول 
واملنظمــات لالســتفادة من 
تلك التجارب، وباألخص في 
اإلطار املســتقبلي على كافة 

محمد الدالل

القائمــة  لدولهــا ولألزمــة 
باإلضافة إلى اإلدارة التكتيكية 
أو املرحلية لألزمة، وبافتراض 
أن عددا من العوامل البشرية 
واملادية ساهمت في مواجهة 
الوبــاء، إال أن تلــك العوامل 
وقتيــة وليســت دائمــة وال 
ميكن التعويل عليها لفترات 
طويلــة، فمهمــا كان التزام 
الشعب بتعليمات احلكومات 
مبواجهة الوباء، ومهما كانت 
قوة الدولة األمنية في ضبط 
النظام، أو كان للدولة املتانة 
فــي الوضــع املالــي لتحمل 
تبعات األزمة االقتصادية، أو 
مدى قوة أو جهوزية القطاع 
الطبي في مواجهة األزمة، أو 
مدى اســتقرار العالقات بني 
دول اجلوار أو اإلقليم، فإن من 
شأن استمرار األزمة تراجع 
تلك العوامل أو انهيار البعض 
منهــا، وهو ما ســيؤدي إلى 
عواقب وخيمــة على الدول 
والشــعوب، ومــع تقديرنــا 
املتميــزة  الكبيــر للجهــود 
حكوميا وشعبيا التي بذلت 
ومازالت ملواجهة الوباء، إال 
أنه يتطلــب أن نتوكل على 

الفضالة يطالب بعرض «عودة احلياة» على مجلس األمة
طالب النائب يوسف الفضالة بعرض 
اخلطة احلكومية بشــأن عودة احلياة 
التدريجيــة على مجلــس األمة، داعيا 
أن تكون العودة بشكل منتظم يراعي 
أصحاب األمراض املزمنة والذين يعانون 

من نقص املناعة.
وقال الفضالة في تصريح صحافي 
مبجلس األمــة «اســتمعنا إلى حديث 
ســمو رئيس مجلس الوزراء اخلاص 
بعودة احليــاة الطبيعية تدريجيا في 
القادم من األيام وحتديدا في الـ ٣٠ من 

الشهر اجلاري».
وأضاف أنه يجب أن تكون الرسالة 

واضحة للوزراء كافة بضرورة أن تعود 
احلياة بشكل منتظم وبصورة تدريجية 
وتراعي األفراد كافــة، وكذلك املرضى 
الذين يعانون من أمراض مزمنة ولديهم 
نقص مناعة وان يكونوا آخر العائدين 
إلى العمل بعد االطمئنان على صحتهم 

باإلضافة إلى النساء احلوامل.
من جانب آخر، كشــف الفضالة أن 
االجتمــاع النيابي احلكومي الذي عقد 
أمس مع قياديي ديوان احملاســبة كان 
هدفه مراجعة جميع العقود ومراقبتها 
والتأكد من صحتها خالل القترة املاضية. 
وأضاف الفضالة «استمعنا إلى شرح 

من القياديني عــن طبيعة هذه العقود 
وكذلك العقود التــي رفضت»، واصفا 
اجللســة باملمتازة والفنيــة والرقابية 
ما بني املؤسسة التشــريعية وذراعها 

الرقابية.
وأكــد الفضالــة أن النــواب طالبوا 
بضرورة استمرار عقد مثل هذه اجللسات 
للوقوف بشكل دوري ومنتظم ومتابعة 
مــا يتم تداوله عن صحة هذه العقود، 
الفتــا إلــى تأكيد النواب علــى ان هذه 
العقود ســليمة من الناحية الرقابية، 
حيث متت املوافقة على بعضها ورفض 

يوسف الفضالةالبعض اآلخر.


