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احلمد: «خطة العودة» يجب أن تراعي اجلوانب 
اإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية

قال الناشط السياسي 
الســابق  واملرشــح 
مجلــس  النتخابــات 
األمــة م.أحمــد احلمد 
إن املسؤولية عن طرق 
وآليات وتفاصيل العودة 
للحياة الطبيعية بعد فتح 
االقتصاد في أي دولة 
تقع على كاهل احلكومة 
بشكل تام وكامل، حيث 
ان املواطن في هذا األمر 
يكون من ضمن املنفذين 
لهذه التفاصيل وامللتزمني 

بها، مؤكــدا أن احلكومة يجب أن تضع 
اخلطة الالزمــة بأقصى درجات اإلتقان 
واملهنية واملسؤولية ألن التداعيات خطيرة 
جدا ال سمح اهللا في حال وجود ثغرات 

في اخلطة.
وأضاف احلمد ان املواطنني في هذه 
املرحلة وصلوا إلى مرحلة قاسية وصعبة 
بعد إغالق البالد وحظر التجوال اجلزئي 
ثم للحظر الشامل وتعطيل العمل وتأثر 
األجور واألعمال وغيرها باإلضافة إلى 
التي  مشــاعر اخلوف والقلق والتوتر 
تصاحــب مثل هذه الظــروف الوبائية 

اخلطيرة.
وبني احلمد ان خطة احلكومة يجب 
أن تأخــذ بعني االعتبــار كل اجلوانب 
اإلنســانية واالقتصادية واالجتماعية 
اخلاصة باملواطنني كوسيلة إلعادة تأهيل 
جماعي حلياة ما بعد اإلغالق مع استمرار 
ڤيروس كورونا الذي لم يتم إيجاد لقاح 

له أو دواء له حتى اآلن، 
إلى أن معظم  مشــيرا 
الدول حول العالم اتخذت 
املدروس  الفتح  قرارات 
واملتدرج بعد أن اكتشفت 
بأن أخطار اإلغالق تفوق 
أخطار الفتح مع استمرار 
الڤيروس، ولكن ضمن 
خطط صحيــة وفنية 

وتقنية مدروسة.
وشــدد احلمد على 
ضرورة األخذ باألولويات 
والضرورية  القصوى 
على املستويات اإلنسانية واالقتصادية 
مثل تشجيع املشاريع الصغرى واملتوسطة 
واألمــن الغذائــي مبــوارده الداخلية 
واخلارجيــة واإلجــراءات االحترازية 

األساسية دون مغاالة وال استهتار.
وختم احلمد راجيا من اهللا سبحانه 
وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن الكويت 
وسائر بالد العالم، آمال بأن يتعلم العالم 
الدرس من ڤيــروس كورونا بالتوقف 
عن ظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان وتعزيز 
املوارد  الدول واســتغالل  التعاون بني 
لرفاهية اإلنسان وحياته الكرمية بدال من 
اإلنفاق على أسلحة الدمار الشامل والقتل 
واملجــازر، متقدما بالتهنئة والتبريكات 
لصاحب الســمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد وعموم الشعب 
الكويتي واألمتني العربية واإلســالمية 
مبناسبة حلول عيد الفطر أعاده اهللا على 
جميع املسلمني باخلير واليمن والبركات.

كوسيلة إلعادة تأهيل جماعي حلياة ما بعد اإلغالق

م.أحمد احلمد

الطبطبائي ُيطالب رئيس الوزراء بإنصاف 
الباحثني الكويتيني في معهد األبحاث

رشيذ الفعم

النائــب عمــر  حــــــذر 
الطبطبائي من اتخاذ ڤيروس 
كورونا شماعة لكل املشاريع 
الفاشــلة، مطالبــا رئيــس 
الــوزراء بإنصاف الباحثني 
الكويتيني في معهد األبحاث.
الطبطبائــي، في  وقــال 
تصريح مبجلــس األمة، ان 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي د.سعود احلربي قد 
يكون هــو احللقة األضعف 
بالوزارة واحلكومة بسبب 
بطء اتخــاذ القرارات حيال 
سوء التعليم وأيضا البطء 
في مواجهة جتاوزات معهد 

االبحاث والتي سبق ذكرها 
للوزير اكثر من مرة. وأضاف 

١٥ الف دينار عن عمل مدته 
٤٤ يوما، رغم ان لديه عقدا 
آخر مع جهة حكومية تربوية 
اخرى مدته سنة بقيمة ٢٦ 

الف دينار.
الطبطبائــي  وعــرض 
عقدا آخر ملستشار مدته ١٢ 
شهرا بقيمة ٦٤ الف دينار، 
مشيرا إلى أن هذا املستشار 
هو الــذراع اليمنى لهم، كما 
انه مستشــار في املواشــي 
ولكن يقــوم بعمــل أبحاث 
تكنولوجيــة وكل األبحاث 

تكون عن طريقه.
واكد أن لديه مستمسكات 
اخرى ســتظهر فــي الوقت 
املناســب، مبينــا ان احدى 

«لــن يثنينا شــيء يا وزير 
التربية عن استخدام أدواتنا 

الدستورية».
الطبطبائــي  وأوضــح 
أنه يعمل منذ ســنتني على 
موضوع الشبهات في معهد 
األبحاث الذي تبلغ ميزانيته 
نحو ١٠٠ مليون انفقت على 
مشــاريع فاشــلة وتنفيــع 
واستشــارات، الفتــا إلى ان 
املشروع الوحيد الذي جنح 
هو مشــروع ميــاه كاظمة. 
وقال ان لديه بيانات عن عقد 
الحد املستشارين في املعهد 
تسلم ٨ آالف دينار عن عمل 
دام شــهرا و٢١ يوما، وعقد 
آخر ملستشــار آخر يتسلم 

حينما يرغبون في حضور مؤمترات باخلارج يتم رفضها بحجة عدم توافر اإلمكانات املادية

عمر الطبطبائي

٨ نواب يقترحون تبني األمانة العامة لألوقاف مشروع 
«وقف الكويت» واإلعالن عنه ملواجهة األزمات واألخطار

سامح عبداحلفيظ

قدم ٨ نــواب اقتراحا برغبة لقيام 
األمانة العامة لألوقاف بتبني مشروع 
واإلعالن عنه باسم «وقف الكويت»، 
وتخصص تلك الوقفية الدائمة لدعم 
اجلهود الرسمية والشعبية ملواجهة 
األزمات واألخطار. وجاء نص االقتراح 

كالتالي: 
قال تعالى (بلدة طيبة ورب غفور).. 
لقــد عــرف عامليــا وهللا احلمــد عــن 
الكويت اميرا وشعبا وجهات رسمية 
حرصهم وعطاؤهــم املتميز في عمل 

الطيب واخلير ودعم العمل اإلنساني 
واخليــري، ومن شــواهد ذلك األدوار 
اخليرية واإلنســانية داخــل الكويت 
وخارجها ملواجهة ازمة ڤيروس كورونا 
حيث امتدت يد اخلير الكويتية الى كل 
الدول والشعوب واحملتاجني في الداخل 
وفي العالم، كما متيز العمل اإلنساني 
واخليري بالعمل والبذل مبا قامت به 
جمعيات خيرية ومتطوعون فرادى من 
جهود مساندة وداعمة للعمل الرسمي 
داخل الكويت، كما ســارع الكثير من 
اهــل اخلير ومن جتــار الكويت لبذل 
املال وببذل ما لديهم من إمكانات لدعم 

اجلهود الرسمية والشعبية ملواجهة 
الوباء، جزاهم اهللا جميعا خيرا. 

واســتكماال لتلك اجلهود املباركة 
وحرصا على نيل رضا اهللا ابتداء ثم 
سعيا لتحقيق مقصود اآلية الكرمية 
(بلدة طيبة) بإذنه تعالى، فإنه يتطلب 
ابتداء ان استكمال جهود العطاء احلالية 
عبر التفكير املؤسسي الفعال وذلك عن 
طريق تبني خطوات تضمن استمرارية 
مثل هذا العطاء مؤسسيا وكذلك اشراك 
عدد اكبر في تفعيل تلك اخلطوات من 
اجلهات الرسمية والشعبية واملجتمع 
املدني واخليري، ويتأتى هذا من خالل 

انشاء عمل مؤسسي يقترح ان يكون 
وقفية تتبناها وتشرف عليها االمانة 
العامة لالوقاف تتولى تلقي األوقاف 
والتبرعات والهبــات بجميع أنواعها 
ويكــون هدفها ان تقدم الدعم بشــكل 
مستمر اثناء األزمات واألخطار، ومن 
شــأن وجودهــا كأوقاف ان يشــجع 
الكثيــر من املواطنــني واملقيمني على 
التبرع ودعم هذه اجلهود املباركة مع 
ضرورة ان تخضع انشطتها للرقابة 
من قبل اجلهات الرقابية وتتحلى أيضا 
بالشــفافية واإلعالن بشان أنشطتها 

وبرامجها.

لذا فإننا نتقــدم باالقتراح برغبة 
التالي:

١- قيــام األمانة العامــة لألوقاف 
بتبني مشــروع واإلعالن عنه باســم 
«وقــف الكويــت» وتخصــص تلــك 
الوقفية الدائمة لدعم اجلهود الرسمية 
والشعبية ملواجهة األزمات واألخطار.
٢- تعمــل األمانة العامة لألوقاف 
بالتنســيق مــع اجلهــات الرســمية 
والشعبية على تشكيل مجلس نظارة 
إلدارة الوقفيــة يتــم اختيارهم كل ٤ 
سنوات مثال، يضم نخبة من املختصني 
في هذا املجال مع أهمية االستفادة من 

خبــرات أهل االختصــاص في العمل 
اخليري الكويتى رسميا ومن جمعيات 
نفع عام متخصصة في املجال اخليري.
٣- تســعى الوقفية إلقامة برامج 
متنوعة في االعــداد ملواجهة األزمات 
واألخطار وفى دعم اجلهود الرسمية 
والشــعبية، كمــا ان الوقفيــة فرصة 
املواطنــني فــي برامجهــا  لتوظيــف 

وأنشطتها وأدوارها.
 مقدمو املقترح: محمد الدالل وأسامة 
الشــاهني وعبداهللا الكنــدري ونايف 
املرداس ومبارك احلجرف ومحمد املطير 

وعبداهللا فهاد ود.عادل الدمخي.

تُخصص تلك الوقفية الدائمة لدعم اجلهود الرسمية والشعبية

أسامة الشاهني نايف املرداسد.عادل الدمخيمحمد الدالل عبداهللا فهاد عبداهللا الكندري مبارك احلجرفمحمد املطير

فيصل الكندري يطلب مناقشة 
بدء الدراسة في أغسطس

النائــب فيصــل  تقــدم 
الكندري برسالة واردة إلى 
مجلــس األمة يطلــب فيها 
مناقشة قرار وزير التربية 
ووزير التعليم العالي بدء 
الدراسة في شهر أغسطس 
املقبل رغم استمرار خطورة 

وباء كورونا املستجد.
وقــال الكندري في نص 
رسالته التي طلب إدراجها 
فــي جدول أعمال اجللســة 
القادمة «إنه نظرا لألوضاع 

الطارئة التي متر بها البالد بسبب تفشي 
ڤيــروس كورونا وتطوراتها املتســارعة 
وخطورتهــا وحتذيــرات وزارة الصحة 
ومنظمة الصحة العاملية، ومتســك وزير 
التربية ووزيــر التعليــم العالي بقراره 
اخلاص ببدء الدراسة في أغسطس القادم 

في رسالة قدمها إلى مجلس األمة

فيصل الكندري

ملشاهدة الڤيديو

الشطي لتوفير الكمامات بأسعار مناسبة 
قبل التحدث عن عقوبات عدم ارتدائها

سلطان العبدان

طالب النائب خالد الشطي 
بضرورة توفير الكمامات في 
مراكز البيع وبأسعار مناسبة، 
قبــل التحدث عن أي عقوبات 
أو القصــاص العادل من قبل 
البالد  السلطات الصحية في 
جتــاه عدم ارتدائهــا، حتى ال 
يعــد ذلك من قبيل التعســف 

في استخدام احلق.
وقال الشطي في تصريح 
صحافــي مبجلــس األمــة إن 
القــرار اخلــاص بالعقوبــات 
املزمع تطبيقها على من يخالف 

اإلرشــادات الصحيــة بعــدم 
ارتداء الكمــام أثناء اخلروج 
فــي األماكــن العامــة يخص 
السلطات الصحية وهي التي 
تكيف هذا املوضوع. وأضاف 
«ولكن فــي ذات الوقت عليها 
أن تراعــي جانبــا مهمــا جدا 
وهــو وجوب توافر الكمامات 
في مراكز البيع كافة وبكثرة 
وبأســعار مناسبة». وأوضح 
أنه إذا ترغب احلكومة بتطبيق 
العقوبات، ســواء كانت  هذه 
عقوبة حبس أو غرامة ال يجوز 
تطبيقها فــي حال عدم توافر 
هــذه الكمامات ولعــدم قدرة 

واملقيمني فــي مراكز البيع أو 
مراكز التموين.  

البعض على شرائها بأسعار 
باهظة الثمن، فيجب أن تباع 
بأســعار مناســبة ومتوافرة 
بكثــرة. واعتبــر أن فلســفة 
العقاب لها معنــى والعقوبة 
في كل التشــريعات ما هي إال 
انتقام عادل، وهي قصاص ممن 
تعمد إهانة احلــق، مؤكدا أن 
من يهني هذا احلق يستوجب 

عليه العقاب.
ودعــا الشــطي فــي ختام 
التجــارة  تصريحــه وزيــر 
الروضان  والصناعــة خالــد 
أو  ببيــع  بوعــده  باإليفــاء 
الكمامــات للمواطنني  توزيع 

خالد الشطي

ملشاهدة الڤيديو

عبداهللا الكندري يسأل عن املتأخرين 
في سداد قيمة شحنات النفط الكويتي

وجه النائب عبداهللا الكندري سؤاال 
برملانيا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء 
واملــاء بالوكالــة د.خالــد الفاضل عن 
العقود التي تبرمها مؤسسة البترول 
الكويتية ممثلة بقطاع التسويق العاملي 
لبيع النفط اخلام واملشتقات البترولية 
والنواجت الصلبة مثل الكبريت والفحم 
البترولي، ووفق املتعارف عليه دوليا 
أن الكويت تعطي فترة سماح للسداد 
لدفع قيمة الشــحنات املباعة فترة ال 
تزيــد على ٣٠ يوما من تاريخ حتميل 
 Bill of الشحنة وفق بوليصة الشحن
lading date وفاتــورة الكميــات وفق 

سياسة البيع الثابتة.
وتساءل: هل هناك استثناءات قامت 
بها مؤسسة البترول الكويتية تختلف 

عن سياستها الثابتة في شروط البيع 
وفترة السماح للسداد في عقودها خالل 
السنوات العشر املاضية ومستمرة حتى 
اآلن؟ إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى ذكر 
أسباب االستثناء وبيان فترات السماح 
املعطاة والصالحيات املالية التي جتيز 

أقصى فترة سماح.
وأضاف: هل توجد حاالت مت فيها 
السماح بالسداد ملدد تزيد على ٣٠ يوما 
أو مضاعفاتهــا وتأخرت تلك اجلهات 
أو الدول عن السداد؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعم يرجى تزويدي بنســخ من تلك 

العقود وبيان أسباب التأخير.
واستفسر: هل توجد إجراءات لدى 
مؤسسة البترول الكويتية أو ضوابط 
قانونيــة ومالية في حــال تأخر تلك 

اجلهات أو الدول عن السداد بعد فترة 
السماح االســتثنائية؟ مع ذكر أسماء 
املتأخرين في السداد، مع تزويدي بنسخ 
بتلك اإلجراءات والضوابط القانونية 

واملالية إن وجدت.
وتابع: هل عملية سداد قيمة شحنات 
للعقود ذات السماح بأكثر من ٣٠ يوما 
تتم عبر بنوك دولية من الدرجة األولى 
أم من خالل بنوك محلية لتلك الدول؟ 
إذا كانت اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
بتلك احلاالت وبيان أسباب االستثناءات 
من اإلجــراءات املعتادة للبيع والدفع 
عبر بنوك عاملية من الدرجة األولى مع 

بيان الصالحيات املالية بهذا الشأن.
واســتطرد: هل حتتســب غرامات 
ماليــة أو قيم ســداد إضافية في حال 

التأخر عن السداد بعد فترة السماح التي 
تزيد على ٣٠ يوما أو مضاعفاتها؟ وما 
الفائدة البنكية احملتسبة عند التأخر 
في السداد؟ مع بيان طريقة احتساب 
تلك القيم، هل هي وفق معدل libor أو 
primr مع ذكر أســباب اختيار طريقة 

االحتساب؟
وطلــب النائــب تزويــده بجدول 
مقارنة يوضح تاريخ الشحنات الفعلية 
املصدرة وكمياتها وقيمها املادية التي 
دفعــت فعليا اســم اجلهة املتســلمة 
وتاريخ التسلم مع القيم االفتراضية 
لتلك الشحنات املصدرة بعد ٣٠ يوما أي 
دون احتساب فترة السماح االستثنائية 
وبيان اجمالي الفارق املادي بالدوالر 

األميركي والدينار الكويتي.

هل حتتسب عليهم غرامات مالية أو قيم سداد إضافية؟

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

دون االلتفــات الــى خطورة هــذا الوباء 
وانتقاله الى طلبتنا في حال بدء العملية 
الدراســية، فإنني أتقدم برسالة ملناقشة 
هذا املوضوع في اول جلسة قادمة ألخذ 
التشــريعية والتنفيذية  رأي السلطتني 

واتخاذ قرار حاسم».

القيادات التــي حتدث عنها 
مت االســتغناء عنها اال انها 
مازالت موجودة على الرغم 
من ثبات الشــبهات حولها 
والعذر الذي يسوقونه هو 

أزمة كورونا.
وطالب الطبطبائي رئيس 
مجلــس الــوزراء بإنصاف 
الباحثــني فــي  الكويتيــني 
معهد األبحاث قائال «إنه في 
املقابل يتم إيقاف الباحثني 
الكويتيني وعدم االستعانة 
بهــم كما أنــه حينما يرغب 
الباحثــون الكويتيــون في 
حضــور مؤمترات باخلارج 
يتم رفضها بحجة عدم توافر 

اإلمكانات املادية». 


