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سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن عن 
توجيهه دعوتني لعقد جلستني خاصتني، تتعلق 
األولى والتي ستكون يومي الثالثاء واألربعاء 
مبناقشــة تقارير جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي، في حني ستكون الثانية يوم اخلميس 
للتصويت على طلبي طرح الثقة بوزيرالتربية 

ووزيرالتعليم العالي د.سعود احلربي ونائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية انس 
الصالح. وأضاف الغامن، في تصريح صحافي 
أمس عقب اجتماع مكتــب املجلس، «وجهت 
الدعــوة لعقد جلســة خاصة يومــي الثالثاء 
واألربعاء ملناقشة تقارير امليزانيات املتعلقة 
باجلهات امللحقة واملستقلة ومؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة ثم احلالة املالية 

للدولــة ومشــروع القانــون بربــط ميزانية 
الــوزارات واإلدارات احلكوميــة، وملحقاتها 
وتوابعها من تقارير ديوان احملاسبة وغيرها».

وأعرب الغامن عن أمله في أن يتم االنتهاء من 
امليزانيات في اجللسة اخلاصة املقرر عقدها يومي 
الثالثاء واألربعاء، مضيفا: إن لم ننته فسيرحل 
اجلــزء الذي لم ننته منه إلى يوم جلســة يوم 
اخلميس بعد التصويت على طلبي طرح الثقة.

وأشار الغامن إلى أن اجللسة اخلاصة يوم 
اخلميس ستكون للتصويت على طلبي طرح 
الثقة بوزيري التربية والداخلية، إضافة إلى 
البنود التي لم يتم اســتكمالها في جلســتي 

الثالثاء واألربعاء.
من جانب آخر، بعث الرئيس الغامن أمس 
ببرقيتي تهنئة إلى رئيســة مجلس الشيوخ 
في مملكــة إســواتيني، لينديــوي دالميني، 

ورئيس مجلس النــواب بيتروس مافيمبيال 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

كما بعث الغامن ببرقية إلى رئيسة البرملان 
البنغالديشي شيرين شارمني تشودري أعرب 
فيهــا عن خالــص العزاء وصادق املواســاة 
بضحايا انفجار مسجد في جنوب العاصمة دكا 
والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني.

الغامن: وجهت دعوتني لعقد جلستني خاصتني بامليزانيات 
والتصويت على طلَبي طرح الثقة بـ «التربية» و«الداخلية»

هنّأ نظيريه في إسواتيني بالعيد الوطني وعّزى نظيرته في بنغالديش بضحايا انفجار مسجد

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مترئسا اجتماع مكتب املجلس ويبدو نايف املرداس واحمد الفضل وصفاء الهاشم ود.عودة الرويعي وخالد الشطي وعالم الكندريالرئيس مرزوق الغامن متحدثا

العدساني: نرفض تسريبات أمن الدولة جملة وتفصيًال
أكد النائب رياض العدساني 
أن ملــف تســريب حتقيقات 
جهاز أمن الدولة سيحال إلى 
النيابة العامة، مبينا أن حقائق 
ستكشف عن وجود متواطئني 
ومتخاذلــني وخيانــة للوطن 

والوظيفة.
وقال العدساني في تصريح 
صحافــي مبجلس األمة أمس 
إن تسريبات جهاز أمن الدولة 
التابــع لــوزارة الداخلية أمر 
نرفضــه جملــة وتفصيــال 
ومخالف للشــرع والدستور 
وقوانني الدولة، إمنا يفترض 
حتويل كل امللفات إلى النيابة 

العامة.
وعلــى  أؤكــد  وأضــاف 
أنــه ستكشــف  مســؤوليتي 
حقائق عــن وجود متواطئني 
ومتخاذلــني وخيانــة للوطن 

وتابــع «مــن كان يــروج 
عــن الدولة العميقة فإن صح 
وجــود الدولــة العميقة فهم 
أدواتها املأجــورة»، مؤكدا أن 
هناك تسريبات عن موضوع 

كل  فيــه  ذكــرت  الســابق 
التجــاوزات باســتباحة املال 
العام أو التواطؤ ومنح األموال 
ملغردين بعلم وزارة الداخلية.

وقــال «من هــو راكب في 
املركب وال يعلم فليقف منه، 
وهنــاك تواطؤ فيمــا يخص 
موضوع الصنــدوق املاليزي 
وكيف مت أخذ التسجيالت من 
جهاز أمن الدولة وتســليمها 
آلخرين وهــذا األمر لن نقبل 

به بتاتا».
وأوضــح أن أي مخالفــة 
دستورية أو إدارية أو قانونية 
الوزيــر  سيحاســب عليهــا 
املختص، وأي شخص خالف 
أو جتاوز ســتتم محاســبته، 
متعهــدا مبراقبــة كل امللفات 
دون استثناء وإحالتها للجهات 

القانونية.

الصنــدوق املاليــزي من قبل 
بعض رجــال وزارة الداخلية 
لداخل وخــارج الكويت وكل 

ذلك سينكشف قريبا.
وبني أنه استجوب الوزير 
املناســب في الوقت املناسب 
حينما قام باســتجواب وزير 
الداخليــة الســابق في شــهر 
نوفمبــر مــن عــام ٢٠١٩ ومت 
إسقاط احلكومة برئيسها ومت 

تغيير رئيس الوزراء.
وشدد على وجوب حتقيق 
املصلحة العامة وفق املعايير 
الصحيحة، وحتقيق املصلحة 
العامة وفق املعايير الصحيحة، 
مؤكــدا أنــه لــن يتــم قبــول 
املاليــة واإلدارية  التجاوزات 

والقانونية أو التجسس.
وأوضــح أن االســتجواب 
الذي تقدم به لوزير الداخلية 

رياض العدساني

والوظيفــة، «مشــددا علــى 
احلديث عن قلة قليلة من رجال 
وزارة الداخلية بينما األغلبية 
العظمى من رجال الداخلية هم 

محل ثقة».

الفضالة: نرفض تسريح العمالة الوطنية من «اخلاص»
طالب النائب يوسف الفضالة 
الحكومة ممثلة بوزيرة الشــؤون 
االجتماعية وزيرة الدولة للشؤون 
االقتصادية مريم العقيل بضرورة 
عدم رد قانــون العمل في القطاع 
األهلــي والتحرك إلنهـــاء مـلـــف 
تسريح العمالة الوطنية من القطاع 

الخاص.
وقــال الفضالــة فــي تصريح 
صحافي بمجلس األمة «وصلتني 
معلومات عن تسريح العمالة في 

قطاع البنوك واالقتصادية بشكل 
عام»، مؤكدا أن هذا األمر مرفوض 
وأنه سبق أن احتج عليه أكثر من 

مرة.
ولفت إلى أنه كانت له مواقف 
في هذا الشأن خاصة حينما رفض 
قانون معالجة آثار تداعيات جائحة 
كورونا الذي كان يتضمن انتقاصا 

من رواتب الموظفين.
هــذه  الفضالــة  واســتغرب 
التصرفات بحق العمالة الوطنية 

في القطاع الخاص، مؤكدا أن تلك 
العمالة الوطنية هي رافد أساسي 
لهذه القطاعات االقتصادية. وبين 
الفضالــة أن إقــرار قانــون نهاية 
الخدمة للعاملين في القطاع الخاص 
يعد مكسبا للعمالة الوطنية وأن 
الهدف منــه تعزيز دورها في هذا 
القطاع الهام، مستنكرا المعلومات 
التي ترددت بشأن تسريح العمالة 
الوطنية رغم المكاسب التي تحققت 

يوسف الفضالةمن إقرار هذا القانون.

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

مخالف للشرع والدستور وقوانني الدولة

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

السلمي: إعالن صربيا وكوسوڤو افتتاح سفارات
في القدس احملتلة مخالف للقانون الدولي

القاهرة - هناء السيد 

عبــر د.مشــعل بــن فهم 
الســلمي - رئيــس البرملان 
العربــي عن رفــض البرملان 
مــن  كل  إلعــالن  العربــي 
جمهوريتي صربيا وكوسوڤو 
عزمهما افتتاح سفارات لهما 
فــي مدينة القــدس احملتلة، 
منبهــا خلطــورة املســاس 
بالوضع التاريخي والقانوني 
القائم ملدينة القدس احملتلة.
البرملــان  وأكــد رئيــس 
العربــي أن هــذه القــرارات 
أحادية اجلانب متثل انتهاكا 
للقانــون الدولــي وقــرارات 
الدوليــة بشــأن  الشــرعية 
القانونــي ملدينــة  الوضــع 
القدس احملتلــة، ومنها قرار 

٢٠١٦م  لعــام   ٢٣٣٤ رقــم 
بشــأن عدم اعتراف مجلس 
األمــن بأي تغييرات جتريها 
القدس  إسرائيل على مدينة 
بغير طريق املفاوضات، فضال 
عن قــرارات اجلمعية العامة 
لــألمم املتحــدة ذات الصلــة 
ومنها القرار الصادر بتاريخ 
٢١ ديســمبر٢٠١٧ م الذي أكد 
أن أي قــرارات أو إجــراءات 
تهدف إلى تغيير طابع مدينة 
القــدس احملتلة أو تركيبتها 
الدميوغرافية ليس لها أي أثر 
قانوني وتعتبر الغية وباطلة 

مبوجب القانون الدولي.
وشــدد رئيــس البرملــان 
العربي على أن هذه اخلطوة 
التي أعلنت كل من جمهوريتي 
صربيا وكوسوفا القيام بها 

وتأجيج الصراع في املنطقة. 
وأكد رئيــس البرملان العربي 
متسك البرملان العربي بقرارات 
الدوليــة ومبادرة  الشــرعية 
الســالم العربية لعام ٢٠٠٢م 
في حل القضية الفلسطينية.

لن تغير شيئا من الوضعية 
القانونية والتاريخية ملدينة 
القدس باعتبارها واقعة حتت 
االحتالل وال يجوز القيام بأي 
أعمال من شأنها تغيير الوضع 

القائم في املدينة.
ودعا رئيس البرملان العربي 
حكومة وبرملــان جمهوريتي 
صربيا وكوسوفو إلى مراجعة 
هذه القرارات والعدول عنها، 
حيث متثــل مخالفة صريحة 
لإلجماع الدولي بشأن مدينة 
القــدس احملتلــة وســتضر 
العربي  بعالقاتهمــا بالعاملني 
دول  مطالبــا  واإلســالمي، 
العالــم باالبتعاد عــن اتخاذ 
مثــل هــذه اخلطــوات التــي 
ســيكون لها تأثيرات سلبية 
على مســتقبل عملية السالم 

د.مشعل السلمي

مجلس األمن الدولي رقم ٤٧٨ 
لعام ١٩٨٠م بشأن رفض قرار 
احلكومــة اإلســرائيلية ضم 
مدينة القــدس وحظر إقامة 
بعثــات ديبلوماســية بهــا، 
وقرار مجلــس األمن الدولي 

الشاهني: ترقية املتقاعدين املدنيني 
لدرجة أعلى أسوة بالعسكريني

تقــدم النائب أســامة 
الشاهني باقتراح برغبة 
قال فــي مقدمتــه: ميثل 
الكويتيــون  املوظفــون 
العاملــون فــي القطــاع 
بالكويــت  احلكومــي 
شــريحة كبيــرة ومهمة 

في املجتمع.
لضــرورة  ونظــرا 
الذين  تقديــر املوظفــني 
الوظيفية  بذلوا حياتهم 
في خدمة اجلهــات التي 
يعملون بهــا، خصوصا 

بــني صفوف أصحاب التقارير املتميزة 
طوال فترة عملهم.

لذا وجب منح هذه الشريحة الواسعة 

من املوظفني املتقاعدين، 
أفنــوا حياتهــم  الذيــن 
الوظيفيــة فــي خدمــة 
الدرجة  العزيــز  وطنهم 
الوظيفيــة التالية ضمن 
إجــراءات التقاعد، وذلك 
حرصــا علــى حتفيــز 
املوظفني العاملني بالدولة، 
معنويــا  ولتكرميهــم 
ودعمهــم ماديــا بزيادة 

املعاش التقاعدي لهم.
ونص االقتــراح على 
اآلتي: «ترقية املتقاعدين 
الكويتيني إلى الدرجة الوظيفية التالية في 
حال التقدم للتقاعد، أسوة بالعسكريني 

العاملني في الدولة».

اسامة الشاهني

الدالل يسأل عن البيانات اخلاصة
 بالتعاقد املباشر في «املناقصات»

الشطي يستفسر عن «معيشة» العمال

النائــب محمــد  وجــه 
الــدالل ســؤاًال إلــى نائب 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
ووزيــر الداخليــة ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
أنــس الصالــح  الــوزراء 
قــال في مقدمتــه: تناولت 
وســائل االعالم خبر قيام 
اجلهات املختصة بالدولة 
باعتماد واملوافقة للديوان 
األميري على التعاقد املباشر 
لشــراء طائرتني جديدتني 
من نوع G٧٠٠ من شــركة 

GULFSTREAM مببلــغ اجمالــي قدره ١٥٦ 
مليون دوالر (ما يعادل ٤٨ مليون دينار) 
ونظــرا ألهمية املوضوع، يرجــى إفادتنا 

باآلتي:
١ - يرجى موافاتنا بالبيانات اخلاصة 
بالتعاقــد املباشــر الــذي مت اعتمــاده في 

اجلهات املختصة وباألخص 
املناقصات املركزية  جلنة 
واألســباب التــي أدت الى 
املوافقة على التعاقد املباشر 

في هذا الطلب.
٢ - مــا موقــف ورأي 
ديــوان احملاســبة وجهاز 
املراقبني املاليني بشأن طلب 
التعاقــد املباشــر للديوان 
األميري لشــراء الطائرتني 
املذكــور أمرهم أعاله، وهل 
يوجد مبرر للتعاقد املباشر؟ 
مع تزويدي باإلجراءات التي 
متت ألخذ رزي اجلهات الرقابية وفقا للقانون.

٣ - هل األسطول اجلوي التابع للديوان 
األميري لديه اكتفاء مبا لديه من طائرات ام 
إن االسطول بحاجة لطائرات جديدة، يرجى 
تزويدنا بأي دراسات او تقييم في هذا الشأن 

في ظل اوضاع العجز املالي للدولة.

وجه النائب خالد الشطي 
ســؤاال إلى وزيرة الشــؤون 
االجتماعيــة ووزيــرة دولة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيل، طالــب فيه تزويده 

وإفادته مبا يلي:
١ـ  يرجى تزويدي بنسخة 
من الشــروط التــي توجبها 
الوزارة على الشــركات فيما 
يتعلق بتوفير السكن للعمالة 
العاملة ضمن عقود الشركة.
٢ ـ هــل هنــاك زيــارات 
ميدانيــة دوريــة مــن قبــل 

مفتشي الوزارة للتأكد من التزامات الشركات 
جتاه شروط السكن واملعيشة للعمالة؟

٣ ـ يرجــى تزويدي بنســخة من محاضر 
املخالفات التي وقعتها الوزارة على الشركات 
املخالفة لشروط السكن، وما اإلجراءات املتخذة 

جتاه تلك الشركات؟
٤ـ  يرجى تزويدي باالستثناءات الصادرة 

من قبل وزارتكم فيما يتعلق 
بشروط ســكن العمالة، مع 
كشــف توضيحي يبني نوع 

االستثناء الصادر.
٥ـ  يرجى تزويدي بكشف 
يحتوي على أسماء الشركات 
التــي تزيد فيها عدد العمالة 
األجنبية على ٥٠ عامال (اسم 
الشــركة، طبيعة الترخيص 
والعمــل، جنســية العمالــة 
الدراسية  الشهادة  املسجلة، 

للعامل).
٦ـ  يرجى تزويدي بكشف 
يحتوي على أســماء الشركات احلاصلة على 
استثناءات زيادة عدد العمالة خالل ١٠ سنوات 
املاضية (اسم الشركة، عدد العمالة املرخصة لها 
ضمن تقدير االحتياج، االستثناءات الصادرة 

لكل شركة بزيادة عدد العمالة).
٧ـ  يرجى تزودي بكشف يحتوي على أسماء 
الشركات احلاصلة على استثناء جللب العمالة .

محمد الدالل

خالد الشطي


