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د.صالح املطيري وأسامة الشاهني وأسامة املناور خالل اجتماع اللجنة

مرزوق الغامن: أبلغت احلكومة بطلب عقد جلسة خاصة 
ملناقشة سياسة التعامل مع «كورونا» 

سامح عبداحلفيظ

أعلن رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن عن تلقيه طلب 
عقد جلســة خاصة من النائب أسامة املناور وآخرين بشأن 
مناقشة اإلجراءات والسياسة احلكومية في التعامل مع ڤيروس 

كورونا املستجد.
وأضاف الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة أمس«تلقيت 
طلب عقد جلســة خاصة وفقا لنــص املادة (٧٢) من الالئحة 
الداخلية ملجلس األمة موقعا من النائب أسامة املناور وآخرين 

بشأن مناقشة اإلجراءات والسياسة احلكومية في التعامل مع 
ڤيروس كورونا املستجد والسالالت املتحورة عنه والقرارات 

احلكومية وتداعياتها».
وأوضح الغامن أنه أبلغ احلكومة بطلب عقد اجللسة اخلاصة 
وفي انتظار ردها عليه، معربا عن شكره للنائب أسامة املناور 
ومقدمي الطلب على ترك مساحة ومرونة للحكومة في حتديد 
املوعد الذي يناســبها، وحتى يتســنى إعداد بعض القوانني 

املرتبطة بهذا األمر إن كانت هناك حاجة لها.
وردا على سؤال صحافي حول حضور احلكومة املستقيلة 

من عدمه، قال الغامن «هذا األمر يرجع لهم وال يرجع لي، فصحيح 
أن احلكومة مستقيلة لكن التقدير هو إن كان هذا األمر يعتبر 
من العاجل من األمور أم ال، وفور ردها عليه سوف ابلغ النائب 
أسامة املناور ومقدمي الطلب وكذلك سأبلغكم إن شاء اهللا».

من جهــة أخرى، بعث الغامن أمــس ببرقيتني إلى رئيس 
البرملــان الهندي اوم بيرال، ورئيس مجلس الواليات فينكايا 
نايدو، أعرب فيهما عن خالص العزاء وصادق املواساة بضحايا 
انهيار كتلة جليدية في شمال الهند والذي أسفر عن سقوط 

العديد من الضحايا.

عّزى نظيريه الهنديني بضحايا انهيار كتلة جليدية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن متحدثا

«امليزانيات»: وزارة الكهرباء واملاء لم حتقق مستهدفات
 اخلطة اإلمنائية اخلمسية بشأن القدرة اإلنتاجية

امليزانيات  عقــدت جلنــة 
واحلساب اخلتامي اجتماعها 
السادس عشر بحضور ممثلني 
عــن وزارة الكهربــاء واملــاء 
ووزارة املالية وديوان احملاسبة 
وجهاز املراقبني املاليني وديوان 
اخلدمة املدنية، وذلك ملناقشة 
احلســاب اخلتامــي لــوزارة 
الكهرباء واملاء عن السنة املالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ ومالحظات ديوان 
احملاســبة وجهــاز املراقبــني 

املاليني بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.بدر املال في بيان صحافي إن 
اللجنة استعرضت في البداية 
البيانات املالية اخلاصة بوزارة 
الكهربــاء واملاء وتبني لها أنه 
خالل السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
بلغت اإليرادات الفعلية للوزارة 
٣١١ مليون دينار بينما بلغت 
املصروفــات ٢٫٦ مليار دينار 
بعجــز فعلي بلــغ ٢٫٣ مليار 
دينار، وقــد تركزت ٦٥٪ من 

فــي  املنتهيــة  اخلمســية 
٢٠٢٠/٣/٣١ وذلك ببلوغ القدرة 
اإلنتاجية الكهربائية (٢١ ألف 

ميجاوات).
وأوضح أن ما مت حتقيقه 
حتى اآلن هو فقط (١٩٫٥ ألف 

منها بيانــات تفصيلية حول 
املستجدات األخيرة.

وأضــاف املــال أن اللجنة 
املكتــب  مالحظــة  ناقشــت 
الفني بخصوص عدم صرف 
أي مبلغ على مشروع تركيب 

يوجب إعادة النظر في املرسوم 
الصادر تاريخ ١٩٨١/١/١٧ اخلاص 
املتعلقــة  املاليــة  (باألســس 
بتسويق النفط اخلام والغاز 
العائد للدولة من قبل مؤسسة 

البترول الكويتية).
وذكر املال أن وزارة املالية 
أفادت بأن مرسوم التحاسب 
وان  اآلن  املراجعــة  حتــت 
الوزارة عقدت اجتماعات عدة 
مع وزارة النفط ومؤسســة 
البترول وشــركة استشارية 
عاملية للوصــول إلى تعديل 
جديد على املرسوم، فيما علق 
ديوان احملاسبة أن هناك أيضا 
اتفاقية بــني وزارة الكهرباء 
واملاء ومؤسسة البترول سنة 
٢٠١٥ حتمــل وزارة الكهرباء 
واملــاء تكلفة املشــاريع التي 
تقــوم بها املؤسســة لصالح 

الوزارة.
وقد أفادت وزارة الكهرباء 
واملاء بأن االتفاقية اعترضت 

ميجاوات)، كما الحظت اللجنة 
تضارب نسب اإلجناز بني إفادة 
الوزارة والكتــاب اإلحصائي 
السنوي، وهو ما دفع اللجنة 
إلــى اإليعــاز للمكتــب الفني 
بإرسال كتاب للوزارة يطلب 

محطة حتويل رئيسة لتزويد 
ميناء مبارك الكبير وجزيرة 
بوبيان بالطاقة رغم منح ديوان 
احملاســبة موافقة مشــروطة 
من ٣ ســنوات للوزارة وقيام 

الوزارة سنويا.
وأفاد املال بأن الوزارة قامت 
بتحويل املبالغ املعتمدة في هذا 
البرنامج لبرامج أخرى، فقررت 
اللجنة بناء على ذلك مراجعة 
أي بند في ميزانية السنة املالية 
٢٠٢٢/٢٠٢١ يحقق وفرا ماليا 
١٠٠٪ كمــا قــررت وضع قيد 
على امليزانية بعدم النقل بني 

البرامج. 
اللجنــة  أن  إلــى  وأشــار 
اســتعرضت مالحظة املكتب 
الفنــي فيمــا يخــص حتمــل 
اخلزينــة العامة للدولة نحو 
٥ مليــارات دينــار مت دفعهــا 
ملؤسسة البترول نظير تزويدها 
الالزمة لتشغيل  باحملروقات 
محطات وزارة الكهرباء واملاء ما 

عليهــا ســنة ٢٠١٧، وأكــدت 
الــوزارة كذلــك أنــه ال يجوز 
حتميلها مبالغ املشاريع التي 
تقوم بها مؤسسة البترول وإن 
كانــت لصالح الــوزارة، وأن 
اخلــالف مت رفعه إلى مجلس 

الوزراء حلسمه.

بدر املال:  بلغت اإليرادات الفعلية للوزارة ٣١١ مليون دينار واملصروفات ٢٫٦ مليار

خالد العتيبي ود.بدر الداهوم ود.بدر املال وحمدان العازمي أثناء االجتماع

املصروفــات علــى برنامــج 
الكهربائية  القــوى  محطــات 

وتقطير املياه.
وأضــاف أنه تبــني للجنة 
أيضا عــدم حتقيق الــوزارة 
ملســتهدفات اخلطة اإلمنائية 

فايز اجلمهور إللغاء املادة ١٤ من «الرعاية السكنية»
تقدم النائب فايز اجلمهور 
باقتراح برغبة بشــأن إلغاء 
املادة ١٤ مــن الئحة الرعاية 
الســكنية فيما تضمنته من 
وقــف صــرف بــدل اإليجار 
بصفة نهائية عمن تسلم أيا 
من البدائل السكنية وتنازل 

عنه أو استبدله.
وقال اجلمهور في مقدمة 

االقتراح برغبة:
يجــوز للحاصلــني على 
الرعاية السكنية االستبدال 
بني أنواع الرعاية الســكنية 
فيمــا بينهــم وكذلــك فيمــا 
بينهم وبني املؤسسة العامة 
للرعاية الســكنية، مبوجب 
املادة ١٨ من القانون رقم ٤٧ 
لسنة ١٩٩٣ في شأن الرعاية 
الســكنية، على أن يتم ذلك 
وفقــا للشــروط والقواعــد 
التي  واألوضاع واإلجراءات 

والتنازل في البدائل السكنية.
كما نص القانون املشــار 
إليه في املادة ١٩ على منح رب 
األسرة اعتبارا من أول الشهر 
التالــي النقضــاء شــهر من 
تاريخ تقدميه طلب احلصول 
على الرعاية السكنية إيجار 
شــهري مقــداره ١٥٠ دينارا 
كويتيا تدفعه له املؤسســة 
شــهريا حتى حصوله على 

الرعاية السكنية.
وترتيبا على ذلك، فإن من 
حق رب األســرة الذي تسلم 
أحد البدائل السكنية أن يقوم 
بعملية التبــادل أو التنازل 
عن أســبقيته مــع غيره من 
مســتحقي الرعاية السكنية 
طاملا مت االلتزام بكل الشروط 
والقواعــد املبينــة بالئحــة 
الرعايــة الســكنية، دون أن 
يناله أي عقوبات أو أضرار 

بوقف صرف بدل اإليجار عنه، 
رغم أن اســتخدام هذا احلق 
لن يكلف ميزانية مؤسســة 
الرعاية السكنية أي التزامات 
مالية إضافية ألن املتبادلني 
سيحل كال منهما محل اآلخر 

في التزاماته.
هذا فضال عن أن املادة ١٤ 
من الالئحة في هذا اخلصوص 
تعــد فيما تقضــي به ملغاة 
للمادتــني ١٨، ١٩ من القانون 
إلغاء ضمنيا وهو ما ال يجوز 
أن يلغــى القانون مبقتضي 
قرار وزاري، لذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي:
مــن   ١٤ املــادة  «إلغــاء 
الئحة الرعاية السكنية فيما 
تضمنته من وقف صرف بدل 
اإليجار بصفــة نهائية عمن 
تسلم أيا من البدائل السكنية 

وتنازل عنه أو استبدله».

جراء استعماله حلق خوله 
له القانون.

إال أن ما تضمنته املادة ١٤ 
من الئحة الرعاية الســكنية 
املشار إليها، وما طرأ عليها من 
تعديالت بالقرار رقم ٥ لسنة 
٢٠١٩، والقرار رقم ٤٣ لسنة 
٢٠١٩ قد خرج عن هذا املبدأ إذ 
أوقع عقوبة بوقف صرف بدل 
اإليجار بصفــة نهائية عمن 
تسلم أيا من البدائل السكنية 

ثم تنازل عنه أو استبدله.
ومن ثم تكون مواد الئحة 
الرعاية الســكنية متناقضة 
ومتضاربة فيما بينها إذ تبيح 
عمليات التنازل واالستبدال 
للبدائل السكنية وفق شروط 
وضوابط وإجراءات محددة 
ثــم تناقضه فــي املــادة ١٤ 
املتعاقبة بإيقاع  بتعديالتها 
جزاء على من يباشر هذا احلق 

تتعلق بوقف صرف بدل اإليجار بصفة نهائية عمن تسلم أياً من البدائل وتنازل عنه أو استبدله

فايز اجلمهور

يصدر بها قرار من الوزير بعد 
موافقة مجلس إدارة املؤسسة.
وقد صدر القرار الوزاري 
رقــم ٣١ لســنة ٢٠١٦ بشــأن 
الســكنية  الرعايــة  الئحــة 
متضمنة فــي بابها اخلامس 
الشــروط والقواعد املتعلقة 
بتغيير الرغبة واالســتبدال 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

«األسرة»: منح أبناء الكويتية اإلقامة الدائمة
عبدالعزيز املطيري

استكملت جلنة شؤون املرأة 
واألسرة والطفل في اجتماعها 
أمس لقاءات اجلهات احلكومية 
وجمعيات النفع العام للوقوف 
على إجراءاتها في خدمة قضايا 
املرأة واألسرة والطفل، ووافقت 
على اقتراح برغبة مبنح أبناء 
املرأة الكويتية اإلقامة الدائمة.

وقال رئيس اللجنة النائب 
أســامة الشــاهني في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة إن 
اللجنة التقت خالل اجتماعاتها 
الســابقة ١٧ جمعية نفع عام، 
واجتمعت امــس مع ٥ جهات 
حكوميــة وأهلية هــي وزارة 
الشؤون االجتماعية واملجلس 
األعلى لشؤون األسرة ووزارة 
الوطني  الداخليــة والديــوان 
ووزارة  اإلنســان  حلقــوق 

األوقاف.
وطالب الشاهني بضرورة 
التنسيق والتواصل والتكامل 

واملاسة إلى تفعيل مراكز حماية 
الطفل وإيواء النساء املعنفات، 
مشيرا إلى أن هذه املراكز مشيدة 
وجاهزة إال أنها فارغة ال تضم 
أي كوادر بشرية تقوم بعملها.

وأكد أن اللجنة تعكف حاليا 
على املتابعة اللصيقة لتفعيل 
هذه املراكز لتنفيذ االلتزامات 
القانونية احملليــة والدولية، 

شهر مارس املقبل.
من جانب آخر، قال الشاهني 
إن اللجنة وافقت على اقتراح 
برغبة مقدم من النائب د.حمد 
املطر مبنح أبناء املرأة الكويتية 
املتزوجة من غير كويتي اإلقامة 
الدائمة، واألولوية في التوظيف 
بعــد الكويتيــني ومعاملتهــم 
معاملة الكويتي في الوزارات 

ومؤسسات الدولة.
هــذه  بعــض  أن  وبــني 
املكتســبات موجــودة لكنهــا 
مشــروطة بضوابط حكومية 
تفرغها من محتواها، كأن تكون 
املعاملة مثل الكويتي تستمر 
حتى سن ٢١ ســنة وبعد ذلك 

تسحب هذه االمتيازات.
وأوضح أن أولوية التوظيف 
ألبناء الكويتيات غير الكويتيني 
موجودة كمرسوم أميري صادر 
ولكن غيــر مطبقة على أرض 
الواقــع فــي ظل عــدم وجود 
رقابة حكومية على مدى التزام 
اجلهات بهذا املرسوم األميري.

مشيرا إلى عزم اللجنة تنظيم 
زيــارة ميدانيــة لهــذه املراكز 
والدفع للتعجيل في افتتاحها.

وأوضح أن اللجنة حصلت 
على وعد من اجلانب احلكومي 
الالئحــة  بااللتــزام بإصــدار 
العنــف  التنفيذيــة لقانــون 
األســري خــالل املــدة املقررة 
قانونا والتي تنتهي في منتصف 

إبالغ اجلهات احلكومية بتفعيل مراكز حماية الطفل وإيواء النساء املعنفات

بــني اجلهــات احلكومية نظرا 
لوجود تعدد في هذه اجلهات 
وأيضا زيادة الوعي اإلعالمي 
والتوعية بــدور هذه اجلهات 
لتمكني املواطنني من االستفادة 

من هذه اخلدمات.
وبني الشاهني أنه مت إبالغ 
اجلهات احلكومية التي حضرت 
االجتمــاع باحلاجــة العاجلة 

صالح املطيري: قدمت تعديالت 
ملعاجلة ثغرات «حقوق ذوي اإلعاقة»

النائــب د.صالح  قــال 
املطيري إنه «تقدم باقتراح 
بقانــون بتعديــل قانــون 
٧٣/٢٠٢٠ بشأن حقوق ذوي 
اإلعاقة يتضمن مزايا جديدة 
ويعالج الثغرات املوجودة 

في القانون احلالي».
وأضــاف املطيــري في 
تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمــة أن االقتراح 
تضمن مذكرة مفصلة عن 
هذه التعديالت بعد أخذ رأي 
ومشاركات جهات كثيرة كما 

مت االستدالل أيضا برأي بعض األسر 
من ذوي االحتياجات اخلاصة تأكيدا 
على توجيه اخلدمات ملستحقيها.

وبني املطيري أن جميع التعديالت 
الســابقة املقدمــة علــى هــذا القانون هي 
تعديالت قابلة للتأويــل ما أفقدها الكثير 
من املميزات وســببت مزيدا مــن املعاناة 

للمعاقني وذويهم.
وأوضح املطيري أن التعديالت التي تقدم 
بها شملت إضافة تصنيف رابع لإلعاقة وهي 
وصف العجز الكلي بدل (الشديد)، وتوفير 
كوادر عاملية وتدريب الكوادر احمللية في 
جميع احملافظــات، وتدريب أولياء األمور 
ودعمهم نفسيا وتعليمهم كيفية االهتمام 

باملعاق.
وأفاد بأن التعديالت شملت أيضا تنقيحا 

للمادة ٢٤ اخلاصة بكيفية 
رعاية املعــاق العاجز عن 
رعايــة نفســه للحصــول 
على أقصى درجات العناية 
وتنقيحا للمادة ٤٥ بشأن 
استبدال بدل خادم برعاية 
متريضية لإلعاقة الشديدة 
وكذلك التأمني الصحي في 
املستشفيات األهلية إلى أن 
يتم بناء مستشــفى دولي 
متخصص سواء من القطاع 
اخلــاص أو تابع لــوزارة 
الصحة. وبني املطيري ان 
التعديل شــمل تخصيص 
مميــزات لــألم الكويتيــة 
الراعية ملعاق غير كويتي 
في تطبيق جميع املواد عليه 
مبا يحل اللبس احلاصل في القانون السابق.

وقــال إن مــن ضمــن املزايــا أيضا هو 
مضاعفة قــرض البناء والترميم واإلعفاء 
الضريبــي واخلدمــات العامــة واألجهزة 
التعويضية وكذلك توحيد سنوات الرعاية 
للمكلف بأن تكون ١٥ سنة للرجل واملرأة بدال 
من التمايز الواضح في القوانني السابقة.

من جانب آخــر، قال املطيري انه تقدم 
أيضا باقتراح لفتــح مراكز لتعليم الكبار 
فــي املدن اجلديدة كمدينــة صباح األحمد 
التي لم تكتمل مبانيها األساسية والبنية 

التحتية حتى اآلن.

تتضمن مزايا جديدة وتعالج الثغرات املوجودة

د.صالح املطيري

أسامة الشاهني: ما عدد املستفيدين
 من تخفيف عقوبة القتل؟

وجــه النائــب أســامة 
الشاهني ســؤاال إلى وزير 
العــدل د.نواف الياســني، 
قال في مقدمتــه: قال اهللا 
تعالى فــي محكم التنزيل 
(وإذا املوءودة سئلت  بأي 
ذنب قتلت) (سورة التكوير 
٨ و٩)، وقال النبي ژ: «لو 
أن أهل السماء وأهل األرض 
اشــتركوا فــي دم مؤمــن 
ألكبهم اهللا في النار» - رواه 
الترمذي، وذلك ضمن جملة 
النصوص اإلسالمية التي 

تبني حرمة دم املسلمني.

وملا كانت املادة ١٥٣ من 
قانون اجلزاء الكويتي تقرر 
تخفيف عقوبة قتل األم أو 
االبنة أو األخت في بعض 
احلاالت اجلنائية، للحبس 
مدة ال تتجاوز ٣ سنوات أو 

الغرامة فقط.
وطالب تزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - كم يبلغ عدد احلاالت 
التي استفادت من تخفيف 
عقوبة القتل الوارد في املادة 
١٥٣ املشار إليها أعاله؟ وذلك 

خالل السنوات اخلمس املاضية.

خالل السنوات اخلمس املاضية

أسامة الشاهني

ملشاهدة الڤيديو


