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الغامن نقل رسالة من صاحب السمو إلى أمير قطر
استقبل أمير دولة قطر الشقيقة سمو الشيخ متيم بن حمد 
آل ثانــي، في العاصمة القطريــة الدوحة، رئيس مجلس األمة 
مرزوق الغامن الذي يقوم بزيارة رسمية للدوحة تستغرق يومني.

ونقل الغامن خالل اللقاء رســالة شفهية من صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، حفظه اهللا ورعاه، تتعلق بالعالقات 
الثنائية بني البلدين الشــقيقني وآخر مستجدات األوضاع في 
املنطقة. كما نقل الغامن خالل اللقاء حتيات صاحب السمو إلى 
سمو الشيخ متيم ومتنياته لقطر بدوام التقدم واالزدهار، فيما 
حمل الشيخ متيم بن حمد آل ثاني الرئيس الغامن نقل حتياته 
وتقديره الكبير لصاحب الســمو األمير الشــيخ نواف األحمد 

ومتنياته له مبوفور الصحة والعافية.
حضــر اللقــاء رئيس مجلس الشــورى القطــري أحمد بن 
عبداهللا آل محمود وسفير الكويت لدى الدوحة حفيظ العجمي.

كما عقد الغامن في العاصمة القطرية الدوحة أمس جلســة 
مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن 

عبداهللا آل محمود.
وتناولــت املباحثات ســبل تعزيز التعاون بــني البرملانني 
الكويتي والقطري خاصة في الشــق البرملاني ورفع مســتوى 

التنسيق بينهما في احملافل البرملانية االقليمية والقارية والدولية.
وتطرقــت املباحثات الــى اهم امللفات املزمــع بحثها خالل 
مؤمتر االحتــاد البرملاني الدولي املقبل وأهميــة ايجاد توافق 

عربي واسالمي إزاءها.
حضر املباحثات نائب رئيس مجلس الشورى القطري محمد 
بن عبداهللا الســليطي، وعضو املجلس صقر بن فهد املريخي، 

وسفير الكويت لدى دولة قطر حفيظ العجمي.
وعقــب املباحثات، أقام آل محمود مأدبة غداء على شــرف 

الغامن حضرها عدد من أعضاء مجلس الشورى القطري.
ويقوم الغامن حاليا بزيارة رســمية لقطر تستغرق يومني 
تلبية لدعوة من نظيره القطري أحمد بن عبداهللا آل محمود.

مــن جهة أخرى، بعــث الغامن ببرقية إلــى رئيس املجلس 
الوطني االحتادي بدولة اإلمارات العربية املتحدة صقر غباش 
املري أعرب فيها عن خالص تهنئته بنجاح مهمة «مسبار األمل» 

اإلماراتي في الوصول إلى مداره حول كوكب املريخ.
وأكد الغامن في برقيته أن هذا اإلجناز محل فخر واعتزاز لكل 
اإلماراتيني واخلليجيني ويعكس مدى التطور والتقدم التقني 

الذي تشهده اإلمارات الشقيقة.

عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري وهنّأ نظيره اإلماراتي بنجاح مهمة «مسبار األمل»
سمو األمير الشيخ متيم بن حمد آل ثاني أثناء استقباله الرئيس مرزوق الغامن سمو أمير دولة قطر الشيخ متيم بن حمد آل ثاني خالله استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبداهللا آل محمود

«املسار املستقل»: اإلسراع في التشكيل 
احلكومي واختيار وزراء أكفاء

أصدر جتمع «املســار 
املســتقل» بيانــا حــول 
الدستوري وعدم  الفراغ 
تشــكيل احلكومــة جاء 
فيه: يطالب جتمع «املسار 
املســتقل» ســمو رئيس 
احلكومة املكلف الشــيخ 
صباح اخلالد باإلســراع 
في التشكيل احلكومي لكي 
تواجه الدولة مسؤولياتها 
التــي  واالســتحقاقات 
خلفتهــا احلكومــات من 
الفســاد، والذي  تفشــي 
يقــف أمــام تطويــر أي 
عمل وطنــي مطلوب في 
املرحلة القادمة مع سوء 
البيروقراطية املوجودة 
الدولة  بــكل مؤسســات 
رغم حتول الدولة بسبب 

«اجلائحــة» إلى التعامل عن بعد كحكومة 
إلكترونية.

وتابــع البيــان: ويرى جتمع «املســار 
املستقل» أن املرحلة القادمة تتطلب اختيار 
وزراء حكومــة إنقاذ وطنية تضم كفاءات 
عالية املستوى متتلك رؤية وقدرة للتعامل 
مع املتطلبات القادمة، على أن يكون سجلهم 

ناصعا يرقى لهذه املهمة.
وأضاف: ويشدد جتمع 
«املسار املســتقل» أن على 
احلكومة مواجهة التحديات 
املوجودة وأال تترك الساحة 
الفــراغ  السياســية لهــذا 
الدستوري وتعطل احلياة 
البرملانيــة والتــي أوقفــت 
وعطلت الكثير من القوانني 
املســتحقة ملواجهة ظروف 
املرحلــة القادمة، وعلى أن 
تتحمل مســؤولياتها جتاه 
نهضــة هــذا الوطــن الذي 
يئن من الفساد والفاسدين، 

وعلــى ان تفعــل من أدواتهــا الرقابية في 
الدولة وحترص على احترام حقوق األفراد 
وحرياتهم في ظل االنقسامات املجتمعية.

وزاد: ويرى جتمع «املسار املستقل» أنه ال 
يجوز في هذه املرحلة احلرجة من تداعيات 
جائحة «كورونا» وما تتطلبه املرحلة من 
مواجهة وعالج الكثير من القضايا املصيرية، 
أن تــدار الدولة بحكومة تصريف العاجل 
من األمور. وختم البيان: كما 
أن التجمــع يطالب النواب 
بعــدم التفريــط باحلقوق 
الدســتوريه لهم، فأنصاف 
احللــول غيــر مقبولة من 
البعض والذي يراهن منهم 
على مسألة الوقت، لذلك ال 
وقــت للمجاملة والتصدي 
ألي محــاوالت حكومية اذا 
استمر هذا الفراغ الدستوري 
وترسيخ «السنن احلميدة» 
الطارئة على الدميوقراطية 

الكويتية.

«الصحية» تطالب احلكومة بإعادة فتح األنشطة
الشــؤون  ناقشــت جلنــة 
الصحية واالجتماعية والعمل 
خالل اجتماعها أمس مشــروع 
قانون في شــأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم ٨ لسنة ١٩٦٩ 
بشــأن االحتياطــات الصحية 
للوقاية من األمراض السارية، 
كمــا اطلعت اللجنــة على آخر 
مســتجدات وإجــراءات وزارة 
الصحــة فــي مكافحــة جائحة 
كورونا املستجد، ومدى صحة 
عدم توافر دفعــات جديدة من 
لقاح (فايزر). وقال مقرر اللجنة 
النائب سعدون حماد في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، إن 
اللجنة بحثت مع وزارة الصحة 
ممثلة بوكيل الوزارة والوكالء 
املساعدين األسباب التي بنيت 
عليها اإلجــراءات اجلديدة من 
غلــق املطار وبعض األنشــطة 
التجاريــة وهل متت بناء على 

دراسة أم ال.
وبني حماد أن اللجنة أبدت 

التجاريــة. وأكد أن الســلطات 
الصحيــة متمســكة بقرارهــا 
بشأن غلق احملالت واألنشطة 
التجارية، وفي املقابل فإن اللجنة 
متمسكة برأيها في إعادة النشاط 
للمحالت وإحكام السيطرة على 
املنافذ. وشدد على أن احلكومة 
مطالبــة بصفة عاجلة بتعديل 
قرارهــا وإعادة فتــح احملالت 
واألنشــطة التجاريــة ألنه من 

اإلجراءات االحترازية خصوصا 
بعد تطور األوضاع واشتراطات 
منظمــة الصحية العاملية التي 
توصــي بالكثير من اإلجراءات 
االحترازيــة ملكافحــة مــرض 
كورونا، وذلك بحضور ممثلني 
عن وزارة الصحة. واستغرب من 
قيام بعض اجلهات احلكومية 
بعدم االلتزام بتعليمات ديوان 
اخلدمة املدنية، مشــيرا إلى ان 
هناك عددا كبيرا من الشكاوى 
مــن املوظفني بخصــوص هذا 
األمر. وطالب املطيري اجلهات 
احلكوميــة بااللتــزام بتعاميم 
ديوان اخلدمــة املدنية، مؤكدا 
أن هناك شكاوى متعددة جتاه 
وزارة التعليــم العالي التي لم 
تطبق اإلجراءات االحترازية ولم 

تخفض نسبة احلضور.
وأكــد املطيري أنه ســوف 
يراقب الوضع جيدا وسيستخدم 
أدواتــه الدســتورية كنائب إن 

لزم األمر.

غير اجلائز غلق هذه األنشطة 
من دون تعويض املواطنني.

وأكد أن السواد األعظم من 
املواطنني لديهم محالت وأنشطة 
جتاريــة ولــم يحصلــوا على 
قروض من الصندوق الوطني 
لدعــم املشــروعات الصغيــرة 
واملتوســطة، وبالتالــي يجب 
أن يتخــذ قرار بتأجيل ســداد 

القروض جلميع املواطنني.
وقال حماد إن احلكومة إذا 
لم تعجــل بإعادة فتح احملالت 
فســنضطر إلى تقدمي تشريع 
املواطنــني  لتعويــض جميــع 

املغلقة محالتهم.
من جهته، اســتغرب عضو 
اللجنة النائب د.صالح املطيري 
عــدم التــزام بعــض اجلهــات 
احلكومية بتعاميم ديوان اخلدمة 
املدنية التي توصي بالتشدد في 
اإلجراءات االحترازية وتخفيض 
نسب احلضور. وقال املطيري 
إن اجتماع اللجنة امس ناقش 

رأيها بأن اإلجراء السليم يكون 
بإحكام الســيطرة على املنافذ 
وإجراء فحص الـ PCR جلميع 
القادمــني مــن اخلــارج وعدم 
السماح بالدخول إلى حني ظهور 
النتائج، وعدم حتميل املواطنني 
نتائج غلق احملالت واألنشطة 
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أحمد احلمد: إلزام الشركات األجنبية بتعيني الكويتيني
قدم النائــب م.أحمد احلمد 
اقتراحــا بقانــون بخصــوص 
الكويتيني  توظيف اخلريجني 
الشــركات األجنبيــة  بإلــزام 
العاملة في الكويت واملتعاقدة 
مع الوزارات واجلهات احلكومية 
بتعيني نســبة مــن اخلريجني 
الكويتيــني يحــدده مجلــس 

الوزراء.
ونص االقتراح على ما يلي:

املادة األولى:
تلتزم الشــركات األجنبية 
املتعاقدة مع اجلهات احلكومية 

طالب النائب محمد الراجحي 
وزيــر الداخلية الشــيخ ثامر 
العلي بضرورة إنصاف ضباط 
الصف اجلامعيني ممن تنطبق 
عليهم شروط الترقية إلى رتبة 

مالزم.
وقال الراجحي في تصريح 
باملركــز اإلعالمي ملجلس األمة 
إن ضبــاط الصــف اجلامعيني 
مت ظلمهــم مــن خالل قــرارات 
عشــوائية ارجتاليــة صدرت 
مــن وزارة الداخليــة ومت قتل 
طموح هذه الفئة التي تستحق 

أن ننتصر لها.
وبني الراجحي أن آخر دورة 
متت للترقية إلى رتبة مالزم من 
ضباط الصف احلاصلني على 
شهادة البكالوريوس كانت في 
عام ٢٠١٦ وفقا للشروط القدمية 
التي تنص على أن يكون املتقدم 
حاصال على الشهادة اجلامعية 
وأن يكــون آخــر تقدير له في 
الســنوات الثالث األخيرة هو 
امتيــاز وأن يكــون قد جتاوز 
املدة القانونيــة للترقية وهي 

وأضاف أنه فــي عام ٢٠١٩ 
صدر قرار يلغي شرط احلصول 
على إذن دراسي ثم تعميم آخر 
بفتح باب التسجيل ملن تنطبق 
عليهم ابتداء من تاريخ ١٦ يونيو 

.٢٠١٧
وأفــاد بأنــه تقــدم عــدد 
مــن ضبــاط الصــف واألفراد 
اجلامعيــني ومت حتديــد مــن 
تنطبق عليهم الشروط وعددهم 
٢٨٢ متقدما، استكملوا اإلجراءات 
لاللتحاق بدورة الترقية، ولكنهم 
تفاجأوا باســتبعاد عدد كبير 
منهم، وقبول ١٠٥ متقدمني فقط.
وأكد الراجحــي أنه حتدث 
شخصيا مع وزير الداخلية بهذا 
اخلصوص وأبلغه الوزير بأن 
العدد كبير وأصحاب الشهادات 

األقدم تكون لهم األولوية.
ولفت إلى أن آخر تســجيل 
كان فــي تاريــخ ٢٧ يونيــو 
٢٠١٩ ثــم صدر تعميــم يحدد 
عــدد األفراد وعدد الشــهادات، 
وكان عــدد احلاصلــني علــى 
تقديــر امتياز وجيد جدا يبلغ 

ارجتالية صــدرت من الوزارة 
منها نشر القوات اخلاصة في 
األســواق حتت مبــرر تطبيق 
االشــتراطات الصحية، مشددا 
على أن «الكويت ليســت دولة 
بوليســية حتــى يتــم نشــر 
القوات اخلاصة بكامل عتادها 

وبالرشاشات».
وأفــاد بأن مــن القــرارات 
الظاملة أيضا هو إلزام مفتشي 
أمــن املطــار بالــدوام بنظــام 
الشــفتات من دون أن يصرف 
لهم بدل نوبات وبدل خطر وبدل 
عدوى أو وضع هيكل تنظيمي 
للترقيــات واالمتيــازات رغم 
صدور قرار من ديوان اخلدمة 
املدنية بأن يكــون دوامهم في 

الفترة الصباحية فقط. 
قــال  مــن ناحيــة أخــرى 
الراجحــي «فيمــا يخص تقدم 
٥٠ ضابطــا حقوقيا للعمل في 
إدارة التحقيقات، فإننا بانتظار 
نتيجــة جلنــة التظلمات التي 
شكلها الوزير وبعدها سيكون 

لكل حادث حديث».

٩٧ متقدما بينما الكشف الذي 
صدر باملقبولــني يتضمن ١٠٥ 
أشخاص، وهذا يعني أن هناك 
زيادة في املقبولني عن املعلن 

بعدد ٨ أشخاص.
ورأى الراجحــي أن هنــاك 
٨ أشــخاص مت الســماح لهــم 
وقــت  بخــالف  بالتســجيل 
التســجيل املعلن وهذا معناه 
أنهم ال يستحقون أن يكونوا في 
الكشف ومتت إضافتهم الحقا.

وقــال «أريــد مــن الوزير 
التركيز على املسؤولني الذين 
يقدمــون لــه هذه الكشــوفات 

ليشرحوا له وال يورطونه».
الراجحــي وزيــر  وحــذر 
الداخلية من أنه «إذا مت اعتماد 
الكشف املتضمن ١٠٥ متقدمني 
البقيــة  ومت قبولهــم وظلــم 
فستكون معرضا لالستجواب 
وسيكون يوم القبول هو نفسه 
يوم توقيعنا على استجوابك».
الراجحــي «وزير  وأضاف 
الداخلية رمبا يعتقد أنه بعيد 
عن املساءلة لكن هناك قرارات 

محمد الراجحي

٥ سنوات.
وأوضح أنه بعد دخول آخر 
دورة صدر قرار من وكيل وزارة 
الداخلية السابق بتعديل بعض 
الشروط منها اشتراط أن يكون 
حاصال على تقدير جيد وجيد 
جدا ما ساهم في التضييق على 
هذه الفئة، ثم مت الســماح لهم 

بالتسجيل في ذلك احلني.

يوسف الفضالة يطالب «الداخلية» 
بإنهاء ملف العقود اخلاصة باحلدود

استغرب النائب يوسف 
الفضالة عــدم قيام وزارة 
الداخلية بإيجاد بدائل جتاه 
العقــود اخلاصة باحلدود 
البريــة والبحرية احملالة 
للنيابة العامة، مطالبا وزير 
الداخلية الشيخ ثامر العلي 
بضرورة بحــث هذا امللف 
العالق مع قيادات الوزارة 

وإنهائه فورا.
فــي  الفضالــة  وقــال 
تصريح صحافــي باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة، إن 

جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي 
اجتمعــت أمــس ووزارة الداخليــة 
ملناقشــة مالحظات مهمــة من قبل 
ديوان احملاسبة جتاه العقود اخلاصة 

باحلدود الشمالية والبحرية.
وتساءل الفضالة عن سبب عدم حترك 
وزارة الداخلية إلى اآلن إليجاد بديل لهذا 
املوضوع رغم أن احلدود الشمالية والبحرية 

مكشــوفة. ولفــت إلى أن 
جميع العقود السابقة انتهت 
مدتهــا ولم يتــم حتديدها 
أو تطويرها سواء احلدود 
البرية او البحرية، مستغربا 
ردود بعض قيادات وزاره 

الداخلية جتاه هذا األمر.
الــوزارة  ان  وأوضــح 
أرســلت كتابــا إلــى إدارة 
الفتوى والتشريع منذ عام 
ولم يتم الرد عليه إلى اآلن، 
مؤكدا أن املرحلة احلالية 
هي مرحلة خطرة صحيا 
وأمنيا وأن حرصه على أمن 
الكويت ال يقل عن حرصه 
على الوضع الصحي فيها.

وطالب الفضالة وزير 
الداخليــة بضــرورة بحث هــذا امللف مع 
قيــادات الوزارة وإنهائــه، مؤكدا متابعته 
هذا املوضوع حتى يتم وضع تصور وحل 

نهائي لهذه املشكلة.

يوسف الفضالة

سعدون حماد

م.أحمد احلمد

د.صالح املطيري

الكويتيني  بتعيني اخلريجــني 
لديها، ويحدد مجلس الوزراء 
الضوابــط والقرارات اخلاصة 
بذلك ومن ضمنها حتديد نسبة 
اخلريجــني املعينــني وحتديد 
غرامــة ماليــة تفــرض علــى 

الشركات املخالفة.
وجاء في املذكرة اإليضاحية 

لالقتراح ما يلي:
متثل البطالــة في الكويت 
مشكلة حقيقية، السيما أن نسب 
البطالة في ازدياد عاما بعد عام 
دون إيجــاد احللــول للقضاء 

عليها رغم ما متثله من مشكلة 
حقيقية إذا مــا تركت تتفاقم، 
فقد تتحول إلى سبب لزعزعة 
االستقرار في املجتمع ملا لها من 
نتائج سلبية على املستويات 
االجتماعية واالقتصادية كافة.
لذا، البد من إيجاد احللول 
احلقيقيــة الواقعيــة القابلــة 
للتطبيق واملدروسة وفق قواعد 
نظم تســهم فــي تصحيح هذا 
الوضــع، خصوصــا ان هناك 
شــركات تتعاقد مــع اجلهات 
احلكومية عبر مناقصات وهي 

بحاجة إلى موظفني للعمل لديها 
حسب التخصصات الوظيفية 

في إدارة املشاريع.
وسعيا منا إلى خلق املزيد 
من الوظائف اجلديدة واملساهمة 
في حل مشكلة البطالة والتكدس 
الوظيفي، لذا جاء هذا االقتراح 
بقانون إللزام الشركات األجنبية 
املتعاقدة مع اجلهات احلكومية 
بتعيــني نســبة محــددة مــن 
اخلريجــني الكويتيــني لديها، 
ويحدد مجلس الوزراء الضوابط 

والقرارات اخلاصة بذلك.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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