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مرزوق الغامن يهنئ سلوڤاكيا 
وأوزبكستان باألعياد الوطنية

أحمد الشحومي: تسّلمت استجوابًا لوزير الدولة لشؤون اإلسكان من محورين

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية تهنئة إلى 
رئيس املجلس الوطني في جمهورية سلوڤاكيا بوريس كولر، 
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده. كما بعث الرئيس الغامن 
ببرقيتي تهنئة إلى رئيس املجلس التشريعي في جمهورية 
أوزبكستان نورالدين جون إسماعيلوف، ورئيسة مجلس 
الشيوخ تانزيال نورباييفا، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

أعلــن رئيس مجلس األمــة باإلنابة 
أحمد الشــحومي عن تسلمه استجوابا 
موجهــا من النائب فايــز اجلمهور إلى 
وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة 
العمراني  لشؤون اإلســكان والتطوير 
شايع الشايع مكونا من محورين. وقال 
الشحومي في تصريح صحافي مبجلس 
األمة اليوم: «تسلمت قبل قليل بصفتي 

رئيسا ملجلس األمة باإلنابة االستجواب 
املقدم من النائب فايز غنام اجلمهور املوجه 
إلى وزير الدولة لشــؤون البلدية وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
شايع الشايع». وأضاف الشحومي «وفقا 
ألحكام املادة (١٣٥) من الالئحة الداخلية 
ملجلس األمة مت تنفيذ ما يلزم بإبالغ سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح اخلالد 

احلمد الصباح باالستجواب وإبالغ الوزير 
املعني، وسيدرج على جدول أعمال اجللسة 

القادمــة». وبــني 
أن «االســتجواب 
يتضمن محورين 
ونسأل اهللا سبحانه 
التوفيق  وتعالــى 
مرزوق الغامن والسداد للجميع». أحمد الشحومي

عبداهللا املضف: متى كان آخر إعالن 
توظيف لدى «املشروعات الصغيرة» ؟

وجه النائب عبداهللا املضف ســؤاال إلــى وزير التجارة 
والصناعة د. عبداهللا املضف، قال في مقدمته، إنه اميانا منا 
مببدأ تكافؤ الفرص، وحرصا على أن تســتعني مؤسســات 
الدولة بالكفاءات الوطنية السيما الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة املتوسطة ما ميثله من أهمية 
بالغة في دعم قطاع األعمال. طالب تزويده وإفادته باآلتي: 
متى كان آخر إعالن توظيف لدى الصندوق الوطني، وما هي 
الوظائــف والتخصصات التي فتح لها مجال التقدمي؟ وهل 
كانــت هناك تعيينات متت من تاريخ ٢٠٢١/٤/١ بدون إعالن 
من قبل الصندوق حتى تاريخ هذا السؤال؟ إن كانت اإلجابة 
باإليجاب فما هو املسوغ القانوني لهذه التعيينات؟  وتزويدي 
عبداهللا املضفبتواريخ هذه التعيينات وأسماء ومسميات من مت تعيينهم.

أسامة املناور يقترح تقييد التأجير في املناطق
السكنية للهيئات الديبلوماسية والبعثات القنصلية

تقدم النائب أسامة املناور 
باقتراح بقانون بشأن إضافة 
مادة برقم ٥ مكرر للمرســوم 
بقانــون رقم ٣٥ لســنة ١٩٧٨ 
فــي شــأن إيجــار العقــارات 
وتعديالتــه. وجــاء في نص 

االقتراح.
أولــى): يضــاف   (مــادة 
للمرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٧٨ في شأن إيجار العقارات 
وتعديالته ماده برقم «٥ مكرر» 
ونصها اآلتي:«ال يجوز التعاقد 
على تأجير أي منزل أو مبنى 
أو قسيمة في املناطق السكنية 
ألي من الهيئات الديبلوماسية 
أو البعثات القنصلية متى كان 
اســتخدام املبنى أو القسيمة 
مخصصــا الرتيــاده من قبل 
املراجعــني، ويعتبر باطال كل 

فيما يخصهـ  تنفيذ أحكام هذا 
القانون ويعمل به من تاريخ 
نشره في اجلريدة الرسمية.

وجاء في املذكرة اإليضاحية 
أنــه علــى ضوء مــا تبني من 
مشــاكل يعاني منهــا قاطنو 
املناطق السكنية بسبب قيام 
بعض مالك املنازل والقسائم 
بتأجير أمالكهم لبعض الهيئات 
البعثــات  أو  الديبلوماســية 
القنصلية التابعة لهم والتي 
تستقبل مراجعني من جنسيات 
عدة عالوة على مواطني تلك 
الهيئات والبعثات املقيمني في 

البالد.
ويــؤدي ذلــك إلــى زحمة 
مرورية وإزعاج ألهالي املنطقة 
مع مــا يترتب علــى ذلك من 
محاذير أمنية نتيجة الكثافة 

هذا الشــأن من خــالل النص 
على عدم جــواز التعاقد على 
تأجير أي منــزل أو مبنى أو 
قســيمة في املناطق السكنية 
ألي من الهيئات الديبلوماسية 
أو البعثات القنصلية متى كان 
اســتخدام املبنى أو القسيمة 
مخصصــا الرتيــاده من قبل 
املراجعــني، ويعتبر باطال كل 

تعاقد يتم خالفا لذلك.
كما مت النص في االقتراح 
بقانون على عدم جواز جتديد 
التعاقدات السابقة متى كانت 
تخالف نص الفقرة السابقة، 
وذلــك ملعاجلة اخلطــأ القائم 
فــي وجــود بعــض الهيئات 
والبعثــات  الديبلوماســية 
القنصلية قبل صدور القانون 
داخل بعض املناطق السكنية.

العدديــة املترددة على املبنى 
املؤجر، وهو ما أدى إلى انزعاج 
اجليران بشكل مباشر وسكان 

املنطقة بشكل عام.
وإن كان القانــون اخلاص 
بتنظيم إيجار العقارات الصادر 
باملرسوم بقانون رقم ٣٥ لسنة 
١٩٧٨ وتعديالتــه قــد خال من 
أي نص يقيد مســألة تأجير 
العقارات فيما يكشف عن فراغ 
تشــريعي تذرع به الوزارات 
والهيئات واملؤسسات األخرى 
في الدولة عن منع تأجير تلك 
املنــازل والقســائم علــى هذا 

النحو.
وهــو مــا اســتلزم تقدمي 
هذا االقتراح بقانون ملعاجلة 
اخللل التشــريعي وســد أي 
ثغرة تتــذرع بها أي جهة في 

أسامة املناور

تعاقد يتم خالفا لذلك.
وال يجوز جتديد التعاقدات 
السابقة متى كانت تخالف نص 

الفقرة السابقة». 
(مادة ثانية): على رئيس 
مجلس الوزراء والوزراءـ  كل 

عبداهللا الطريجي الستحداث إدارة 
لعالج احملكومني بقضايا املخدرات

النائب د.عبداهللا  تقدم 
الطريجي باقتراح برغبة في 
شأن إنشاء إدارة للسجون 
مجهزة طبيا بأحدث األجهزة 
واملعدات والكوادر الطبية 
املهنية املتخصصة لعالج 
احملكومني في قضايا تعاطي 
املخــدرات لعالجهم خالل 

فترة تنفيذ مدة احلبس.
الطريجــي  واقتــرح 
كذلك منح القطاع اخلاص 
األجنبــي  واملســتثمر 
التراخيص والتســهيالت 

الالزمة إلنشــاء مصحات لعالج متعاطي 
ومدمني املخدرات وجذب أفضل املصحات 
العاملية املتخصصة في هذا الشــأن لفتح 

فروع لها داخل البالد.

الطريجــي فــي  وأكــد 
اقتراحــه ارتفــاع معدالت 
جرائــم تعاطــي املخدرات 
وأعداد املدمنني واملتعاطني، 
األماكــن  توافــر  وعــدم 
التأهيليــة طبيا ونفســيا 
للنــزالء  واملخصصــة 
احملكومني بقضايا تعاطي 
املخــدرات لعالجهــم مــن 
التعاطي داخل املؤسسات 
اإلصالحية املتمثلة بقطاع 
التابعة لوزارة  الســجون 
الداخلية، كما أن عدم وجود 
مصحات خاصة لعــالج مدمني املخدرات 
في الكويت دفــع أولياء أمورهم إلى إيفاد 
أبنائهم للعــالج خارج البالد على نفقتهم 
اخلاصة مما يشكل عبئا ماليا يثقل كاهلهم.

د.عبداهللا الطريجي

يوسف الغريب يطالب احلكومة
بالتدخل لزيادة سيولة «االئتمان»

مرزوق اخلليفة: ما سبب حرمان «الكويتية» 
الراعية ملعاق غير كويتي من معاشها ؟

طالــب النائب يوســف 
الغريــب احلكومة بإيجاد 
حلول فورية لزيادة سيولة 
بنك االئتمان وفض االشتباك 

بني اجلهات احلكومية.
فــي  الغريــب  وقــال 
تصريح صحافي إن احلل 
الوحيــد واملتــاح حاليــا 
يتمثل فــي رفع رأســمال 
بنك االئتمان وضخ أموال 
لتغطية القروض واالنتهاء 
مــن أكبر عدد من الطلبات 
اإلســكانية املتوقفة حاليا 

واملنتظرة من سنوات.
واعتبر أن عجز بنك االئتمان عن توفير 
سيولة للمشاريع اإلسكانية مبا فيها القسائم 
املوزعة غير مقبول متاما ويحتاج إلى تدخل 

حكومي عاجل وسريع.
وأكــد على أن ضخ األمــوال في الفترة 

القادمة وبســرعة سينهي 
أزمــات عــدة أهمها قضية 
أذونــات مدينــة املطــالع 
ويســهم في اكتمال عملية 
تخصيص مشروع جنوب 

سعد العبداهللا املتوقفة.
وثمــن الغريب األخبار 
املتداولة عن توجه مجلس 
الوزراء لعقد اجتماعه مبقار 
أحد املشــاريع اإلسكانية، 
متمنيــا أنه فــي االجتماع 
املنتظــر أن جتد احلكومة 
لــكل  احللــول اجلذريــة 
املشــاكل. وأوضح أنه على رأس القضايا 
التي حتتاج إلى حلول عاجلة قضية تأخر 
طــرح مناقصات الكهربــاء واملاء والطرق 
وكل اخلدمات في املدن اجلديدة، إضافة إلى 
ضرورة فض االشتباك بني الوزارات والذي 

كان سببا في تفاقم القضية اإلسكانية.

النائــب مرزوق  وجه 
اخلليفة سؤاال إلى وزير 
الكهرباء واملــاء والطاقة 
املتجددة ووزير الشؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعيــة د. مشــعان 
العتيبي قال في مقدمته: 
تنص املادة ٤٢ من القانون 
رقم ٨ لســنة ٢٠١٠ بشأن 
حقــوق األشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة «اســتثناء 
التأمينــات  مــن أحــكام 
وقانــون  االجتماعيــة 

معاشــات العسكريني، يســتحق املؤمن 
عليه أو املســتفيد املكلف قانونا برعاية 
معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا 
تقاعديا يعادل ١٠٠٪ من املرتب إذا بلغت 

مدة اخلدمة احملسوبة في 
املعاش ٢٠ سنة للذكور 
و١٥ ســنة لإلنــاث، وال 
يشــترط احلصول على 
املعاش في هــذه احلالة 
بلوغ ســن معينة وذلك 
التــي  وفقــا للشــروط 
تضعهــا الهيئة باالتفاق 
التأمينات  مع مؤسســة 

االجتماعية».
بتزويــده  وطالــب 

وإفادته باآلتي:
الشــروط  مــا  ـ 

والضوابــط املوضوعــة 
لتطبيــق نص املــادة ٤٢ 
ســالفة الذكر وما ســبب 
حرمــان املــرأة الكويتية 
التــي ترعــى معاقــا غير 
كويتــي من اســتحقاقها 
التقاعدي، علما  للمعاش 
بأن املادة ٤٢ املشار إليها 
ذكــرت (رعاية معاق ذي 
إعاقة متوسطة أو شديدة) 
ولم يرد في هذه العبارة ما 
يقيدها من حيث جنسية 
املعاق سواء كان كويتيا 

أو غير كويتي؟
ـ ما سبب عدم تنفيذ واألخذ برأي إدارة 
الفتوى والتشريع التي انتصرت للمرأة 
الكويتية التــي ترعى معاقا غير كويتي 
وألزمت املؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة 
قبول إحالتها على التقاعد 

وبراتب كامل؟
ـ هل متت مراسالت بني 
الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة واملؤسسة العامة 
للتأمينــات االجتماعيــة 
بخصوص تطبيق املادة 
٤٢ سالفة الذكر؟ فإذا كان 
اجلواب باإليجاب يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية 

من تلك املراسالت.

يوسف الغريب 

مرزوق اخلليفة

حسن جوهر: مؤسسات الدولة غير مؤهلة ملواجهة 
الهجمات اإللكترونية وحماية بياناتها وأنظمتها

أكد النائب د.حسن جوهر 
أنــه قــام بتقــدمي مجموعــة 
مــن األســئلة البرملانيــة عن 
استراتيجية األمن السيبراني 
في جميع الوزارات واجلهات 
احلكوميــة ومتطلباته ونظم 
قواعــد  وتخزيــن  حمايتــه 
البيانــات اخلاصــة به ومدى 
ســالمة األنظمة اإللكترونية 
املستخدمة في األمن السيبراني، 
باإلضافــة إلى خطط مواجهة 
الكوارث املتعلقــة باالختراق 
ومســح البيانــات، والبرامج 
التدريبية التي تلقاها موظفو 

تلك اجلهات لهذا الغرض.
وأضاف د. جوهر أن الهدف 
من توجيه هذه األســئلة هو 
قيــاس مــدى اهتمــام الدولة 
الســيبراني ومعرفة  باألمــن 
القدرة الوطنيــة في مواجهة 
املخاطر اإللكترونية وتأثيرها 
على األعمال السيادية للدولة.
وأفاد د.جوهــر بأنه تبني 
ولألسف ومن دون استثناء أن 
مؤسسات الدولة غير مؤهلة 
ملواجهة الهجمات اإللكترونية 
بــل غير قــادرة علــى حماية 
بياناتها وأنظمتها اإللكترونية 
بالصورة املطلوبة خصوصا 

وخارجيا.
وبــني جوهــر أن الــردود 
الواردة تكشــف أن اجلهات ال 
تعيــر االهتمــام املطلوب في 
مجال األمن الســيبراني، وأن 
معظــم املؤسســات ال متلــك 
اســتراتيجية واضحة املعالم 
لهذا االستحقاق الوطني، ال بل 
ال تفقه باجلوانب والعناصر 
األساسية لتلك االستراتيجية، 
كما أنها ال متلك الكوادر الوطنية 
املؤهلة الالزمة التي تعمل في 
مجال األمن السيبراني، وهذا 
أمــر متوقع حيث إن مناهجنا 
التعليميــة تخلــو مــن هــذا 
التخصص املهم والضروري، 
كما أن معظم مؤسسات الدولة 
تعاني أوجه القصور احلاد في 
مجال تدريب وتأهيل كوادرها 
فــي هذا التخصــص حيث إن 
البرامــج التدريبيــة املقدمــة 
ملوظفي اجلهات غير مناسبة 
إطالقا من ناحية الكم والنوع، 
إضافــة إلــى جتاهــل الكوادر 
الوطنيــة املتاحــة والتقاعس 
عن تشــجيعها وإسناد املهام 
املطلوبــة لها للقيــام بدورها 

املطلوب.
جوهــر  النائــب  وحــذر 

ال متلك خطة واضحة املعالم 
ملواجهة الكــوارث، خصوصا 
فــي حالــة ســرقة بيانــات 
األنظمة الرقميــة أو تدميرها 
التصدي  وإتالفها وصعوبــة 
في استرجاعها أو اللجوء إلى 
املصدر احلقيقي ملن تسبب في 

مثل هذه اجلرائم.
إنــه  بالقــول  وختــم 
سيســتمر في توجيه حزمة 
جديدة من األسئلة البرملانية 
فــي هــذا اخلصــوص ملزيــد 
مــن االســتيضاح وحتميــل 
املســؤولية جلميــع اجلهات 
أوجــه  لتــدارك  املختصــة 
القصــور ومعاجلة متطلبات 
األمــن الســيبراني برؤيــة 
وطنيــة شــاملة، ألن الوضع 
القائم ال يدعو إلى االطمئنان 
وينذر بأخطار حقيقة محدقة 
وأجـــهزتنا  مبؤسـسـاتـــنا 
الرســمية، مضيفا في الوقت 
نفسه بأنه يعكف على إعداد 
اقتراح بقانون ملشروع األمن 
الســيبراني الوطني في إطار 
اســتراتيجية األمــن الوطني 
الكويتي، داعيــا اجلميع إلى 
املساهمة في اجناح هذا املقترح 
املستحق وغير القابل للتأجيل.

مــن خطــورة االســتمرار في 
االســتعانة بشركات خارجية 
وكوادر أجنبية إلمتام العمليات 
الضرورية في قطاعات األمن 
الســيبراني، األمر الذي يعني 
إطالع هذه اجلهات على بيانات 
الدولة الســرية والتجول في 
أنظمتها احلساسة دون أي رادع 
أو عائق، وما زاد األمر ســوءا 
غياب دور الدولة الواضح في 
الرقابــة واإلشــراف على هذه 
اجلهات األجنبية واحملاســبة 
علــى جتاوزاتهــا وخرقهــا 
للمعلومــات الســيادية وذات 
اخلصوصيــة والتصرف بها 
ألهداف مجهولــة، مؤكدا عدم 
املعاييــر املطلوبــة  وجــود 
لقياس أمن املعلومات وحماية 
اخلصوصية واالفتقار إلى آلية 
متابعة األنظمــة اإللكترونية 
املستخدمة والبيانات املستنزفة 
من قبــل اجلهات والشــركات 
األجنبيــة، وخاصة مع توجه 
القطاعــات واإلدارات  معظــم 
احلكومية الستخدام التطبيقات 
اإللكترونية وحتويل معامالتها 
التقليدية إلى األنظمة اآللية.

واســتغرب د.جوهــر أن 
الدولــة بجميــع مؤسســاتها

نحّذر من خطورة االستمرار في االستعانة بشركات خارجية إلمتام العمليات الضرورية في قطاعات األمن السيبراني

د.حسن جوهر

فــي عصــر تســارع الطفرات 
التكنولوجية املتالحقة وتزايد 
نشــاط اجلماعات والشركات 
واملنظمات السوداء حول العالم 
لنهب املقدرات املالية لدى دول 
العالم الهزيلة من خالل اختراق 
وقرصنة األنظمة اإللكترونية 

والبرامج املستخدمة لديها.
وبني أن العالم االفتراضي 
الذي نعيش في ظله ال يرحم 
وال يتوانى عن سحق الضعيف، 
حيث أصبحت الدولة في هذه 
احلقبة من الزمــن تقاس مبا 
متلك من مقومات تكنولوجية 
إلكترونيــة حتمــي  وأدوات 
الســيادي داخليــا  ســياجها 

«شؤون البيئة» ناقشت أسباب تلوث «اجلون» وسبل
عالج مخلفات الصرف الصحي ونفوق األسماك

سامح عبداحلفيظ

البيئــة  ناقشــت جلنــة شــؤون 
فــي اجتماعها أمس تكليــف املجلس 
بخصــوص الوضــع البيئــي الراهن، 
وأســباب تلوث جون الكويت وطرق 
عالجهــا (مخلفات الصــرف الصحي، 
ومجارير األمطار ونفوق األســماك)، 
وذلك بحضورممثلني عن وزارة األشغال 
والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمية. وقال رئيس اللجنة 
النائب د.حمد املطر في تصريح باملركز 
اإلعالمي ملجلس األمة إن هناك مشاكل 
كثيرة وكبيرة يعاني منها جون الكويت، 
حيث وصلت نســبة امللوحة فيه إلى 

٤٦٪، بينما كانت قبل ١٠ سنوات ٣٦٪.
وبني أنه سيوجه دعوة لسمو رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ووزير 
االشــغال ووزير الكهرباء ومدير عام 
الهيئة العامة للبيئة حلضور االجتماع 
القادم للجنة حتى يعلم رئيس احلكومة 
حجم القصــور احلكومي في احلفاظ 

على البيئة وتلوثها.
وأضاف املطــر أن معهــد الكويت 
لألبحاث العلمية أعد أبحاثا كشف فيها 
املشاكل التي تعانيها البيئة البحرية 
وأيضا احللول، مشيرا إلى أن من ضمن 
املشــاكل وجــود معادن ثقيلة ســامة 
وخطيرة في جــون الكويت وحتديدا 
في جون الصليبيخات الذي حصلت 

فيه مشكلة نفوق األسماك األخيرة. وبني 
املطر أن هناك ٧ عوامل تسبب التلوث 
في جون الكويت منها ٣ عوامل طبيعية 
بينما ٤ عوامل من فعل البشر، مشيرا 
إلى أن جتفيــف األهوار ونقص املياه 
في شــط العرب تعتبر جزءا رئيسيا 
من املشاكل التي نعانيها بسبب زيادة 
امللوحة والتي تؤثــر ليس فقط على 
احلياه البحرية لكن على جودة املياه 
التي نعتمد عليها في مياه الشرب والتي 

نأخذها من البحر.
ولفت املطر إلى وجود ٥٣ مجرورا 
تصب في البحر وتسبب التلوث بشكل 
مباشر ومنها التلوث األخير الذي نراه 
بينما مجرور الغزالي ومنطقة جليب 

الشيوخ التي ال يوجد فيها صرف صحي 
منظم، مشــيرا إلى أن الكثير الحظوا 

نقصا في نوعية األسماك وكميتها.
وأشــار املطر إلــى أن تقرير معهد 
األبحاث أثبت أيضا أن نسبة املعادن 
الثقيلة في التربة كبيرة وعالية وهو 

ما يعد سببا رئيسا ومستمرا.
وطالب املطــر رئيس احلكومة أن 
يضع مشــكلة تلــوث البيئة كأولوية 
حقيقية للمحافظة على مياه الكويت 
التي وصلت فيها نسب امللوحة والتلوث 
إلى معدالت كبيرة، مشيرا إلى أن هذا 
األمر يعد تهديدا لألمن القومي، حيث إن 
احلرب القادمة هي حرب مياه وأنه يجب 
تنظيف اجلون والبحر من امللوثات.

الشيخ عبداهللا األحمد أثناء االجتماعمبارك العرو ود.حمد املطر ومهلهل املضف خالل اجتماع اللجنة

دعوة سمو  رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية ووزير األشغال ووزير الكهرباء ومدير عام الهيئة ملناقشة القضية

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

داخل السجن وإنشاء مصحات خاصة لهم

ملشاهدة الڤيديو


