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بدر احلميدي يسأل عن جودة الوقود ملشغلي
الباصات وخطوات تطوير اجلودة لالنبعاثات

وجه النائب بدر الحميدي 
سؤاال إلى وزير النفط ووزير 
العالــي د.محمد  التعليــم 
الفــارس، قال فــي مقدمته 
إن وسائل النقل العام تعد 
واحدة من العوامل المؤثرة 
فــي اإلنتــاج االقتصــادي 
واالجتماعي وتمثل شبكة 
الطــرق المســتخدم عليها 
وســائل النقل العــام أحد 
عوامــل االنبعاث الحراري 
والتلوث البيئي الناجم عن 

غــازات عوادم الســيارات. 
ولمــا كان المالحظ تكدس 
العامــة بمركبات  الطــرق 
وباصات النقل العام والتي 
يسير الغالب منها خلوا من 
الركاب إال القليل مع تنوع 
ماركتها وأحجامها مما يثير 
التساؤل حول جدوى هذا 
الكم منهــا بمــا تمثله من 
ازدحام مروري بسبب شغل 
النقل  في بعض قطاعــات 
دون حل منها الغاية وهي 

الذي تشــهده البالد إلى أن 
وصل كمالحظة من بعض 
العالمية بوصول  الهيئات 
الكويت إلى حد الخطر في 

التلوث البيئي.
وطالب بإفادته وتزويده 

باآلتي:
١- مــا جــودة الوقــود 
مشــغلي  علــى  المــوزع 
الباصــات ومــا خطــوات 
تطويــر الجودة لتحســن 

االنبعاثات؟

االستخدام البديل للسيارات 
الخاصة.

وبنــاء علــى مــا تقــدم 
وما لوحــظ فضال عن قلة 
النقل  مســتخدمي باصات 
العام إضافة إلى االنبعاث 
الغازي من عوادم معظمها 
نتيجة استخدام (السوالر) 
بديال عن مشتقات البنزين 
المعالــج خلــوا مــن مادة 
الرصــاص بمــا ينجم عن 
استخدامه من التلوث البيئي 

باعتبارها أحد عوامل االنبعاث احلراري والتلوث البيئي

بدر احلميدي

أسامة الشاهني لـ «الشؤون»: ما دور «شركة الدرة»
خلفض أسعار جلب العمالة املنزلية من اخلارج؟

..ويشارك في «برملانيون ألجل القدس» في تركيا
يشارك مراقب مجلس األمة عضو 
الهيئة التنفيذية لرابطة «برلمانيون 
ألجــل القــدس» النـــائب أســـامة 
الشاهين في المؤتمر الرابع للرابطة 
بعنوان «القدس خط أحـمر» والذي 
يقام في العاصمــة التركية أنقرة 

تحــت رعـــاية رئـيـــس البرلمان 
التركي مصـطـفـى شـنـتوب اليوم 

٣٠ الجاري ولمدة يومين.
ويناقــش المؤتمــر على مدى 
يوميــن عــددا مــن القضايا حول 
تطــورات ومســتجدات القضيــة 

الفلسطينية، بـمـشـاركة أكثر من 
١٠٠ برلماني مــن برلمانات الدول 
العربيــة واإلســالمية والدوليــة، 
وشخصيات رسمية من الجمهورية 

التركية.
وتناقش جلسات العمل تفصيال 

إنجازات الروابط اإلقليمية ودور 
لجان فلسطين في اسناد القضية 
الفلسطينية، إضافة إلى إقامة ندوة 
عن مستجدات القضية الفلسطينية 
فيمــا يخص حصار غزة والحرب 

على غزة وعملية السالم.

أســامة  النائــب  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى وزير 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة ووزير الشــؤون 
والتنميــة  االجتماعيــة 
املجتمعية د.مشعان العتيبي، 
قال في مقدمته: ملا كانت هناك 
حاجة ماسة للعمالة املنزلية، 
للقيام بأعمال املنزلية ورعاية 
األبناء الصغار، فإننا جند أن 
عدم توافر العمالة املنزلية في 
الوقت احلالي يشكل الهاجس 
لدى كثير من أرباب البيوت 

ورباتها.
ولعل الزيادة املبالغة في 
أسعار جلب العمالة املنزلية 
مــن أبرز ما يعانيــه الناس 
في الوقت احلالي، خاصة ان 
قيمة استقدام العمالة املنزلية 
قد تصل إلى ما يقارب ١٥٠٠ 
دينار للعامل أو العاملة، وهذا 
مبلغ كبير ال يستطيع كثير 
من أرباب األسر توفيره، علما 
أن املبلغ يتضمن فترة احلجر 

املؤسسي بأحد الفنادق.
وكانت الدولــة قد قامت 

١ - ما دور «شركة الدرة» 
فــي خفــض أســعار جلــب 

العمالة املنزلية؟
٢ - كم يبلغ عدد العمالة 
املنزلية الفعلية التي وفرتها 
«شركة الدرة» منذ تأسيسها؟ 
اجلنســيات  بيــان  مــع 

والسنوات.
٣ - هل هنــاك ضمانات 
الشــركة  إضافيــة تقدمهــا 
للكفالء في حالة عدم رغبة 
العامل املنزلي بالعمل أو حال 

هروبه؟

الــدرة  بتأســيس «شــركة 
للعمالــة املنزلية» بدعم من 
احتاد اجلمعيات التعاونية، 
بهدف تقليل األسعار وتنويع 
جنسيات العمالة، إال أن عدم 
توفــر العمالة وعــدم تنوع 
اجلنســيات وعدم انخفاض 
األســعار، من أبرز شكاوى 
أرباب األســر، كــون أنه من 
املفترض أن الشركة تساهم 
في خفض األســعار لكونها 
مدعومة من الدولة. وطالب 

بتزويده وإفادته باآلتي:

استفسر عن عدد العمالة املنزلية الفعلية

أسامة الشاهني

حمد روح الدين: هل لـ «التأمينات»
ودائع استثمارية في البنوك اللبنانية؟

وجــه النائــب د.حمــد 
روح الدين سؤاال الى وزير 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصاديــة واالســتثمار 
خليفة حمادة جاء كالتالي:
بعــد أن أعلنت الكويت 
عــن ســحب ســفيرها من 
جمهورية لبنــان تداولت 
بعض الصحف الكويتية أن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة لديها وديعة 
ضخمة فــي أحــد البنوك 

اللبنانية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- هــل للمؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعية ودائع استثمارية لدى البنوك 

اللبنانية؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، يرجى تزويدي 
بكشف بأسماء البنوك التي 
حتتفــظ بهذه الودائع، مع 
بيــان قيمة هــذه الودائع، 
وتاريــخ إيداعهــا والعائد 

االستثماري منها.
٢- هل لدى املؤسسة أي 
اســتثمارات في جمهورية 
لبنــان؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب، فما االستثمارات؟ 
وكــم تبلــغ قيمتهــا؟ وما 
فــي  الدخــول  تواريــخ 

االستثمارات؟
٣- ما خطة املؤسســة املستقبلية في 

التعامل مع استثماراتها في لبنان؟

د. حمد روح الدين

فارس العتيبي يطلب صورة ضوئية
حملاضر أعمال هيئة القوى العاملة

النائــب فارس  وجــه 
العتيبي سؤاال الى وزير 
التـجـــارة والـصـنـــاعة 
د.عبداهللا الســلمان جاء 
كالتالي: بشأن قرار الهيئة 
العامة للقوى العاملة بعدم 
جتديد أذونات العمل ملن 
جتاوز ٦٠ عاما ملن هم دون 
العليــا، يرجى  املؤهالت 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- ملاذا لم يقر الوزير 
القرار خصوصا أنه صادر 
من مجلــس إدارة الهيئة 

بالتداول مرتني؟ وما املســوغ القانوني 
الذي يسمح للوزير بعدم التوقيع على 

قرارات مجلس إدارة الهيئة؟
٢- ما اجلنســيات املشمولة بالقرار 
مع بيان األعداد لكل جنسية، واملهن التي 

يشملها القرار؟

٣- هل طبــق الوزير 
قوانــني احلوكمــة مــع 
مجلس إدارة الهيئة عند 
التصويت على القرار ولم 

يصدره؟
٤- هــل صحيــح أن 
اللجنة العليا املمثلة في 
التجــارة واحتاد  غرفــة 
الكويتي وجهات  العمال 
حكوميــة أخــرى وافقت 
في أحد االجتماعات على 
قبــول مبلــغ ٢٠٠٠ د.ك 
نظير جتديد إذن العمل؟

٥- كم املبلغ اإلجمالي املستحق سنويا 
للدولــة في حال قبول الرســم اخلاص 

بإذن العمل؟
٦- صورة ضوئية من محاضر أعمال 
الهيئة، وصورة ضوئية من قرارات الهيئة 

واملستندات ذات الصلة.

فارس العتيبي

أسامة املناور: ما قيمة الودائع في البنوك
واملصارف اللبنانية أو املصرف املركزي؟

وجه النائب أسامة المناور 
سؤاال إلى وزير المالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة جاء 

كما يلي: 
نصت المــادة الثانية من 
القانــون رقــم ١ لســنة ١٩٩٣ 
بشــأن حماية األموال العامة 
على أن: يقصد باألموال العامة 
في تطبيق أحكام هذا القانون 
ما يكون مملــوكا أو خاضعا 
بقانون إلدارة إحدى الجهات 
اآلتية أيا كان موقع تلك األموال 

في داخل البالد أو خارجها:
أ ـ الدولة.

العامــة،  الهيئــات  ـ  ب 
والمؤسسات العامة.

ج ـ الشــركات والمنشآت 
التــي تســاهم فيهــا الجهات 
المبينة بالبندين الســابقين 
ال تقل عن ٢٥٪ من رأسمالها 

أو غير مباشــرة ما نســبته 
٢٥٪ مــن الملكيــة، مع بيان 
عدد مــرات التجديد للودائع 
وتواريخ التجديد، وما اتفق 
عليه من ضمانات وامتيازات، 

والوسطاء في ذلك.
٢ـ  سجل ديوان المحاسبة 
تقريــرا تضمــن رفــض بنك 

بنك ومصرف لبنان المركزي 
بشــأن تصرف «فرانســبنك 
ـ بيــروت» ورفضــه طلــب 

استرجاع الوديعتين؟
٥ ـ هل أخذت المؤسســة 
الماليــة قبل  موافقــة وزارة 
االتفاق على إيداع الوديعتين 

في ٢٠١٨؟
٦ ـ هــل توجــد مطالبــة 
الوديعتين مرة  باســترجاع 
ثانية قبل التجديد الثاني لهما؟
٧ ـ هــل أجريــت دراســة 
للظروف االقتصادية والمخاطر 
االئتمانية قبل الموافقة على 
الوديعتين؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجــاب، يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من الدراسة.
ـ هــل هنــاك وســيط   ٨
كويتــي أو لبناني أو أجنبي 
أو مكتب استشارات في اتفاق 

الوديعتين؟

«فرانســبنك ـ بيروت» طلب 
المؤسســة العامة للتأمينات 
االجتماعية استرجاع وديعتين 
بمبلغ يقدر بـ ٣٤٧ مليون دوالر 
بعد حلول موعد االسترجاع 
بمضــي ســنتين مــن تاريخ 
اإليــداع، فمــا أســباب رفض 
االسترجاع، وهل تضمن اتفاق 
الوديعتين بندا يجيز للبنك 
رفض طلب استرجاعهما، وما 
اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة 

في هذه الحالة؟
ـ مــا أســباب تجديــد   ٣
الوديعتيــن علــى الرغم من 
أن ذلــك يعــد قبــوال لرفض 
طلب االسترجاع، ولماذا كان 
التجديد بشروط ضماناتها أقل 
من السابق مع تزايد مخاطر 
االقتصــاد والعمل المصرفي 

واالئتماني في لبنان؟
٤ـ  ما أسباب عدم مخاطبة 

سأل عن مطالبة استرجاع الوديعتني

أسامة املناور

بصــورة مباشــرة أو غيــر 
مباشــرة عن طريق شركات 
أو منشــآت تساهم الدولة أو 
الهيئات العامة أو المؤسسات 
العامة أو غيرها من األشخاص 
المعنوية العامة في رأسمالها 
بنصيب ما، ويعتد في تحديد 
نسبة رأس المال المشار إليها 
بمجموع الحصص التي للدولة 
أو غيرها من الهيئات كافة ذات 
الشخصية المعنوية العامة أو 
الشركات المشــار إليها. لذا، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ قيمــة الودائــع التــي 
التــزال مودعــة فــي أي من 
البنوك والمصارف اللبنانية 
أو بنــك ومصــرف لبنــان 
المركــزي مــن أي وزارة أو 
مؤسســة أو هيئة حكومية 
أو شركة تملك فيها الخزانة 
العامة للدولة بصورة مباشرة 

هشام الصالح: زيادة املخصصات املالية املمنوحة 
للطلبة املبتعثني للدراسة خارج البالد بنسبة ٢٥٪

تقــدم النائــب د.هشــام 
الصالــح باقتــراح برغبــة 
قال فــي مقدمته: إن الطالب 
والطالبــات  الكويتيــني 
الكويتيات هم مبنزلة سفراء 
لبلدهم فــي مقار الدراســة 
باخلــارج وذخــر لوطنهــم 
ومحــط فخــره واعتــزازه، 
وتعقد عليهم اآلمال والثقة 
لتحمل املسؤولية الشخصية 
والوطنية الالئقة بهم لبلوغ 
الغايات التي مت ابتعاثهم من 
أجل حتقيقها باحلصول على 

أفضل تأهيل جامعي وأرقى 
تكوين علمي.

ولذلك، فإن الدولة تولي 
عناية خاصة لطالبنا املبتعثني 
للدراســة باخلــارج بتوفير 
الشــروط املعنوية واملادية 
ومســاعدتهم  لتحفيزهــم 
علــى الدراســة والتحصيل 
فــي أحســن الظــروف مــن 
خالل حتمل جــل مصاريف 
االبتعــاث والدراســة ومنح 
مخصصــات ماليــة تشــمل 
مخصصات شهرية وبدالت 

العالي بزيادة قيمة املخصصات 
املاليــة التــي متنــح للطلبة 
املبتعثــني للدراســة خــارج 
البــالد بنســبة ٢٥٪ على أن 
تتم مراجعة هذه املخصصات 
سنويا من قبل جلنة مختصة 
في الوزارة تأخذ بعني االعتبار 
معدالت التضخم والزيادات في 
متطلبات املعيشة من ارتفاع 
في األسعار واإليجارات ونسب 
الضرائب وغيرها من التكاليف 
في البلدان التي تتم الدراسة 

فيها.

كتب ومالبس وأدوات، إضافة 
إلى عــالوات اجتماعية عن 
الزوجــة واألطفــال وتذاكر 
السفر ونفقات العالج الطبي.

غير أن كل هذه املخصصات 
التــي تتفاوت قيمتهــا ويتم 
حتديدهــا بقــرارات وزاريــة 
بحسب بلد االبتعاث وطبيعة 
الشــعب الدراســية ال تعرف 
مراجعــات ســنوية متالئمة 
مع تغير تكاليف العيش في 
البلدان املعنية. ونص االقتراح 
على اآلتي: قيام وزارة التعليم 

سفراء لبلدهم في مقر الدراسة وذخر لوطنهم ومحط فخر

هشام الصالح

تتم مراجعة هذه املخصصات سنويًا من قبل جلنة مختصة في الوزارة تأخذ بعني االعتبار معدالت التضخم
والزيادات في متطلبات املعيشة من ارتفاع في األسعار واإليجارات ونسب الضرائب في البلدان اخلارجية

ثامر السويط : ملاذا لم يتم تنفيذ
توصيات مجلس حقوق اإلنسان؟

ثامــر  النائــب  وجــه 
السويط ســؤاال إلى وزير 
الدولة  اخلارجية ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الوزراء 
الشــيخ د. أحمــد ناصــر 
الصبــاح، بهــدف تعزيــز 
وحمايــة حقوق اإلنســان 
والعمل على نشــر احترام 
احلريات العامة واخلاصة 
في ضوء الدستور وأحكام 
االتفاقيات الدولية املصدق 
عليها من قبل دول الكويت. 
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١- ملاذا لم تنفذ توصيات مجلس حقوق 
اإلنســان التابــع لــألمم املتحــدة املتعلقة 
باحلريــات حيــث لــم تقــدم احلكومة أي 

مشروعات لتعديل التشريعات اآلتية: 
٭ قانون االجتماعات العامة والتجمعات 

لعام ١٩٧٩.
٭ قانون مكافحة جرائم تقنية املعلومات 

لعام ٢٠١٥.
٭ قانــون املطبوعــات 

والنشر لعام ٢٠٠٦. 
٢ - هل درست احلكومة 
التوصيات الواردة في تقرير 
مجلــس حقوق اإلنســان 
التابــع لــألمم املتحدة في 
دورته الرابعة واألربعني؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فما رأي احلكومة فيما ورد 
بهذا التقرير؟ وما اإلجراءات 
التي اتخذتها جتاه ما ورد 
به؟ مع تزويدي بنســخة 

مبا يثبت ذلك.
٣ - ما جهود احلكومة الرامية إلى تنفيذ 
خطة التنمية املستدامة لعام ٢٠٣٠ وتعزيز 
التنمية االجتماعية واالقتصادية املستدامة 
من أجل إرساء أساس متني لكي يتمتع شعب 
الكويت بجميع حقوق اإلنسان؟ علما بأن 
ذلك ورد كتوصيات لعدة دول في مجلس 

حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة.

ثامر السويط

مرزوق اخلليفة يسأل عن سوق
«الدفاع» املركزي في اجلهراء
وجه النائب مرزوق اخلليفة سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، 
قال في مقدمته: تعد محافظة اجلهراء من أكثر سكانها 
تعدادا بالعسكريني، وملا كانت هنالك أرض مخصصة 
لوزارة الدفاع لبناء ســوق مركزي يخدم العســكريني 

وأسرهم إال أنه لم يتم استغالل املوقع.
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي: هل مت طرح املشروع 
للمناقصة لبناء السوق املركزي، إذا كان اجلواب باإليجاب 
متى مت طرح املشروع مع بيان قيمته املالية واسم الشركة 
التي أرســت عليها املناقصة ومدة تنفيــذ العقد، وإذا 
مرزوق اخلليفةكان اجلواب بالنفي فما سبب عدم طرحها للمناقصة؟

عبداهللا الطريجي: ما أسباب عدم
منح الرياضيني التفرغ الرياضي؟

النائب د.عبداهللا  وجه 
الطريجي سؤاال إلى وزير 
اإلعــالم والثقافــة وزيــر 
الشــباب  الدولة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري، عن 
أســباب عدم التزام بعض 
قيادات مؤسســات الدولة 
املختلفة مبنح الرياضيني 
الرياضي. ونص  التفــرغ 
السؤال على ما يلي: يعاني 
أغلب الرياضيني في مختلف 
األلعاب الرياضية من عدم 
التزام بعض القياديني في 

مؤسسات الدولة املختلفة بتسهيل منحهم 
التفرغ الرياضي بناء على أحكام القانون 

رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٧ في شأن الرياضة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- ما أسباب عدم التزام 
بعض قيادات مؤسســات 
الدولــة املختلفــة مبنــح 
الرياضيني التفرغ الرياضي 
وفقا للقانون املذكور سالفا؟

٢- هل توجــد تقارير 
رفعت إلى مجلس الوزراء 
حملاســبة بعض قيــادات 
الدولة لعدم التزامهم مبنح 
التفرغ الرياضي؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجاب، يرجى 
تزويــدي بصورة ضوئية 
من تلك التقارير وكشــف 
بأســماء القيــادات التــي خالفــت قوانني 
الدولة، وإذا كانــت اإلجابة بالنفي، فلماذا 
لم ترفع التقارير إلى مجلس الوزراء التخاذ 

اإلجراءات الالزمة؟

عبداهللا الطريجي


