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مرزوق الغامن يهنئ
نيبال بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقيتي 
تهنئة إلى كل من رئيس البرملان االحتادي في جمهورية 
نيبــال الدميوقراطيــة الفيدراليــة غانيش براســاد 
تيميلســينا، ورئيس مجلس النواب أغني سابكوتا، 

وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.
مرزوق الغامن

الصيفي الصيفي يستفسر عن عدد األطباء
في مجال العالج الطبيعي بوزارة الصحة

النائــب الصيفي  وجه 
الصيفي ســؤاال إلى وزير 
الصحة د. خالد الســعيد، 
قال فــي مقدمتــه: حتظى 
املجاالت الطبية املتخصصة 
والعلوم الصحية املساندة 
بأهمية كبيرة، خاصة بعد 
ما شهدناه من جتارب ملهمة 
نتيجــة جلائحــة كورونا 
العاملية، وفي ضوء دعمنا 
للكوادر الطبيــة الوطنية 
وحرصــا علــى تكويــت 
الوظائف احلكومية ودعما 

لطموح أبنائنا الفائقني في املجاالت الطبية 
وتخصصاتها املساندة، وبعد استفسارنا 
مــن وزارة التعليــم العالي بشــأن ادراج 
تخصــص العالج الطبيعــي ضمن برامج 

البعثات الدراسية، تبني أن 
ذلك مشروط مبوافقة وزارة 

الصحة.
وطالب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ـ  ما سبب عدم موافقة 
وزارة الصحــة على إدراج 
تخصص العالج الطبيعي 
البعثــات  خطــة  ضمــن 
الدراســية التابعة لوزارة 

التعليم العالي؟
٢ ـ كــم عــدد األطبــاء 
الطبية  الهيئــة  وأعضــاء 
املســاندة فــي مجــال العــالج الطبيعــي 
العاملني في املستشفيات واملرافق الصحية 
احلكوميــة؟ مع ذكر عدد الكويتيني وغير 

الكويتيني.

الصيفي الصيفي

..ويقترح تعديالت قانونية لتوفير حماية مستدامة 
ألصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

تقدم النائب م.أحمد احلمد باقتراح 
بتعديل القانون رقم (٩٨) لسنة ٢٠١٣ 
بشأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشروعات الصغيرة واملتوسطة، نص 

على ما يلي:
املادة األولى: يســتبدل بنصوص 
املواد (٥) البند ٣، (١٠) الفقرة الرابعة 
والسادسة، (٢٥) الفقرة األولى، (٢٦) 
البند ١ و٢، (٣٠) البند ٣ من القانون رقم 
(٩٨) لسنة ٢٠١٣ املشار إليه النصوص 

التالية:
املــادة (٥) البنــد ٣: ٢ ـ أن يتفرغ 
صاحبه تفرغا كامال إلدارة املشروع، 
وإذا كان موظفا مينح بناء على طلبه 
إجازة للتفرغ ال تزيد على ٧ سنوات.

املادة (١٠) الفقرة الرابعة والسادسة: 
الفقــرة الرابعــة: ويجــب مراعاة أن 
تخصص مســاحات كافيــة ألغراض 
هــذا القانــون في جميع مشــروعات 
املدن السكنية، ويجب إنشاء أسواق 
وجمعيات جتارية بجانب األســواق 
املركزية الرئيسة اخلاصة باجلمعيات 
التعاونيــة في املدن اجلديدة من قبل 
اجلهة املختصة بإقامة املدن اإلسكانية 
وضواحيها، وتسلم للصندوق الوطني 
بعد إنشائها، ويتم االتفاق على حتديد 
هــذه املســاحات بــني مجلــس إدارة 
الصنــدوق ومجلس إدارة املؤسســة 

العامة للرعاية السكنية.
الفقرة السادســة: وحتدد الالئحة 
التنفيذية نسبة من املواقع تخصص 
للصنــدوق فــي املناطــق الصناعية 
والقائمــة  املســتحدثة  والزراعيــة 
واملســحوبة للهيئة العامة للصناعة 
أو للهيئــة العامة للزراعــة والثروة 
السمكية، ملواجهة الطلبات التي تقدم 

وفقا ألحكام هذا القانون.
املــادة (٢٥) الفقــرة األولى: ميول 
الصندوق املشــروع بنســبة ال تزيد 
على ٨٠٪ من تكلفة املشروع، ويلتزم 
صاحب املشروع بالسداد وفقا إلجراءات 
التمويل والتحصيــل واملتابعة التي 
حتددهــا الالئحة التنفيذيــة ومبا ال 
يجاوز خمس عشــرة ســنة، ويجوز 
ملجلس اإلدارة متديد فترة السداد حسب 
حالة املشــروع بعد دراســة أوضاعه 

املالية.
املــادة (٢٦) البند ١، ٢: ١ ـ لتغطية 
مصاريــف الصندوق، يكون التمويل 
برســم تكلفــة ال يزيــد علــى ٢٪ من 
قيمة التمويل وذلك ملرة واحدة فقط، 
وللمتقدمــني احلــق باحلصــول على 
التمويل مبا يوافق الشريعة اإلسالمية 
وفــق قواعد يضعهــا مجلس اإلدارة، 
ويكــون التطبيق بأثر رجعي، وعلى 

جميع املمولني.
٢ ـ مينح املشــروع املمول فترات 
سماح تتراوح من سنة إلى ست سنوات 
وفقــا ملا تقــرره الالئحــة التنفيذية، 
ويجــوز ملجلــس اإلدارة متديد فترة 
السماح حســب حالة املشــروع بعد 

دراسة أوضاعه املالية.
املادة (٣٠) البند ٣:

ـ يجــب أن يتــم تخصيــص   ٣
نسبة ملنتجات وخدمات املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة وكذلك تخصيص 
أي عقود وممارســات قيمتها أقل من 
خمسة وسبعني ألف دينار كويتي من 
عقود الــوزارات واإلدارات احلكومية 
امللحقــة  امليزانيــات  واجلهــات ذات 
واملســتقلة للتعاقد مع املشــروعات 
لشراء احتياجاتها مع إعطاء منتجات 

وخدمات املشروعات أفضلية سعرية 
عند التعاقد.

املادة الثانية: يضاف بند جديد برقم 
(١٦) للمادة (١٨ مكررا) وبنود جديدة 
بأرقام (١٠ و١١ و١٢ و١٣ و١٤ و١٥ و١٦) 
للمادة (٣٠) من القانون رقم (٩٨) لسنة 

٢٠١٣ املشار إليه نصوصها كاآلتي:
املادة (١٨ مكررا) البند ١٦: ١٦ـ  العمل 
على حتديث تعريف املشروع الصغير 

واملتوسط بشكل سنوي.
املادة (٣٠) البنــود ١٠، ١١، ١٢، ١٣، 

:١٤، ١٥، ١٦
١٠ ـ يجب تخصيص نســبة ٥٠٪ 
ملنتجات وخدمات املشروعات الصغيرة 
التابعة  واملتوســطة مــن املزايــدات 
للوزارات واإلدارات احلكمية واجلهات 
ذات امليزانيــات امللحقــة واملســتقلة 

للتعاقد مع هذه املشروعات.
١١ ـ يقوم الصندوق بالتأمني على 
املشاريع الصغيرة واملتوسطة بأنواع 
التأمني ذات الصلة مثل: (تأمني احلريق، 
والتأمني الصحي للمبادر واملوظفني، 
وغيرهــا) ويتــم تنظيمهــا من خالل 

الالئحة التنفيذية.
١٢ـ  يكون للصندوق احلق بتقدمي 
تســهيالت بنكية بأنواعهــا كافة عن 
طريق البنوك أو عن طريقة مباشرة 
ولــه احلــق كذلــك بتقــدمي الكفاالت 
الشــخصية عن أصحاب املشروعات 
الصغيرة واملتوســطة لــدى اجلهات 
احلكومية واخلاصة وال تتعارض مع 
قيمة التمويل إن كان املشروع مموال 
أو غير ممول ويتم تنظيمها من خالل 

الالئحة التنفيذية.
١٣ـ  يحق للصندوق الوطني العمل 
باختصاصات اجلهات األخرى لتسهيل 

أعمال أصحاب املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، وعلــى اجلهات األخرى 
ندب موظفــني من جهاتهــم وتدريب 
موظفي الصندوق الوطني وإعطائهم 
كامــل الصالحية، وال يحــق للجهات 
األخرى التدخل في شؤون املشروعات 
الصغيرة واملتوسطة املمولة واملرعية 

من الصندوق الوطني.
١٤ ـ يجب على الصندوق الوطني 
دفع قيمــة فواتير البضاعــة املبيعة 
فــي اجلمعيات التعاونية أو الدفعات 
اجلاريــة املســتحقة واملتأخــرة لدى 
اجلهــات األخرى، ويحــق للصندوق 
الفواتيــر والدفعات  حتصيــل هــذه 
اجلاريــة من اجلهــات ويتم تنظيمها 

عن طريقه.
١٥ ـ حتصر جميع أراضي الفضاء 
في جميع احملافظات من قبل اجلهات 
املختصة للتنازل عنها أو عن بعضها 
للصندوق الوطني على أن يتم إنشاؤها 
واســتخدامها مــن قبــل الصنــدوق 
الوطني لتنمية املشروعات الصغيرة 

واملتوسطة.
١٦ ـ فــي حالــة إغــالق احملــال أو 
باملشــروعات  اخلاصــة  املشــاريع 
الصغيــرة واملتوســطة ألي أســباب 
خارجة عن إرادة صاحب املشــروع، 
فــإن الصندوق الوطنــي يلتزم بدفع 
جميــع االلتزامــات املترتبة على ذلك 

والتكفل بكل ما يترتب على ذلك.
املــادة الثالثــة: يلغــى كل حكــم 

يتعارض مع أحكام هذا القانون.
املادة الرابعة: على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء ـ كل فيما يخصه 
ـ تنفيــذ هذا القانــون، ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.

أحمد احلمد يسأل وزير التربية حول مشاركة املوجه 
الفني بتقييم رؤساء األقسام ومشرفات رياض األطفال

سأل النائب م.أحمد احلمد 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضف عن القرار الصادر عن 
وكيــل وزارة التربيــة برقــم 
٢٠٢٢/١٦٥٦٩ واملتعلق بإشراك 
املوجه الفني في عملية تقييم 
رؤســاء األقســام ومشــرفات 

رياض األطفال.
وطلب النائــب احلمد، في 
الســؤال، تزويده بصورة من 
القرار رقم ٢٠٢٢/١٤٢٤٢ بشأن 
تشــكيل جلنة دراسة مقترح 
الهيكل التنظيمي ونظام تقومي 
الكفاءة للتوجيه الفني للمواد 
الدراسية، وأسماء ومسببات 
االســتعانة بآخرين في حالة 
وجودهم وصورة ضوئية من 
جميــع محاضــر االجتماعات 
التي مت عقدها منذ بدء تشكيل 
اللجنة رقم ٢٠٢٢/١٤٢٤٢ حتى 
تاريخ هذا السؤال، باإلضافة إلى 
رأي الوكيل املساعد للشؤون 
القانونية بوزارة التربية حول 
سالمة القرار رقم ٢٠٢٢/١٦٥٦٩ 
وعــدم تعارضه مــع األحكام 
القضائيــة التي أبطلت تقييم 
رؤساء أقسام سابقا شارك في 

املباشر لرئيس القسم واملسؤول 
التالي له، باإلضافة إلى الصفة 
القانونية للموجه الفني ليضع 
تقييم رؤساء األقسام/ مشرفات 
رياض األطفال ومن هو الرئيس 

املباشر له والتالي.
وســأل عن اجلهة املخولة 
بالــرد علــى التظلم فــي حال 
قدم رئيس القســم أو مشرفة 
ريــاض األطفــال تظلمــا على 
تقييــم الكفاءة، وعن أســباب 
القــرار رقــم  عــدم تضمــني 
٢٠٢٢/١٦٥٦٩ أي إشــارة علــى 
ضرورة أن يقوم املوجه الفني 
بتزويد مدير املدرسة أو مديرة 
رياض األطفال بنسخة موقعة 
منه تثبت قيامه بتقدير البنود 
األربعة الواردة بالقرار يحتفظ 

بها مدير املدرسة.
وســأل النائــب احلمد عن 
اجلهة املخولة بالفصل في حال 
خالف املدير واملوجه الفني على 
تقييم البنود األربعة الواردة في 
القرار، وعن احلد األدنى لعدد 
زيــارات املوجه الفني لرئيس 
القســم خالل العام الدراســي 
ليتمكن من تقييمه، وعن أدوات 
القياس التي من خاللها يقاس 

الكفاءة لرئيس القسم/ مشرفة 
رياض األطفال باعتباره ليس 
الرئيــس املباشــر لرئيــس 
القسم، وباعتبار سرية تقومي 
الكفاءة وفقا للقرارات املنظمة 
في هذا الشــأن، باإلضافة إلى 
طلب صورة لبطاقات الوصف 
الوظيفي للفئات التالية: معلم 
ـ رئيس قسم ـ مشرفة رياض 
أطفــال ـ مدير مســاعد ـ مدير 
مدرســة ـ موجه فني ـ موجه 

فني أول ـ موجه عام.
ومعلقا على الســؤال، قال 
النائــب احلمد إنه جــاء نظرا 
للضبابية وعدم الوضوح في 
موضوع الرئيس املباشر والذي 
يليه لرؤساء األقسام العلمية 
ومشــرفات ريــاض األطفال، 
ونظــرا للقــرارات الصــادرة 
عن وزارة التربية بخصوص 
إشــراك املوجهــني الفنيني في 
تقارير التقومي لرؤساء األقسام 
ومشرفات رياض األطفال دون 
التوقيع عليهــا، وعلى الرغم 
مع غياب وظيفة املوجه الفني 
عن الهيــكل التنظيمي ونظام 
تقومي الكفاءة مبا يعتبر مخالفة 

تنظيمية واضحة.

التمكن من املادة العلمية لرئيس 
القســم الواردة فــي بند «رأي 
التوجيه الفني في التمكن من 

املادة العلمية».
كما سأل عن كيفية قياس 
«نقــل اخلبــرات لآلخريــن»، 
في بنــد (رأي التوجيه الفني 
في العمل علــى نقل اخلبرات 
لآلخرين) «وماهي مؤشــرات 
ذلك وكيف يتم توثيقها والعدد 
األدنى ليتحصل رئيس القسم 
علــى الدرجة الكليــة في هذا 
البند، باإلضافة إلى سؤاله عن 
املؤشرات الفنية التي توضح 
إملام رئيس القســم باألهداف 
التربوية، وما هو احلد األدنى 
منهــا ليتحصل علــى الدرجة 
العليا في هــذا البند، وكيفية 
قياس الطمــوح والعمل على 
تنميــة الذات فــي البند «رأي 
التوجيــه الفني فــي الطموح 
والعمــل علــى تنميــة الذات» 
وكيف يتحصل رئيس القسم/ 
مشرفات رياض األطفال على 

الدرجة الكلية في هذا البند.
 كمــا ســأل عــن الســند 
القانوني الذي يسمح للموجه 
الفني حق االطالع على تقييم 

استفسر عن اجلهة املخولة بالرد على التظلمات

م.أحمد احلمد

وضعها موجهــون فنيون أو 
وضعوا جميــع بنودها، وفي 
حال عدم عرضه عليه، يرجى 
توضيــح أســباب ذلــك كونه 
القطاع املختــص بإبداء الرأي 
القانوني وسالمته، باإلضافة 
أيضــا إلى صورة مــن أحكام 
قضائية أبطلــت تقييم كفاءة 
شارك بها املوجه الفني لرؤساء 

أقسام منذ عام ٢٠٠٦.
كما سأل النائب احلمد عن 
أسباب عدم توقيع املوجه الفني 
على النموذج النهائي لتقومي 
كفاءة رئيس القسم أو مشرفة 
رياض األطفال، وعن املسؤول 

سعدون حماد: محاربة جتار اإلقامات وتشديد عقوباتهم
الهدف األساسي من قانون إقامة األجانب اجلديد

أكد رئيس جلنة الشؤون 
النائــب  الداخليــة والدفــاع 
ســعدون حمــاد عــدم صحة 
الكثير مــن املعلومــات التي 
أثيــرت حــول بعــض مــواد 
مشروع القانون في شأن إقامة 
األجانــب الذي وافقــت عليه 
اللجنة في اجتماعها األخير.

وأوضح حماد في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
أمس أن الهدف األساســي من 
تقدمي هذا املشروع بقانون كما 
نصت عليه املادتان ١٨ و٢٨ هو 
محاربة جتار اإلقامات من خالل 
تشديد عقوبة احلبس والغرامة 

لكل من يرتكبها.
وبني أن مشــروع القانون 
شدد العقوبة لتصل إلى احلبس 
ملدة ٥ ســنوات وغرامة مالية 
تصل إلى ١٠ آالف دينار، على 
أن تتعدد عقوبة الغرامة بتعدد 
األجانــب املخالفني وتضاعف 
العقوبة إذا كان اجلاني موظفا 
عاما. وأضــاف إنه «في حالة 
العودة إلــى ارتكاب اجلرمية 
تضاعف العقوبــة، بينما في 
القانون احلالي العقوبة محددة 
باحلبس مــدة ال تزيد على ٣ 

قابلــة للتجديــد، بينما ميكن 
للشــركات حتويــل الزيارات 
إلى إقامات عمــل نظرا لكون 
أكثر الشــركات املتعاقدة مع 
الدولة جتلــب العمالة الفنية 
التي حتتاجها بكروت زيارة.

ونــوه بــأن املــادة ١٣ من 
مشــروع القانون تنص على 
أنه يجوز الترخيص لألجنبي 
باإلقامة العادية مدة ال تتجاوز 
خمس سنوات قابلة للتجديد 
وليس كما فهم البعض بأنها 

غير قابلة للتجديد.
وذكر أنه يجوز الترخيص 
باإلقامــة ملــدة ال تتجــاوز ١٠ 
سنوات ألبناء الكويتيات ومالك 
العقارات قابلة للتجديد، كما 
يجوز الترخيص باإلقامة ملدة 
١٥ سنة للمســتثمرين الذين 
يصدر من قرار مجلس الوزراء 
بتحديد مجال اســتثماراتهم 
التي يتعني  وفئاتهم واملبالغ 
اســتثمارها وهي قابلة أيضا 
للتجديد. وأكد أنه يتعني في 
جميع األحوال أن يكون جواز 
الســفر صاحلا للعمل به وإذا 
انقضت مدة اإلقامة أو رفض 
طلــب جتديدهــا فيجب على 

شهور ما لم يحصل قبل انتهاء 
هذه املهلة على إذن من وزارة 
الداخلية وإال ســقط حقه في 

اإلقامة املرخص بها.
املــادة ٢٤ مــن  أن  وبــني 
مشــروع القانون تنص على 
أنه يتحمل املعيل أو صاحب 
العمل نفقات إبعاد أو إخراج 
األجنبي من الكويت، واستثناء 
من الفقرة السابقة يتحمل كل 
من استخدم أو أسكن أو آوى 
األجنبي باملخالفة حلكم املادة 
١٦ من مشــروع القانون كافة 
نفقــات إبعاده أو إخراجه من 

الكويت.
وذكــر حماد إن مشــروع 
القانون أجاز لوزير الداخلية 
أن يأمر بأن تكون نفقات إبعاد 
أو إخــراج األجنبــي من ماله 
اخلاص إذا تبني أنه الســبب 

في الهروب.
ودعا حماد أعضاء مجلس 
األمة إلى قراءة تقرير اللجنة 
بدقة حتى تتضح لهم الصورة 
كاملة، مؤكدا أن املجال مفتوح 
للجميع لطرح تعديالتهم على 
مشروع القانون قبل التصويت 

عليه في مجلس األمة.

الكويت ما  األجنبي مغــادرة 
لم يرخص له بإقامة جديدة.

وأفــاد بــأن املــادة ١٤ من 
مشروع القانون تنص على منح 
العامل املنزلي ومن في حكمه 
ترخيصا باإلقامة العادية طبقا 
ألحكام املادة ١٣ من مشــروع 
القانــون وذلك في حدود مدة 
عقد استخدامه قابلة للتجديد، 
فإذا ترك العمل ألغيت إقامته 
من تاريخ تركه العمل ويجب 
عليــه مغــادرة الكويت خالل 
املدة التي حتددهــا له اجلهة 
املختصة بوزارة الداخلية ما 
لم يرخص لــه بإقامة جديدة 

قبل انتهاء هذه املهلة.
وذكر إن تلــك املادة تلزم 
صاحب العمل بإخطار اجلهة 
املختصة بوزارة الداخلية بترك 
العامل املنزلي أو من في حكمه 
للعمل ببقية اإلجراءات خالل 

أسبوعني من تركه.
وأكد حمــاد أنه في جميع 
األحوال ال يجوز حتويل إقامة 
العامل املنزلي أو من في حكمه 
إال مبوافقة صاحب العمل، وال 
يجوز للعامــل املنزلي البقاء 
خارج الكويت ملدة تزيد على ٤ 

رئيس جلنة الداخلية والدفاع أكد عدم صحة ما يتداول بشأن زيادة مدة الزيارة وعدم جتديد اإلقامة بعد الـ ٥ سنوات

سعدون حماد

سنوات والغرامة التي ال تزيد 
على ٣ آالف دينار».

وأوضح حماد أن املادة ١١ 
من مشروع القانون تنص على 
أنه يجوز لألجنبي الذي دخل 
الكويت بقصد الزيارة، اإلقامة 
فيها ملدة ال تتجاوز ٣ أشــهر 
ويجب عليه املغادرة عند انتهاء 
املدة ما لم يحصل على إذن من 

وزارة الداخلية باإلقامة.
وشدد على أن «ما فهم من 
القانــون يهدف  أن مشــروع 
إلى متديد فتــرة الزيارة ملدة 
سنة» غير صحيح ألن الزيارة 
محــددة فقط بـ٣ أشــهر غير 

بدر احلميدي: كم عدد األطباء الذين 
يحملون تخصص «اختصاصي أشعة تداخلية»؟

استفســر النائــب بدر 
احلميدي من وزير الصحة 
د. خالــد الســعيد عمــا 
التواصل  تداولته وسائل 
االجتماعــي عــن مســتند 
يتضمن شهادة راتب ألحد 
األطباء في مستشفى العدان 
ـ مصري اجلنسية بوظيفة 
(طبيب اختصاصي أشعة 
تداخلية)، حديث التعيني 
الشــهري  يتجــاوز راتبه 
٦٠٠٠ دينار كويتي، مما يعد 
تعديا على األموال العامة.

وبناء على ذلك املستند طالب بتزويده 
باآلتي: 

١ ـ مــا مدى صحــة هذا املســتند، وإذا 
كانت الشــهادة صحيحــة كيف مت تعيني 
الطبيب املذكور، وهل مت اإلعالن عن هذه 
الوظيفة حســب اللوائح والنظم؟ اذا كان 
الرد باإليجاب يرجى تزويدي بنسخة من 

اإلعالن عن هذه الوظيفة؟ 
٢ ـ هل املبالغ املنشــورة بالشهادة من 
الراتب والبدالت صحيحة ؟ وإذا تأكد من 

صحتهــا فكيــف يتقاضى 
اطباؤنــا مــن اجلراحــني 
واالختصاصيــني راتــب 
خمسة آالف وأقل في حني 
أن غيــر الكويتي يحصل 
على راتــب يتجاوز ٦٠٠٠ 

دينار؟
٣ ـ مــا االجراء االداري 
لترشــيح الطبيب املذكور 
ومن الشــخص الــذي قام 

بترشيحه للعمل؟ 
٤ـ  كم يبلغ عدد األطباء 
من الذيــن يحملون نفس 
تخصص الطبيب املذكور (اختصاصي أشعة 
تداخلية)؟ يرجى تزويدي بكشف يتضمن 
كل االشخاص ممن يحملون هذا التخصص 
مع بيان سنوات اخلبرة واجلنسية ومركز 

العمل. 
٥ـ  ما الزيادة اخلاصة ومن هم مستحقو 
هذه الزيادة، وما املعايير التي حتدد نسبة 
الزيادة اخلاصة لكل تخصص بالنســبة 
لرواتب االطباء ســواء مــن الكويتيني او 

غير الكويتيني.

بدر احلميدي

طلب كشفاً بالزيادة اخلاصة لألطباء  ومعايير حتديدها

«ملاذا لم يتم إدراج التخصص ضمن برامج البعثات اخلارجية؟»

أسامة الشاهني: هل هناك عقوبات
مت فرضها على شركات الوقود املخالفة؟

ســأل النائــب أســامة 
الشــاهني نائــب رئيــس 
الــوزراء ووزير  مجلــس 
الفارس  النفــط د.محمــد 
حول أزمة محطات الوقود، 
وقال فــي مقدمة ســؤاله: 
ملا شــهدته أغلب محطات 
الوقود من ازدحام شديد في 
األيام املاضية، نظرا لعدم 
تشغيل كل مضخاتها، مما 
أثار استياء وقلق اإلخوة 
املواطنــني واملقيمــني، من 
واقع أمــن الطاقة وحماية 

املستهلك وحقوقه في وطننا العزيز، لذا، 
أطالب تزويدي وإفادتي باآلتي:

١ ـ هــل هنــاك قواعــد وضوابــط ملنع 
تضارب املصالح بني شركات محطات الوقود 
التجارية والقائمني على التسويق احمللي في 
شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC)؟
٢ ـ هل هنــاك عقوبات مت فرضها على 
شركات الوقود املخالفة منذ اخلصخصة؟ 

برجاء تزويدي بالبيانات 
إن وجدت عقوبات.

٣ ـ هــل هنــاك رقابــة 
على «عــدادات» مضخات 
محطات البنزين التجارية 
ملنع التالعــب بها؟ برجاء 
تزويدي مبا يثبت وجود 

هذا التفتيش إن وجد.
٤ ـ هــل هناك شــروط 
تعاقدية تتعلق بتفاصيل 
خدمــات محطــات الوقود 
املقدمــة  املخصخصــة 
للجمهور؟ برجاء تزويدي 

بها إن وجدت.
٥ ـ مت ضبــط ســفينتي تهريب وقود 
داخل املياه اإلقليمية، هل تابعت مؤسسة 
البتــرول الكويتية (KOC) ووزارة النفط 
حتقيقات وزارة الداخلية بشأنها، وما إذا 
كان الوقود املضبوط من املدعوم محليا، 
وما عالقته بشركات احملطات املخصخصة 

حاليا؟

أسامة الشاهني

«هل هناك رقابة على «عدادات» مضخات احملطات التجارية ملنع التالعب؟»

عبدالكرمي الكندري يسأل عن موعد 
انتخابات اجلمعيات التعاونية

وّجه النائب د.عبدالكرمي الكندري سؤاال إلى وزير 
الشؤون االجتماعية والتنمية املجتمعية وزير الدولة 
لشؤون اإلســكان والتطوير العمراني مبارك العرو، 

نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ صــورة ضوئية من الكشــف الرســمي املعتمد 
بجميع تواريــخ االنتخابات املقرر عقدها للجمعيات 

التعاونية.
٢ ـ هــل توجد جمعيات تعاونية لم حتدد مواعيد 

انتخاباتها؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما السبب؟
٣ـ  مــا معايير اختيار أوقات انتخابات اجلمعيات 

د.عبدالكرمي الكندريالتعاونية؟ وما سبب تفاوت املواعيد؟


