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حمد العبيد: ما خطة شركة الدرة التشغيلية.. وهل حققت أهدافها؟
وجه النائب حمد العبيد 
سؤاال الى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهــاب  واالســتثمار 

الرشيد جاء كالتالي:
الــدرة  أنشــئت شــركة 
الســتقدام وتشغيل العمالة 
املنزلية مبوجب القانون رقم 
٦٩ لسنة ٢٠١٥ لتحقيق عدة 
أهداف للمواطن ولتحســني 
موقــف الكويــت فــي مجال 
حقــوق اإلنســان، علــى أن 
خدماتهــا  الشــركة  تقــدم 
بأســعار تنافســية وأرباح 
رمزيــة، حيث نصــت املادة 
األولى مــن القانون على أن 
(شريطة عدم تقاضي أرباح 
تزيد على ١٠٪ من رأس املال 
املساهم به)، حيث إن أغلب 
املواطنني لم يســلموا ثمرة 
إنشاء تلك الشركة حتى اآلن، 
باإلضافة إلى ما شاب الشركة 
من بعض املالحظات اإلدارية.
إفادتــي  يرجــى  لــذا، 

وتزويدي باآلتي:
١ - مــا خطــة الشــركة 
التزمتم  التشــغيلية؟ وهل 

بها؟
٢ - هل حققت الشــركة 
التي تأسســت من  األهداف 
أجلهــا؟ يرجــى تزويــدي 
حققــت  التــي  باألهــداف 
واألهــداف التي لــم حتققها 

وأسباب عدم حتقيقها.

السابق للمكتب الذي صدر 
فــي ٢١ يوليــو املاضي جاء 
استنادا الى مذكرة مرفوعة 
من «هيئة االســتثمار» الى 
مجلــس االدارة متضمنة ١٣

ســببا ومبــررا تدفــع لعدم 
اســتمراره فــي مهامــه؟ اذا 
كان اخلبر صحيحا، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

املذكرة.
ووجه النائب حمد العبيد 
ســؤاال الــى وزيــر الدولــة 
لشؤون مجلس األمة ووزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 

والتطوير العمراني 
عمار العجمي جاء كالتالي:
نـظـــرا لإلحـــصائيات 
التي نشــرتها بشكل دوري 
املؤسســة العامــة للرعاية 
السكنية في خصوص قوائم 
الطلبات اإلسكانية املتراكمة 

منذ عام ١٩٨٥ حتى اآلن.
إفادتــي  يرجــى  لــذا، 

وتزويدي باآلتي:
١ - مــا أســباب تغيــر 
القدميــة،  اإلحـصـائـيـــات 
١٩٨٥ العــام  خصوصــا 
بالزيــادة؟ حيــث نشــرت 
املؤسسة في إحصائيتها لعام 
٢٠١٨ أن عــدد طلبــات ١٩٨٥
هــو ٣ طلبات، وحدثت هذه 
القائمة في موقع املؤسســة 
حتــى تاريــخ ٢٥/٨/٢٠٢٢، 
حيث بلغ العدد ٣٠ في آخر 

تأسيس الشركة حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال؟ اذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
املكافــآت  تزويــدي بقيمــة 
املصروفــة لــكل ســنة، كما 
يرجى إفادتي مبعايير صرف 
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، 
وهــل ربطــت بــاألداء؟ وما 

مبررات هذا الصرف؟
٥ - هل تعتزم الشــركة 
فتح فروع لها في اجلمعيات 
احتــاد  كــون  التعاونيــة 
اجلمعيات هــو املالك األكبر 
للشركة، ومن باب التيسير 
علــى املواطنــني؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجــاب، يرجى 
تزويدي بأسماء اجلمعيات 
واإلجــراءات التي متت بهذا 
اخلصوص، وإذا كانت اإلجابة 
بالنفــي، يرجــى تزويــدي 

باألسباب واملوانع.

داخل الكويت وخارجها.
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١ - هل لدى الهيئة العامة 
لالســتثمار الئحــة تنظــم 
حوكمــة الشــركات املدرجة 
وغير املدرجــة اململوكة لها 
داخل الكويت وخارجها؟ اذا 
كان اجلواب بـ«نعم»، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

الالئحة وقرار اعتمادها.
٢ - هل لدى الهيئة الئحة 
تنظم عملية اختيار وتعيني 
ممثليها في مجالس اإلدارات 
فــي الشــركات اململوكة لها 
داخل وخــارج الكويت؟ اذا 
كان اجلواب ب«نعم»، يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية من 

الالئحة وقرار اعتمادها.
٣ - هل لدى الهيئة نظام 
أو الئحة لضمان عدم تعارض 

٦ - هل استطاعت الشركة 
توفير عمالة منزلية بأسعار 
إذا كانت اإلجابة  تنافسية؟ 
بالنفــي يرجــى تزويــدي 

باألسباب.
٧ - هل لدى الشركة مراكز 
تدريب للعمالة خارج الكويت 
أو داخلها؟ إذا كانت اإلجابة 
املراكز؟  باإليجاب، ما عــدد 

وأين تقع؟
النائــب حمد  كما وجــه 
العبيــد ســؤاال الــى وزيــر 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
عبدالوهــاب الرشــيد جــاء 

كالتالي: 
تقاريــر  يخــص  فيمــا 
ديوان احملاســبة عن الهيئة 
العامــة لالســتثمار ومكتب 
لندن لالستثمار والشركات 
اململوكــة والتابعــة للهيئة 

املصالــح؟ اذا كان اجلــواب 
بـــ «نعم»، يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من النظام 
أو الالئحة وقرار اعتمادها.

٤ - هــل تناقش تقارير 
ديوان احملاســبة عن الهيئة 
ومكتــب لنــدن لالســتثمار 
والشركات اململوكة والتابعة 
الكويــت  داخــل  للهيئــة 
وخارجها فــي مجلس إدارة 
الهيئــة أو اللجــان املنبثقة 
عنه؟ إذا كان اجلواب بـ«نعم»، 
يرجى تزويدي بتواريخ تلك 
االجتماعات وصورة ضوئية 
من محاضرها واملســتندات 
املؤيــدة، وذلك خــالل فترة 

عشر سنوات سابقة.
٥ - مــا صحــة اخلبــر 
املنشور في صحيفة «الراي» 
في ٢٨ يوليــو ٢٠٢٢ والذي 
مفاده أن قرار إعفاء الرئيس 

إحصائية.
٢ - ما أسباب تغير عدد 
الطلبات اإلسكانية لألعوام 
١٩٩٢ وما قبل؟ حيث إن العدد 
ازداد في كشف املؤسسة عند 
مقارنة كشف ١٥/٢/٢٠١٨ مع 

كشف ٢٥/٨/٢٠٢٢.
كما وجــه النائــب حمد 
إلــى وزير  العبيــد ســؤاال 
التعليــم  التربيــة ووزيــر 
العالي والبحث العلمي د.حمد 

العدواني جاء كالتالي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - ما أسباب تأخر أعمال 
الصيانة في مدارس منطقة 
مبارك الكبير وعدم استيفاء 
طلباتها بالنســبة لصيانة 
األعطال الكهربائية والصحية 

واإلنشائية؟
٢ - مــا أســباب عــدم 
اســتيفاء متطلبــات عقود 
النظافة من الشركات وعدم 
توفير الزي املوحد للعمالة؟ 
وما إجــراءات الــوزارة في 
هذا الشــأن؟ وما الشــروط 

اجلزائية املترتبة عليها؟
٣ - مــا الشــركات التي 
حوسبت بسبب عدم االلتزام 
بالشــروط املتفق عليها في 
عقــود الصيانــة وعقــود 
النظافــة خــالل الســنوات 
الثــالث املاضيــة والســنة 

احلالية؟

استفسر إن كان لدى هيئة االستثمار الئحة تنظم حوكمة الشركات.. وسأل عن أسباب تغير عدد الطلبات اإلسكانية لألعوام ١٩٩٢ وما قبل

حمد العبيد

٣ - مــا صحــة اخلبــر 
املنشور في إحدى الصحف 
احمللية بتراكم خسائر على 
الشــركة؟ فــي حــال صحة 
اخلبــر، مــا أســباب تراكم 
اخلســائر على الشــركة مع 
العلم أن إجراءات اســتقدام 
العمالــة فتحــت؟ وما خطة 
الشركة لتغطية اخلسائر؟ 
وهــل حققتــم فــي أســباب 
اخلســائر، خاصة أن أموال 
الشركة هي أموال عامة تخص 
الهيئــات احلكومــة (الهيئة 
العامة لالستثمار واملؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
والهيئة العامة لشؤون القصر 
وشــركة اخلطــوط اجلوية 
الكويتية) واحتاد اجلمعيات 

التعاونية.
٤ - هــل صرفت مكافآت 
ألعضاء مجلس اإلدارة منذ 

إنشاء أندية رياضية ومراكز للشباب في املناطق احلديثة
قدم الـنـائـــب حـمـد الـــعبيد اقتراحا برغبة جاء 

كالتالي:
للرياضة أثر في تخفيف الضغوطات النفسية وجتعل 
اإلنسان أكثر نشاطا وحيوية، ولها فوائد كثيرة على 
صحة اإلنســان اجلسدية والعقلية، السيما في وقتنا 
احلالي مع انتشار األمراض اجلسدية والنفسية، فيجب 

استهداف فئة الشباب وحثهم وتقدمي جميع الوسائل 
التي تساعدهم على ممارسة الرياضة ألنها حتسن من 

مستواهم الفكري واجلسدي.
لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: «إنشــاء 
أنديــة رياضية ومراكز للشــباب فــي املناطق واملدن 

احلديثة».٫

أحمد الري:  أهمية حماية األسرة
العربية ومكافحة العنف األسري

أكد عضو جلنة الشؤون 
والتربويــة  االجتماعيــة 
والثقافية واملرأة والشباب 
بالبرملان العربي النائب أحمد 
الري أهمية حماية األســرة 
العربيــة ومكافحــة العنف 

األسري. 
جاء ذلــك فــي تصريح 
للنائب الري لوكالة األنباء 
الكويتيــة (كونا) في ختام 
اجتماع اللجنة متهيدا لرفع 
توصياتها الى اجللسة العامة 
للبرملان املقــرر عقدها يوم 

الســبت املقبل.  وأشار في هذا السياق الى ان 
اللجنة انتهت من مناقشة خطة عملها متهيدا 
لرفع توصيــات خاصة مبقترحات مقدمة من 
النواب العــرب االعضاء الى اجللســة العامة 

للبرملان.
كما لفت الى أن احملور الرئيسي ملناقشات 
اللجنة دار حول االسرة العربية وكيفية حمايتها، 
حيث مت االنتهاء من مناقشــة مشروع قانون 
استرشادي بشأن مكافحة العنف األسري وكذلك 
االطار العام ومحاور تقرير احلالة االجتماعية 

في العالم العربي ٢٠٢١. 
وقــال الري ان اللجنــة ناقشــت التصدي 
للظواهر الدخيلة على املجتمعات االنســانية 

ومنها «ظاهرة املثليني» مشيدا 
مبــا حصل فــي مونديال كأس 
العالــم بدولة قطر «التي أكدت 
املبادئ العامة التي هي في صالح 
املجتمعــات واإلنســانية عامة 
برفض الترويج لهذه الظواهر 

الدخيلة».
وذكــر ان اللجنــة ناقشــت 
كذلك سبل تعزيز الرياضة في 
املجتمعات العربية «باعتبارها 
جزءا مهما في حيوية املجتمعات 
وضرورة إشغال الشباب بتعزيز 
االنشــطة الرياضية بعيدا عن 
اجللوس لفترات طويلة أمام وسائل التواصل 
االجتماعي وتداعياتها الســلبية على الشباب 
العربــي». ولفت النائب الري الــى أن اللجنة 
ناقشت ايضا املشاكل األسرية االخرى مثل ارتفاع 

نسب الطالق في بعض املجتمعات العربية.
وأوضح ان اللجنة أوصت باعتماد مشروع 
التنال العربي (شهادة الكفاءة الدولية في اللغة 
العربية) املقدم من نائب رئيس البرملان العربي 

النائب خليل العطية.
كما اعتمدت اللجنة توصية بإنشاء (صندوق 
لدعــم اللغة العربية في الــدول غير القادرة) 
واملقدمة من النائب عبدالسالم نصية عضو جلنة 
الشؤون االقتصادية واملالية بالبرملان العربي.

أحمد الري

حمدان العازمي يؤكد السعي 
إلى اعتماد قانون عربي حلماية 

اخلصوصية ومكافحة االبتزاز
أكد عضو جلنة الشؤون 
التشــريعية والقانونيــة 
وحقوق االنسان بالبرملان 
النائــب حمــدان  العربــي 
اللجنــة  العازمــي ســعي 
عربــي  قانــون  العتمــاد 
اسـتـرشـــادي لـحـمـــاية 
اخلصوصيــة ومكافحــة 
جرائم االبتــزاز في الدول 
العربيــة. وشــدد النائــب 
العازمي في تصريح لوكالة 
االنبــاء الكويتيــة (كونا) 
على هامش مشــاركته في 
اجتماع اللجنة على خطورة 

االنتشار الكبير جلرمية االبتزاز وآثارها السلبية املدمرة 
على املجتمعات العربية «سواء بنشر الصور أو االبتزاز 
والدخول في اخلصوصيات». وأوضح ان اللجنة ناقشت 
موضوعات عدة متهيدا لرفع توصياتها بشأنها الى اجللسة 
العامة للبرملان العربي املقرر عقدها يوم الســبت املقبل 

من بينها عمالة االطفال دون سن البلوغ. 
 كمــا أقرت اللجنــة تقرير حالة حقوق االنســان في 
العالــم العربي للعــام ٢٠٢١ وأحالــت موضوعات أخرى 

ملزيد من الدراسة.

حمدان العازمي

خالد الطمار يقترح تغليظ العقوبة على من استفاد
فائدة جدية من جرمية الكسب غير املشروع

قــدم النائــب خالــد الطمار 
اقتراحا بقانون بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم (٢) لســنة 
٢٠١٦ بشأن إنشاء الهيئة العامة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 

بالكشف عن الذمة املالية.
وجــاءت مواد القانون الذي 
يقضي بتغليظ العقوبة على من 
استفاد فائدة جدية من جرمية 
الكسب غير املشروع على النحو 
التالــي: اقتراح بقانون بتعديل 
بعض أحــكام القانون رقم (٢) 
لسنة بشأن ٢٠١٦ بإنشاء الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد واألحكام 
اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية:

- بعد االطالع على الدستور، 
- وعلــى القانــون رقم (٢) 
لســنة ٢٠١٦ في شــأن إنشــاء 

مادة (١): يستبدل بنص املادة 
(٥٠) من القانون رقم (٢) لسنة 
٢٠١٦ املشار إليه بالنص اآلتي:

املــادة (٥٠): «كل شــخص 
من غير املنصــوص عليهم في 
املادتني (٤٧ و٤٨) استفاد فائدة 
جدية من الكسب غير املشروع 
مــع علمه بذلــك يعاقب بنفس 
العقوبة الواردة في املادة (٤٨) 

من هذا القانون».
مــادة (٢): يلغــى كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (٣): على رئيس مجلس 
الــوزراء والــوزراء - كل فيما 

يخصه - تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت

نواف األحمد الصباح
ونصت املذكرة اإليضاحية 

املادة (٤٧) و(٤٨) استفاد فائدة 
جدية من الكسب غير املشروع 
مع علمه بذلــك يعاقب بنصف 
العقوبــة الواردة بنــص املادة 
(٤٨) من هــذا القانون». وعدم 
ورود صفة الشخص بنص املادة 
(٤٧) والتي حتدد اخلاضع إلقرار 
الذمة املالية واملادة (٤٨) والتي 
حتدد عقوبة من ارتكب جرمية 
الكســب غير املشــروع فإن من 
باب املساواة أن من استفاد فائدة 
جدية من ذلك الكسب تقع عليه 
نفس العقوبة احملددة بتلك املواد 
وليــس نصفها حتى ال يتهاون 
من تسول له نفسه ارتكاب ذلك 
الفعل أو املشاركة فيه، إضافة إلى 
أن النص بتغليظ العقوبة دافع 

قوي للحد من حدوثها.

بتعديل بعض أحــكام القانون 
رقم (٢) لسنة بشأن ٢٠١٦ إنشاء 
الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن 
الذمة املالية، على النحو التالي:
جاء الباب الســادس بنص 
القانــون رقم (٢) لســنة ٢٠١٦
بشــأن إنشــاء الهيئــة العامــة 
ملكافحة الفساد واألحكام اخلاصة 
بالكشف عن الذمة املالية وفصل 
العقوبــات املقررة على مخالفة 
احكام هــذا القانون ســواء من 
عقوبــات اصليــة أو تبعية أو 
تكميلية، مبينا األفعال املؤثمة 
والعقوبة املقــررة لكل جرمية 
وحاالت االعفاء وتطرقت املادة 
(٥٠) بالباب السادس «كل شخص 
من غير املنصــوص عليهم في 

خالد الطمار

الهيئة العامة ملكافحة الفســاد 
واألحكام اخلاصة بالكشف عن 
الذمة املالية، وافق مجلس األمة 
على القانــون اآلتي نصه، وقد 

صدقنا عليه وأصدرناه، 

عادل الدمخي: ما معايير تشخيص ذوي اإلعاقة؟
وجـه الـنـائـب د.عـادل 
الدمخي ســؤاال إلى وزيرة 
الـشـــؤون االجـتـمـاعـية 
والتنمية املجتمعية ووزيرة 
املــرأة  لشــؤون  الدولــة 
والطفولة مي البغلي، قال 
في مقدمته: ينص البند ١٧
من املادة ٤٨ مــن القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن 
حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة املضــاف مبوجب 
القانــون رقــم ٧٣ لســنة 

قيــام  بخصــوص   ٢٠٢٠
هيئة اإلعاقة بجميع االعمال 
واملهــام الكفيلــة برعايــة 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة 
وتأهيلهــم بحيث ذكر في 
البند ١٧ وضع معايير علمية 
واضحــة فــي تشــخيص 
اإلعاقة والعمل بها وتكون 
هذه املعاييــر متاحة على 
املوقع االلكتروني للهيئة.

وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي:

السن معيارا لتقييم احلالة؟
٣ ـ عــدد االحــكام التي 
صدرت ضــد هيئة اإلعاقة 
من ٢٠١٩ والــى يومنا هذا 
مع تزويدنا بصورة ضوئية 

عنها.
٤ـ  عدد شهادات اإلعاقة 
(املتوسطةـ  الشديدة) التي 
منحت من عام ٢٠١٩ والى 
يومنــا هــذا مــع تزويدنا 
بصور من الشهادات دون 
ذكر اسم صاحب العالقة.

١ـ  ما أسباب التأخير في 
نشر ما نص عليه البند ١٧
من املادة ٤٨ مــن القانون 
رقم ٨ لسنة ٢٠١٠ في شأن 
حقــوق األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة املضــاف مبوجب 
القانون رقم ٧٣ لسنة ٢٠٢٠

ليكون متاحا للكافة االطالع 
عليه؟

٢ ـ ما املعايير واالسس 
التي يقوم عليها تشخيص 
ذوي اإلعاقة؟ وهل يعتبر  د.عادل الدمخي

خالد العتيبي: االنتهاء من قانون 
استرشادي عربي للذكاء االصطناعي

أكــد عضــو جلنــة 
الشــؤون االقتصاديــة 
بالبرملــان  والـمـالـــية 
العربــي النائــب خالــد 
العتيبــي االنتهــاء مــن 
مناقشة مشروع قانون 
استرشادي عربي للذكاء 

االصطناعي.
جاء ذلك في تصريح 
العتيبي لوكالة  للنائب 
األنباء الكويتية (كونا) 
على هامش مشاركته في 
أعمــال اللجنة بالقاهرة 

العامــة للبرملان  للتحضير للجلســة 
العربي السبت املقبل مبقر االمانة العامة 
جلامعة الدول العربية.  وأوضح النائب 
العتيبي ان جلنة الشؤون االقتصادية 
واملاليــة بحثت ١٣ موضوعا من أهمها 
تقريرها بشــأن املنتدى العربي حول 
متطلبات تعزيز التكامل االقتصادي بني 
الدول العربية. ولفت كذلك الى االنتهاء 
من مناقشة مشروع قانون استرشادي 
عربي في مجال الذكاء االصطناعي بعد 
إدخال مالحظــات ومرئيات البرملانات 
العربيــة عليه. واشــار العتيبي كذلك 
الى استعراض اللجنة خطابا من احتاد 

الضرائــب  خبــراء 
واالطــالع  العــرب 
على نظامه األساسي 
ومــدى توافقــه مع 
لوائح البرملان العربي 
ودوره فــي تطويــر 
الضريبــي  العمــل 
العربي. ونوه كذلك 
اللجنــة  باســتكمال 
البنــود  مناقشــة 
املدرجــة فــي جدول 
أعمالها ومنها تقرير 
احلالة االقتصادية في 
الدول العربية لعام ٢٠٢١ واملوقف املالي 
للبرملان العربي. وأشــار العتيبي الى 
االتفاق على رفع تقرير شامل مبناقشات 
اللجنــة ونتائج أعمالها الى اجللســة 
العامة للبرملان العربي للنظر في إقرارها 

السبت املقبل.
وتتألــف اللجان الدائمــة للبرملان 
العربي الى جانب اللجنة االقتصادية 
واملالية من جلنة الشــؤون اخلارجية 
والسياســية واالمــن القومــي وجلنة 
الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق 
االنسان وجلنة الشــؤون االجتماعية 
والتربوية والثقافية واملرأة والشباب.

خالد العتيبي

«شؤون البيئة» بحثت تلوث الهواء 
الناجت عن عوادم السيارات

ناقشت جلنة شؤون البيئة واألمن الغذائي 
واملائــي في اجتماعها أمــس تكليف املجلس 
لها مناقشة وبحث أمر تلوث الهواء والتربة 
واملياه مع اجلهات احلكومية كافة ذات الصلة 
(موضــوع تلــوث الهواء النــاجت عن عوادم 

السيارات).
كما ناقشت اللجنة الشكوى احملالة للجنة 
رقــم (١٦٧) املتعلقة بــوزارة املالية والهيئة 
العامة للبيئة. وقال رئيــس اللجنة النائب 
د.حمــد املطر في تصريــح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة إن التلوث متكرر ومتراكم ألسباب 
كثيرة وعديدة، كما أن االشــتراطات البيئية 
ال يتم األخذ بها من قبل األجهزة احلكومية.
وأوضح أن وزارة الداخلية في عام ٢٠٠٩

منحت ٢٠ شركة من القطاع اخلاص احلق في 
فحص السيارات بأماكنها بقيمة ١٠ دنانير لكل 
سيارة من دون ان تأخذ الدولة دينارا واحدا.
وتســاءل املطر عن األسس التي مت على 
اثرها اعتماد الـ٢٠ شركة، مشيرا إلى أن هذا 
القــرار يأتي في الوقت الــذي يتم فيه إلغاء 
مزايدات منها مزايدة تختص بتقليل انبعاثات 

امللوثات البيئية.
وقــال املطر إن اإلدارة العامة للمرور هي 
مــن أوقفت هذا القرار منذ عام ٢٠١٨، مطالبا 

وزير الداخلية بإيقاف احملسوبية والتنفيع 
في منح تصاريح فحص السيارات.

وأضاف املطر أن اللجنة ناقشت شكوى 
مقدمــة من مواطنني ميتلكون ٧٠ شــاليها ال 
يستطيعون االستفادة منها بسبب عدم رؤيتهم 

البحر لوجود ردم أمام شاليهاتهم.
وذكر املطر أن أحد أبناء األسرة يعتدي على 
أمالك الدولة وأخذ مجموعة من الشاليهات وقام 
بعمل ردم و(دفان) فيها منذ الثمانينيات من 
القرن املاضي، وعندما تسلمت أمالك الدولة 
أراضي البلدية مت عمل عقود وحق االنتفاع 
لشــاليهات، مشــيرا إلى أن هناك ٧٠ مواطنا 
اشتروا شــاليهات إال أنهم منذ عشرين عاما 
حتــى اآلن ال يرون البحر بســبب (الدفان) 

الذي قام به أحد أبناء األسرة.
وقال املطر إن اللجنة ألزمت الهيئة العامة 
للبيئة بضرورة حل هذه املشكلة، مضيفا أن 
املكان الذي به الدفــان أصبح مكانا للتلوث 
البيئــي والبكتيــري والفيزيائــي، ألن هذه 
الشــاليهات تســبب أمراضا ألصحابها وفقا 

لتقارير بيئية اطلعت عليها اللجنة.
وأوضــح «هذا مــا حصل مــع املواطنني 
وننتظر نصرتهم، ويجب أن نفزع ملن طرق 

باب األمة».

عبداهللا فهاد وأ.د. حمد املطر خالل اجتماع اللجنة
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الرئيس أحمد السعدون مترئساً اجتماع مكتب املجلس رئيس مجلس األمة أحمد السعدون خالل استقباله رئيس جلنة شؤون احملاربني القدامى في الكونغرس األميركي بحضور القائم بأعمال السفارة

مكتب املجلس يعقد اجتماعًا والسعدون يستقبل رئيس جلنة شؤون احملاربني القدامى في الكونغرس األميركي

عقد مكتب املجلس اجتماعا امس برئاسة 
رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون. 
حضــر االجتماع نائب رئيــس مجلس األمة 
محمد براك املطير، وأمني سر املجلس النائب 

أسامة الشاهني، ورئيس جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية النائب شعيب املويزري، ورئيس 
جلنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب 
مهند الساير، ورئيس جلنة األولويات النائب 

عبداهللا فهــاد العنزي، واألمني العام ملجلس 
األمة عادل اللوغاني، فيما اعتذر مراقب مجلس 
األمة النائــب د.عبدالكرمي الكندري عن عدم 

احلضور.

من جانــب آخر، اســتقبل رئيس مجلس 
األمة أحمد الســعدون في مكتبه أمس رئيس 
جلنة شؤون احملاربني القدامى في الكونغرس 
األميركي مارك تاكانو وعضوي اللجنة إليسا 

سلوتكني وكولني ألريد وعضو جلنة الرقابة 
واإلصالح بالكونغرس كاتي بورتر. حضر اللقاء 
القائم باألعمال باإلنابة في ســفارة الواليات 

املتحدة لدى الكويت جيمس هولتسنايدر. 

«شؤون التعليم» تواصل التحقيق في أسباب عدم تطبيق القانون 
وسوء اإلدارة في اجلامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي

ناقشــت جلنــة شــؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
تكليفها بالتحقيق في أسباب 
عدم تطبيق القانون وسوء 
اإلدارة فــي جامعة الكويت 
العامــة للتعليــم  والهيئــة 
التطبيقي والتدريب واآلثار 

املترتبة عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
د.حمــد املطر فــي تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس 
األمــة إن االجتمــاع واصــل 
التحقيــق فــي التعيينــات 
والبعثات في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي، مضيفا ان 
مســؤولي الهيئة لم يكونوا 
مستعدين لهذا االجتماع على 
الرغــم من االجتمــاع معهم 
في وقت ســابق من الشــهر 
اجلاري حول هذا املوضوع 
بحضور وزير التربية ووزير 
التعليم العالي وجميع قيادات 

«التطبيقي».

ستعمل بكل إخالص للتحقيق 
في أســباب ضيــاع حقوق 
املستحقني نتيجة احملسوبية 

والواسطات.
وتساءل املطر: «كيف يتم 

اإلعالن عن تخصصات غير 
موجودة مثل طالب حاصل 
علــى الدكتــوراه فــي كــرة 
املضرب، ونشر إعالن لتعيني 
وبعثات لتخصص «رسوم 

متحركة»، باإلضافة إلى قيام 
األقســام بتعيــني املئات من 
املنتدبني على حساب أعضاء 
هيئة التدريس الكويتيني. 

وبــني أن اللجنــة طلبت 

مشــيرا إلى أن هناك بعض 
املتقدمــني مت رفــض طلبهم 
بسبب عدم وجود بطاقتهم 
املدنية أو بسبب عدم حتميل 

البرنامج ألعمالهم.

كشــفا ببيانــات وأســماء 
وخبرات املشاركني في جلان 
التعيــني والبعثــات خــالل 
الســنوات الـــ ٥ األخيــرة، 
وكذلك أســماء من قابلوهم، 

واعتبر املطــر أن «هناك 
فوضــى كبيــرة فــي هيئة 
التعليم التطبيقي تستدعي 
الوقوف عليــه والنظر فيه 
خصوصــا أن هنــاك املئات 
من املظالم مــن املواطنني»، 
مشيرا إلى أن أعضاء اللجنة 
سيتبعون أســلوب التدرج 
احلكيــم من خالل مناقشــة 
املســؤولني فــي اجتماعات 
اللجنــة وتوجيه األســئلة 
البرملانيــة وتشــكيل جلان 
التحقيق. وطالب املطر وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
بالوقوف على مســؤولياته 
حتى تعود هذه املؤسســات 
إلــى وضعهــا  األكادمييــة 
الطبيعي، مضيفا: سنتدرج 
في استخدام أدوات احملاسبة 
التربيــة  وســندعو وزيــر 
الــى حضــور اجتماع جلنة 
التحقيــق فــي ١٥ ديســمبر 

املقبل.

د.فالح الهاجري ود.خليل أبل وأ.د.حمد املطر وعالية اخلالد خالل اجتماع اللجنة ً أ.د.حمد املطر متحدثا

وأوضح أن اللجنة ستعاود 
االجتماع في منتصف الشهر 
املقبل الســتئناف التحقيق 
فــي موضوعــي التعيينات 
والبعثات، مؤكدا أن اللجنة 

عيسى الكندري: إضافة ربات البيوت وذوي اإلعاقة 
الشديدة واملتوسطة إلى «التأمني الصحي» للمتقاعدين

قدم النائب عيسى الكندري 
اقتراحا بقانون بتعديل املادة 
(٢) من القانون رقم (١١٤) لسنة 
٢٠١٤ بشأن التأمني الصحي على 
املواطنــني املتقاعدين، ونص 

االقتراح على ما يلي:
(املادة األولى)

يستبدل بنص املادة (٢) 
من القانون رقم (١١٤) لسنة 
٢٠١٤ املشار إليه النص اآلتي:

«تسري أحكام هذا القانون 
علــى املواطنــني املتقاعدين 
العامة  املسجلني باملؤسسة 
االجتماعيــة،  للتأمينــات 
وربــات البيوت الكويتيات، 
واألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
الشديدة واملتوسطة، ويجوز 
إضافة شــرائح أخرى بقرار 

يصدره الوزير».
(املادة الثانية)

علــى رئيــس مجلــس 

 عنــد صــدور القانــون 
رقم (١١٤) املشــار إليه جاء 
في مذكرتــه اإليضاحية أن 
الغاية منه تخفيض النفقات 
الصحيــة امللقاة على عاتق 
املواطنــني املتقاعدين، بعد 
أن تعددت وســائل الوقاية 
والعــالج احلديثة مع تقدم 
الطب واســتتبع ذلك زيادة 
كبيــرة جــدا فــي تكاليــف 
الرعاية الصحية من حيث 
ســعر األدويــة واملعــدات 
القوى  واألجهــزة وأجــور 
العاملــة وخاصــة األطباء 
االستشاريني في فروع الطب 
املختلفة. ولقد نصت املادة 
(٢) مــن القانون رقم (١١٤) 
على أن تسري أحكام القانون 
املتقاعدين  املواطنــني  على 
املسجلني باملؤسسة العامة 
االجتماعيــة،  للتأمينــات 
ويترتــب على ذلك أن تقدم 
اخلدمات الصحية للمشمولني 

على واجب الدولة في كفالة 
املعونة للمواطنني في حالة 
الشيخوخة واملرض أو العجز 
عــن العمل، كمــا توفر لهم 
خدمــات التأمني االجتماعي 
االجتماعيــة  واملعونــة 
والرعايــة الصحية، فضال 
عما جاء في املــادة (١٥ من 
الدستور) من ضرورة عناية 
العامــة  الدولــة بالصحــة 
الوقاية والعالج  وبوسائل 

من األمراض واألوبئة.
لكل هذا رئي التقدم بهذا 
االقتراح بقانون لتعديل نص 
املادة (٢) بحيث تسري أحكام 
القانون على ربات البيوت 
الكويتيات أسوة باملتقاعدين، 
وبداهة أن الوزير املختص 
وهو وزير الصحة ســوف 
يصدر وفــق املادة (١٣) من 
اللوائح والقرارات  القانون 
الالزمة لتنفيذه بعد تعديله 

مبوجب هذا االقتراح.

بالقانــون وتتحمــل وزارة 
الصحــة وفــق املــادة (٣) 
قيمة التأمــني، ووفق املادة 
(٧) يتم حتصيل قيمة العالج 
من شركات التأمني ويحظر 
حتصيل أي مبالغ من املؤمن 

عليهم.
وملا كانت ربات البيوت 
من املواطنات الكويتيات ال 
يقللن عطاء للوطن واملجتمع 
عن املتقاعديــن وتقع على 
عواتقهن مسؤولية تنشئة 
وتربية األجيــال الصاعدة 
تنشــئة قوميــة وســليمة، 
مع مــا في ذلك مــن إرهاق 
وعنــاء وســهر وتضحية، 
وحيــث إنهــن ال يتقاضني 
معاشــات تقاعدية، وليس 
مبقدورهن حتمــل تكاليف 
العــالج الباهظة خاصة مع 

تقدم السن.
وملا كان الدستور الكويتي 
قد نص فــي املادة (١١) منه 

عيسى الكندري

الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره 

في اجلريدة الرسمية.
ونصت املذكرة اإليضاحية 
لالقتــراح بقانــون بتعديل 
املادة (٢) مــن القانون رقم 
(١١٤) لســنة ٢٠١٤ بشــأن 
التأمني الصحي على املواطنني 

املتقاعدين على اآلتي:

ثامر السويط: الكويتية البالغة ٤٠ سنة تستحق 
املساعدة العامة ما لم يكن لديها دخل ثابت

قدم النائب ثامر السويط 
اقتراحا بقانون بإضافة مادة 
جديدة برقم (٢ مكررا) إلى 
القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١١

في شأن المساعدات العامة 
جاء كالتالي:

المــادة األولــى: تضاف 
مادة جديدة برقم (٢ مكررا) 
إلى القانون رقم ١٢ لســنة 
إليــه نصها  ٢٠١١ المشــار 

اآلتي:
«تستحق المرأة الكويتية 
التي بلغت ٤٠ سنة ميالدية 
المساعدة العامة ما لم يثبت 

وجود مصــدر دخل ثابت 
خاص بها».

الثانيــة: يلغى  المــادة 
كل حكــم يتعارض مع هذا 

القانون.
الثالثــة: علــى  المــادة 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
والوزراء - كل فيما يخصه 

- تنفيذ هذا القانون.
الـمـذكــــرة  وجـــاءت 
اإليضاحية لالقتراح بقانون 
بإضافــة مادة جديدة برقم 
٢ مكررا الــى القانون رقم 
١٢ لســنة ٢٠١١ فــي شــأن 

كذلك وجود عدد كبير من 
الكويتيــات المتزوجات ال 
يملكن مصدر دخل ثابت قد 

حرمن من المساعدة.
لذا جــاء هــذا االقتراح 
بقانون بإضافة مادة جديدة 
برقــم ٢ مكررا الى القانون 
رقم ١٢ لسنة ٢٠١١ في شأن 
العامة تنص  المســاعدات 
على اســتحقاق المساعدة 
العامة للمرأة الكويتية التي 
بلغت ٤٠ سنة ميالدية، ما 
لم يثبت وجود مصدر دخل 

ثابت خاص بها.

المساعدات العامة بما يلي:
صدر المرسوم رقم ٢٣

لسنة ٢٠١٣ بشأن استحقاق 
المساعدات  وتقدير وربط 
العامة ليشمل فئات عديدة 
من الكويتيين، ولكن الفقرة 
األخيرة مــن المادة األولى 
الكويتية  الخاصة بالمرأة 
اشــترطت  المتزوجــة 
الســتحقاقها المساعدة أن 
تكون قد بلغت سن ٥٥ سنة 
ميالدية، وبعد مراجعة من 
يشملهن هذا القرار، تبين 
أنهــا فئــة قليلــة وتبيــن 

تبني وجود عدد كبير من الكويتيات املتزوجات ُحرمن من املساعدة

ثامر السويط

فارس العتيبي يسأل عن أسباب إلغاء 
جلنة التحقيق اخلاصة بـ «اجلمارك»

وّجــه النائــب فــارس 
العتيبي ســؤاال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيــا املعلومــات 
مازن الناهض، طالب فيه 

تزويده وإفادته باآلتي:
١ ـ أســباب إلغاء جلنة 
التحقيق اخلاصة باملخالفات 
املالية الــواردة في تقرير 
ديوان احملاسبة ٢٠١٦/٢٠١٧
وفقــا للقــرار اإلداري رقم 
١٣٥ لسنة ٢٠٢٢ في اإلدارة 

العامــة للجمــارك؟ مع تزويدنــا بصورة 
ضوئيــة من كافــة التقاريــر واملخاطبات 

الداخلية واخلارجية بشأن 
هذه املخالفات.

٢ـ  صــورة ضوئية من 
التفتيش  تقاريــر مكتــب 
اإلدارة  فــي  والتدقيــق 
العامة للجمارك منذ بداية 
عــام ٢٠٢٢ حتــى تاريخه 
واخلاصة باملنافذ احلدودية 

واملوانئ واملطارات.
٣ ـ صــورة ضوئيــة 
مــن كافــة تقاريــر جلــان 
التحقيق في االدارة العامة 
للجمارك عن آخر ٣ سنوات 
واالجراءات املتخذة بشأن التوصيات الواردة 

فيها.

تتعلق باملخالفات الواردة في تقرير ديوان احملاسبة

فارس العتيبي

أسامة الشاهني: ما دور شركة الدرة
في خفض أسعار العمالة املنزلية؟

وّجــه النائب أســامة 
الشاهين سؤاال إلى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، 
مــازن الناهض قــال في 

مقدمته:
لما كان هنــاك حاجة 
المنزلية،  ماسة للعمالة 
للقيام باألعمال المنزلية 
ورعايــة األبناء الصغار، 
فإننا نجد أن عدم توافرها 
في الوقت الحالي يشكل 

الهاجــس لدى كثير مــن أرباب البيوت 
ورباتها.

ولعل الزيادة المبالغة في أسعار جلب 
العمالة المنزلية من أبرز ما يعانيه الناس 
في الوقت الحالي، خاصة أن قيمة استقدام 
العمالة المنزلية قد تصل إلى ما يقارب 
١٥٠٠ دينار للعامل أو العاملة، وهذا مبلغ 
كبير ال يستطيع كثير من أرباب األسر 
توفيره، علما بأن المبلغ يتضمن فترة 

الحجر المؤسسي بأحد الفنادق.
وكانــت الدولــة قد قامت بتأســيس 
(شــركة الدرة للعمالة المنزلية) بدعم 

الجمعيــات  اتحــاد  مــن 
بهــدف  التعاونيــة، 
تقليل األســعار وتنويع 
جنسيات العمالة، إال أن 
عدم توافر العمالة وعدم 
تنوع الجنســيات وعدم 
انخفاض األسعار، من أبرز 
شكاوى أرباب األسر، كونه 
من المفترض أن الشركة 
تسهم في خفض األسعار 
ألنها مدعومة من الدولة.

وجاء في سؤال النائب 
أســامة الشــاهين سؤاال 
إلى وزيــر التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات مازن الناهض: يرجى إفادتي 

وتزويدي بآالتي:
١ - ما دور شركة «الدرة» في خفض 

أسعار جلب العمالة المنزلية؟
٢ - كم يبلغ عــدد العمالة المنزلية 
الفعلية التي وفرتها شركة «الدرة» منذ 
تأسيسها؟ مع بيان الجنسيات والسنوات.

٣ - هل هناك ضمانات إضافية تقدمها 
الشركة للكفالء في حالة عدم رغبة العامل 

المنزلي بالعمل أو حال هروبه؟

استفسر عن عدد من مت جلبهم من خالل الشركة

أسامة الشاهني


