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صالح عاشور: هل لدى احلكومة خطة ورؤية حلل
قضية املقيمني بصورة غير قانونية.. وكم عددهم؟

وجه النائب صالح عاشور 
النائــب األول  إلــى  ســؤاال 
لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلية الشيخ طالل اخلالد، 
قال في مقدمته: إن عدم حل 
مشــكلة اإلخوة البدون في 
الكويت جتعلها قضية تتفاقم 
يوميــا وتؤثر على ســمعة 
الدولة خارجيا ومن املمكن 
ان تتفاقم مستقبال إن لم يتم 
حلها بشكل جذري وبعدالة 
للجميع حيث تشــير بعض 
االحصائيات الى أن عددهم 
اآلن وصل إلى ما يقارب ١٥٠

ألف شخص ومتوقع أن يصل 
عددهــم إلى ما يقــارب ٣٠٠

ألف في سنة ٢٠٣٥، وطالب 
تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ هــل للحكومــة خطة 
ورؤية حلل قضية املقيمني 
بصورة غيــر قانونية؟ وما 

عليهم شروط التجنيس ولم 
يتم جتنيسهم حتى اآلن وما 

أسباب عدم جتنيسهم؟
٣ـ  كم عدد اإلخوة املقيمني 
بصورة غير قانونية الذين 
لديهــم أشــقاء كويتيــون 
والذين تنطبق عليهم شروط 
التجنيس ولم يتم جتنيسهم 
حتى اآلن وما أســباب عدم 

جتنيسهم؟
٤ـ  يرجى تزويدي بكشف 
يبني فيه عدد اإلخوة املقيمني 
بصورة غير قانونية حملة 
الدكتوراه وشهادة  شــهادة 
والشــهادة  املاجســتير 

اجلامعية؟ 
٥ـ  كم عدد اإلخوة املقيمني 
بصورة غير قانونية العاملني 
في السلك العسكري بقسميه 

(الشرطة واجليش)؟ 
٦ ـ فــي إحدى جلســات 

كذلك والتي مازال لم يصدر 
بها أحكام.

٨ـ  ما السند القانوني الذي 
يســتند إليه اجلهاز لوضع 
القرابــة (القرينــة)  صلــة 
للمقيمــني بصــورة غيــر 
قانونيــة وهــل يتم كشــف 
هذه املستندات لهم لالطالع 
عليهــا ملعرفــة صحتها من 
عدمها قبــل التوقيع عليها؟ 
وما أسباب كتابة هذه القرينة 
على هواياتهم الصادرة من 
اجلهــاز املركــزي ملعاجلــة 
أوضاع املقيمني بصورة غير 

قانونية؟
٩ ـ هناك أبناء للشــهداء 
مسجلون في مكتب الشهيد 
مت جتنيس البعض منهم ولم 
يتم جتنيس اآلخرين، فمتى 
سيتم جتنيس أبناء الشهداء 

وما سبب هذا التأخير؟

مجلس األمة السرية صرحت 
احلكومة بأن هناك ما يقارب 
٢٠ ألفا يستحقون التجنيس 
أو ممن تنطبق عليهم شروط 
التجنيس حسب املستندات، 
الــوزارة  إجــراءات  فمــا  
جتاههــم؟ وهل هنــاك نية 
إلعطائهم هويــات دائمة أو 
بطاقة مدنية وجوازات سفر 
ورخص قيادة الى حني البت 

في أمرهم؟
القضايــا  ـ كــم عــدد   ٧
املرفوعة على وزارة الداخلية 
واجلهــاز املركــزي ملعاجلة 
أوضــاع املقيمــني بصــورة 
قانونيــة مــن قبــل اإلخوة 
املقيمني بصورة غير قانونية 
منذ صدور مرسوم انشائه 
حتى ورود السؤال؟ مع بيان 
عدد القضايا التي كســبتها 
الوزارة أو اجلهاز والعكس 

سأل عن توثيق صلة لقرابة لدى اجلهاز املركزي
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خطواتهــا جتــاه حــل هذه 
املشكلة؟

اإلخــوة  عــدد  كــم  ـ   ٢
املقيمني بصورة غير قانونية 
املســجلني باجلهاز املركزي 
ملعاجلــة أوضــاع املقيمــني 
بصورة غير قانونية من فئة 
أبناء الكويتيات الذين تنطبق 

فيصل الكندري يطالب بتحقيق األمان الصحي
وتوفير األدوية الناقصة وتطعيمات األطفال

طالــب النائــب فيصــل 
الكندري وزير الصحة د.أحمد 
العوضي بضرورة حتقيق 
األمــان الصحي في الكويت 
ومعاجلة امللفات والقضايا 
في الــوزارة وحل مشــكلة 
نقص األدويــة وتطعيمات 
األطفال ومحاسبة املسؤولني 
عنها، مؤكدا أن صحة املواطن 

فوق كل اعتبار.
الكنــدري في  وأوضــح 
تصريح في املركز اإلعالمي 
فــي مجلس األمــة أن هناك 
ملفات وقضايا فساد متراكمة 
في وزارة الصحة املسؤولة 
عــن صحــة أهــل الكويــت 

حتى وإن كان وزير الصحة 
جديدا.

وأكد الكندري أن وزارة 
الصحة «غارقة في الفســاد 
ولدي ما يثبت ذلك، وقضية 
نقــص األدوية مثــارة منذ 
أســابيع عــدة وهــذا األمر 
يعتبر كارثة وفسادا حقيقيا 
في الوزارة، خصوصا أننا 
فــي عهد ومســار إصالحي 
وبرنامج عمل حكومي ونهج 

جديد».
وشــدد الكنــدري علــى 
ضرورة معرفة أسباب هذا 
النقص في األدوية ومحاسبة 
املسؤول سواء كان متعمدا 

أراضيها،  واملقيمــني علــى 
مشــيرا إلى أن هذه امللفات 
يجب اتخاذ إجراءات بشأنها 

مؤكدا أن هذه املرحلة تعتبر 
مرحلة كارثية بالنسبة ألهل 

الكويت.
وأكد على الوزير ضرورة 
عدم فتح املجال للمحسوبية 
وعــدم جتــاوز توصيــات 
اللجان التي أوصت بإيقاف 
بعض الشركات، مستغربا 
عدم اتخاذ الوزير أي إجراء 

حتى اآلن في هذا الشأن.
وأضاف الكندري ان صحة 
أهل الكويت فوق كل اعتبار، 
مشــيرا إلى أن أمام الوزير 
فرصــة يثبــت فيهــا ألهل 
الكويت أحقيتــه في البقاء 

بالوزارة من عدمه.

أم غير متعمد، مشــيرا إلى 
أنــه ال يجــوز لدولــة مثل 
الكويت مبيزانيتها الضخمة 
واســتثماراتها الكبيــرة أن 
تعاني من نقص في األدوية 

وتطعيمات األطفال.
وتســاءل «هل قام وزير 
الصحة ببحث أســباب هذا 
النقص فــي األدوية؟ وهل 
اجتمع مع املسؤولني وطالب 

بتوفير األدوية؟». 
وبني الكندري أنه تفاجأ 
بــأن هناك نقصــا أيضا في 
التطعيمات اخلاصة باألطفال 
التطعيمــات  فــي موســم 
الســنوي لفلــذات األكباد، 

أمام الوزير فرصة يثبت فيها ألهل الكويت أحقيته في البقاء بالوزارة

فيصل الكندري

خالد الطمار: ما الشروط الواجب توافرها باإلعالن
عن شغر الوظائف اإلشرافية ومدتها احملددة؟

خالــد  النائــب  وجــه 
الطمــار ســؤاال إلــى وزير 
التجارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهــض قال فــي مقدمته: 
هناك العديد من الشــروط 
التي يجب توافرها لشــغل 
الوظائف االشرافية بأي جهة 
حكومية، كما أن اإلعالن عن 
شــغل الوظائف االشرافية 
ال بــد أن حتصل على فترة 
مناسبة الســتقبال طلبات 
املوظفني الراغبني في شغلها، 
كما أن الوكيل هو املسؤول 
عن اجلهاز اإلداري للوزارة 
القرارات  ويتحمل تبعــات 
غير املنصفة بحق املوظفني.
وطال تزويــده وإفادته 

٢ـ  هل اإلعالن عن توافر 
شواغر بالوظائف اإلشرافية 
يتم بنفس التاريخ إصداره 
لسدها؟ وما السند القانوني 
الــذي يجيز هــذا الفعل إن 

وجد؟
٣ ـ ما إجــراءات الوزير 
في التعامــل مع التكليفات 
الصادرة واخلاصة بالوزير 
الســابق وهل مت اتخاذ أي 
إجراء من قبل الوزير حول 

مراجعة تلك التكليفات؟
تزويدنــا  يرجــى  ـ   ٤
باملرسوم اخلاص بتكليف 
الــوزارة احلاليــة  وكيلــة 
بــوزارة املواصــالت، وهل 
املــدة املخصصــة  انتهــت 
لعملهــا ومازالــت متارس 
العمل وكيلة للوزارة؟ وإذا 

أو العقوبــات مــع تزويدنا 
بنسخة منها إن وجدت؟

٨ـ  يرجى تزويدنا بالكتب 
اخلاصــة بــإدارة التفتيش 
والتدقيــق مــن تاريخ ١٠-
٦-٢٠٢٢ حتــى تاريخ هذا 
الكتاب فيما يخص املعوقات 
التي واجهت اإلدارة في القيام 
بأعمالها وما مت من إجراءات 
حالية أو ســابقة حول هذا 

املوضوع.
٩ـ  هل متت إحالة وكيلة 
وزارة املواصالت للتحقيق 
خــالل العــام احلالــي؟ إذا 
كانــت اإلجابــة بـ«نعــم» 
يرجى تزويدنا بقرار جلنة 
التحقيق ومبــا انتهت إليه 
اللجنة من نتائج مت رفعها 

حتى تاريخه.

كانت اإلجابــة بـ«نعم» فما 
السند القانوني لذلك؟

٥ ـ ما الســند والســبب 
الذي جلــأت إليــه الوكيلة 
لنقل العديد من املوظفني من 
إدارات أو قطاعات يعملون 
بها لسنوات عدة على الرغم 
من قيامهم واستمرارهم بأداء 
أعمالهم على أكمل وجه دون 

قصور؟
تزويدنــا  يرجــى  ـ   ٦
بنسخة من القرارات اإلدارية 
الصادرة واخلاصة بالنقل 
والندب آلخر شــهرين من 

تاريخ هذا السؤال.
٧ ـ هــل هنــاك عقوبات 
سابقة على وكيلة املواصالت 
احلاليــة ومــا اإلجــراءات 
التي متت بتلــك املخالفات 

سأل عن إحالة وكيلة وزارة املواصالت للتحقيق خالل العام احلالي

ملتابعة قضايا االستيالء على املال العام
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باآلتي:
١ ـ ما الشــروط الواجب 
توفرها باإلعالن عن شــغر 
الوظائف اإلشــرافية؟ وما 
املدة احملددة قانونا لإلعالن 

عن تلك الشواغر؟

اللجنة املالية ترفض تشكيل جلنة مشتركة
عقــدت جلنــة الشــؤون 
املالية واالقتصادية اجتماعا 
مشــتركا مع جلنــة حماية 
األمــوال العامــة بنــاء على 
تكليــف مجلس األمة لبحث 
رسالة النائب مبارك احلجرف 
اللجنــة  تشــكيل  بطلــب 
املشــتركة ملتابعــة قضايــا 
االســتيالء على املــال العام 
من خالل وحــدة التحريات 
املالية والهيئة العامة ملكافحة 

الفساد (نزاهة).
وقال مقرر جلنة الشؤون 
املالية النائب صالح عاشور 
فــي تصريــح صحافــي إن 
أغلبية أعضاء اللجنة املالية 
اللجنــة  رفضــوا تشــكيل 
الرسالة  املشتركة، وأحالوا 
إلــى جلنــة حمايــة األموال 
العامة ألن املوضوع من صلب 

اختصاصها.
وأضاف عاشور ان اللجنة 
ناقشــت في بند ما يستجد 
مــن أعمال خــالل اجتماعها 

عاشــور أن تأخيــر تقــدمي 
برنامج عمل احلكومة ألكثر 
من أسبوعني على تشكيلها 
دليل على عدم وجود رؤية 
لــدى احلكومــة،  واضحــة 
ووجــود تعديل وتغيير في 

توجهاتها.
وأكــد أن تأخيــر تقــدمي 
برنامــج العمــل ليــس فــي 

اإلمنائية التشريعات املرتبطة 
باملنطقة الشمالية والبديل 
ومشــروع  االســتراتيجي 
القانون في شــأن املناصب 
القيادية ومشروع القانون في 
شأن تطوير اجلزر والقضايا 
املرتبطة بالسياحة والترفيه 
وإلى اآلن لم يتم تقدمي شيء 

جديد.

صالــح البلــد وال املواطنني 
نظــرا لوجــود عــدد مــن 
القضايا ومشروعات القوانني 
واالقتراحات بالقوانني التي 
مت نقاشــها ســابقا، مطالبا 
باالســتعجال  احلكومــة 
فــي تقــدمي برنامــج عملها 
إلثبات جديتها. وأوضح أن 
احلكومة سحبت من اخلطة 

ماجد املطيري وعبداهللا األنبعي وحامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى وعبداهللا فهاد وثامر السويط ود.جنان بوشهري

املوضوعــات واالقتراحــات 
بقوانني املدرجة على جدول 
األعمال من املجالس السابقة.

وأوضح عاشور أن اللجنة 
أحالت االقتراحات بقوانني إلى 
اللجان املختصة لكي تتولى 
اتخــاذ القــرارات املناســبة 

بشأنها.
من جانــب آخــر، اعتبر 

أحمد السعدون يهنئ 
نظيريه في موريتانيا 

وألبانيا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة أحمد عبدالعزيز السعدون 
ببرقية تهنئة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في اجلمهورية 
اإلسالمية املوريتانية شيخ ولد بايه، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلده. كما بعث الســعدون ببرقية تهنئة إلى رئيسة املجلس الوطني في 
جمهورية ألبانيا لينديتا نيكوال، وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها.

رئيس مجلس األمة أحمد السعدون

مبارك الطشة: قانون جديد ملخاصمة 
القضاء مستحق وحضاري ملعاجلة املثالب

النائــب د.مبارك  أعلن 
الطشة عن تقدمه ومجموعة 
من النواب باقتراح بقانون 
القضاء،  بشــأن مخاصمة 
مؤكدا أنه قانون حضاري 
مستحق في الفترة احلالية.

وقال الطشة في تصريح 
صحافي في املركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إنــه تقدم 
النــواب  ومجموعــة مــن 
باقتــراح بقانــون بشــأن 
مخاصمة القضاء، مبينا أنه 
قانون حضاري معمول به 

في أغلب دول العالم.
ولفت الطشة إلى أن احلكومة ردته بعد 
أن أقــره املجلس باإلجمــاع متذرعة بعدم 
دســتورية بعض مــواده بعــد أن خضع 

إلــى نقاشــات مطولة في 
جلنة الشؤون التشريعية 
والقانونيــة بحضور أهل 
القانون والفقه الدستوري 
وحضور اجلانب احلكومي 
عليــه  املوافقــة  ومتــت 

باإلجماع.
وأكــد الطشــة أن هــذا 
القانون مســتحق في هذه 
الفتــرة احلالية خصوصا 
بعد األحكام األخيرة التي 
صدرت على بعض القضاة، 
داعيا زمــالءه النواب إلى 

استعجال هذا القانون وإقراره.
وبني أن «هذا القانون سيعالج املثالب 
الدســتورية املزعومة التي مت رد املرسوم 

ألجلها في مرسوم الرد».

مبارك الطشة

أسامة الزيد يسأل عن فحص
ودمغ املشغوالت الثمينة

النائــب أســامة  وجــه 
الــى وزيــر  الزيــد ســؤاال 
التجــارة والصناعة ووزير 
الدولة لشــؤون االتصاالت 
املعلومــات  وتكنولوجيــا 
مازن الناهض جاء كالتالي: 
رد وزير التجارة والصناعة 
األســبق خالد الروضان في 
تاريخ ٢٠١٩/٢/١٩ على السؤال 
رقم ٢٠١٨-٣٢٧٢٣-Kna املقدم 
من العضو أســامة الشاهني 
باآلتــي: «ال ميكن نقل املهام 
إلى الشركات التجارية وذلك 

كون املرسوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٠ في 
شأن اإلشراف والرقابة على املعادن الثمينة 
واألحجار ذات القيمة وتعديالته قد خص وزارة 
التجارة والصناعة بالرقابة على املعادن الثمينة 
دون غيرهــا من اجلهات والوزارة مســتمرة 
برقابتها وفق نصوص القانون، معتمدة بذلك 
على الكوادر الوطنية بعد اجتياز اإلجراءات 
اجلمركية». لذا أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل خاطبت وزارة التجارة والصناعة 
إدارة الفتوى والتشريع لتقدمي مقترح بتعديل 
املرســوم بقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٠ املشار 
إليه، وذلك بهدف السماح للشركات التجارية 
باملشــاركة في فحص ودمغ املشغوالت وفق 
شروط معينة بنظام آلي يراقب عمل الشركات 
ويربطهــا بقاعدة بيانات متكاملة لكل قطعة 

ثمينة؟

٢ - هــل أغلقــت مكاتب 
إدارة املعــادن الثمينــة في 
املنافذ اجلوية (مطار الكويت) 
وُنقلــت إلى مبنى الشــحن 
اجلــوي؟ إذا كانــت اإلجابة 
باإليجاب ما أسباب اإلغالق 
وعدم إعادة فتحها من جديد؟

٣ - هــل توفر شــركات 
خدمــات الطيــران اخلدمات 
التي كانــت توفرها مكاتب 
إدارة املعــادن الثمينــة في 
املنافــذ اجلويــة؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، ما املرسوم 
التي يتكبدها األفراد املستوردون والشركات 

املستوردة مقابل هذه اخلدمات؟
٤ - هل أجريت دراسة تأثير قرار إغالق 
مكاتب إدارة املعادن الثمينة في املنافذ اجلوية 
(مطــار الكويت) على ارتفاع أســعار الذهب 
واملشغوالت واملعادن الثمينة واألحجار الكرمية 

في السوق احمللي؟
٥ - خاطــب وزيــر التجــارة والصناعة 
األسبق رئيس مجلس اخلدمة املدنية د.عبداهللا 
الســلمان،  في تاريــخ ٢٠٢١/٥/٥ بكتاب رقم 
٢٠-٠٨٠٥٧-١٠-Moci ملنح بدل طبيعة عمل 
ملوظفي الوزارة شاغلي وظائف املعادن الثمينة، 
حيث ذكر وجود تسرب عدد كبير من املوظفني 
من إدارة املعادن الثمينة، فما اإلجراءات التي 
اتخذت بعد كتاب وزير التجارة من اإلدارات 

املعنية في وزارة التجارة؟

أسامة الزيد

أسامة الشاهني: أنشطة «الصغيرة واملتوسطة» 
باحلدائق العامة بتنسيق بني اجلهات احلكومية

النائــب أســامة  تقــدم 
الشــاهني باقتــراح برغبــة 
للسماح ألصحاب املشاريع 
الـصـغـيـــرة والـمتوسطة 
مبمارسة أنشطتهم التجارية 
في احلدائــق العامة، وجاء 
في نص االقتراح:  ملا كانت 
للحدائق العامــة من أهمية 
كونها تشكل ترفيها ألهالي 
املناطق فقد سعت الدولة إلى 

تشييدها لهذا الغرض.
هــذه  كانــت  وســابقا 
احلدائق تقام بها الفعاليات 

الثقافية واالجتماعية ويقبل عليها األهالي، 
ولكن هذه احلدائــق على الرغم من أهميتها 

فقــد أصبحــت ال جتذب لها 
الرواد كما كان في الســابق 
لقلة األنشطة وعدم صيانة 
املرافق التابعة لها مثل دورات 
امليــاه والنظافــة وصيانــة 
املمــرات التي تتناســب مع 

جميع فئات املجتمع.
لذا، أتقدم باالقتراح برغبة 
للسماح ألصحاب املشاريع 
واملتوســطة  الصغيــرة 
مبمارسة أنشطتهم التجارية 
في احلدائق العامة، بتنظيم 
مشــترك من وزارة التجارة 
وبلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة 

السمكية ووزارة الداخلية.

أسامة الشاهني

عادل الدمخي يطلب قرارات التكليف 
للمناصب اإلشرافية في اجلامعة

النائــب د.عــادل  وجــه 
الدمخــي ســؤاال إلــى وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
والبحث العلمي جاء كالتالي:
عاشــت جامعة الكويت 
سنوات من اإلدارة بالتكليف 
ملناصبها اإلشرافية، خالطتها 
قرارات ورؤى متباينة في تلك 
اإلدارات املؤقتــة اثرت على 
خططها وبرامجها املستقبلية. 
واليــوم ومع الذكــرى الـ٥٦
لتأسيســها تتجــدد اإلدارة 
بالتكليف مع استقالة مديرها 

دون وضوح خلارطة طريق إلدارة اصيلة وفق 
القانون ٢٠١٩/٧٦ في شأن اجلامعات احلكومية.

مســوغات قــرارات التكليــف للمناصب 

اإلشــرافية بعــد اســتقالة 
مديــر اجلامعــة وأســبابها 
وآلية طريقة اختيار املكلفني 
القانون واللوائح، مع  وفق 
تزويدي بصور ضوئية لتلك 
القــرارات؟ وهــل مت تفعيل 
نــص املادة ١٢ مــن القانون 
٧٦ لعام ٢٠١٩، بعد استقالة 
مدير اجلامعة في اإلعالن عن 
شغور املنصب وتشكيل جلنة 
اختيــار مدير باألصالة فور 
قبول االســتقالة مــن وزير 
التعليــم ودون تأخير؟ وما 
مدة تكليف املناصب اإلشرافية التي صدرت 
بعد استقالة املدير السابق بقرارات من املدير 

املكلف؟

د. عادل الدمخي


