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«اللجنة املالية»: سحب تقرير شراء القروض حال التزام 
احلكومة بتحقيق متطلبات حتسني معيشة املواطنني

املاليــة  الشــؤون  ناقشــت جلنــة 
واالقتصاديــة خــالل اجتماعهــا أمس 
الرد احلكومي بشأن تقرير اللجنة عن 
االقتراح بقانون بشراء القروض واملدرج 

على جدول أعمال مجلس األمة.
وقال رئيس اللجنة النائب شعيب 
املويزري إن اللجنة وصلت إليها ردود 
غيــر إيجابيــة حول التقريــر اخلاص 

بشراء القروض، كاشفا عن اتفاق أعضاء 
اللجنة على سحب التقرير في اجللسة 
املقبلة حال قدمت احلكومة التزاما ملزما 

بتحقيق عدد من املتطلبات.

قدمــت  «إذا  املويــزري  وأوضــح 
احلكومة في اجللســة املقبلــة التزاما 
بزيادة الرواتب واملعاشــات التقاعدية 
واملســاعدات االجتماعيــة للكويتيات 

املطلقات واألرامل وعملت على حتسني 
مستوى املعيشة وضبط األسعار وإلغاء 
الفوائد الفاحشة على قروض االستبدال 
فإن اللجنة ستقوم فورا بسحب تقريرها 

بشأن شراء القروض». وبني أن «أيدينا 
التزال ممدودة للحكومة للتعاون، وإذا 
قدموا تعهدا حول هذه األمور فسنقوم 

بسحب تقرير شراء القروض».

 شعيب املويزري: اتفاق أعضاء اللجنة على ذلك واحلكومة أرسلت ردوداً غير إيجابية حول تقرير القروض

ماجد املطيري وعبداهللا فهاد وموظفو اللجنة املالية اثناء االجتماع عبداهللا األنبعي وحامد البذالي وشعيب املويزري وصالح عاشور وعبدالوهاب العيسى خالل االجتماع

عالية اخلالد: امتناعي عن التصويت في «التعليمية» بشأن زيادة 
مكافأة الدارسني داخل الكويت سببه غياب البيانات احلكومية

قالت النائبة عالية اخلالد 
إنه ال يجوز للحكومة ان تقر 
قوانني وزيادات دون دراسات 
ماليــة باعتبارهــا مؤمتنة 
علــى املال العــام، موضحة 
أن امتناعهــا عن التصويت 
فــي جلنة شــؤون التعليم 
بشأن زيادة مكافأة الدارسني 
الكويت كان بســبب  داخل 
الدراسات والبيانات  غياب 

احلكومية.
من جهــة أخــرى، قالت 
اخلالد في تصريح صحافي 
فــي املركز اإلعالمي ملجلس 
األمة «أبشر إخواني وأخواتي 
من سكان منطقة شمال غرب 
أنه بحســب  الصليبيخات 
وزيرة الشــؤون فإن إجراء 
انتخابات اجلمعية التعاونية 
فــي منطقتهم ســتكون في 

شهر مايو املقبل».
إلــى  وأشــارت اخلالــد 
إبالغها من الوزارة بإرسال 
كتاب فتح باب الترشح إلى 
جمعيــة املنطقــة، ومبجرد 
االنتهــاء من أعمــال اجلرد 
وإجراءاته في أفرع اجلمعية 
ســيتم إجــراء االنتخابات 
املتوقعة في شهر مايو املقبل.

وأعربت اخلالد عن شكرها 
لتعــاون وزيــرة الشــؤون 
والوكيل املســاعد للقطاع، 
موضحة أن «االنتخابات لم 
جتــر منذ ٦ ســنوات، وهو 
عدم تطبيق جيد للقانون».

مــن جانــب آخــر، قالت 
اخلالــد إن اجتمــاع جلنــة 
شؤون ذوي اإلعاقة يوم أمس 
ناقش منهج حتليل السلوك 
التطبيقــي متهيدا العتماده 
داخل مدارس الكويت، فيما 

الدارسني في جامعة الكويت 
التطبيقــي والذي  ومعاهد 
نوقــش في اجتمــاع جلنة 
التعليم والثقافة واإلرشاد 
أمــس األول أوضحــت أنها 
امتنعت عن التصويت لعدم 
وجــود دراســات حقيقيــة 
ومعلومات مــن قبل وزارة 
املالية أو جامعة الكويت عن 
هذا األمــر، منتقدة حضور 
احلكومة أكثــر من اجتماع 
من دون دراســات مســبقة 

للموضوع محل النقاش.
وأوضحت أن املوافقة على 
الزيادة مسؤولية ينبغي أن 
تبنى على دراسات ومعلومات 
باعتبار أن املوضوع يخص 
املال العام، مشــيرة إلى أن 
موافقتها على زيادة الطلبة 
املبتعثني باخلارج استند إلى 
دراســة من وزارة التعليم 
العالي استمرت عاما ونصف 

العام.
وبينــت أن تلك الزيادة 
مستحقة ومدروسة وموزعة 
بشكل جيد باختالف الدول 
التي يــدرس أبناؤنا فيها، 
مضيفة «بالنسبة ألبنائنا 
الدراسني بالداخل فنحتاج 
إلى وجود بيانات ودراسات 
عن التضخم احلاصل داخل 
الكويت أو أليات السيطرة 
عليــه وهل الـــ ٥٠٪ كافية 

أم ال.
وقالــت «مــن املمكن أن 
تكون نســبة الزيــادة غير 
كافيــة، باعتبار عدم وجود 
دراســات وبيانــات ولذلك 
قررت عدم املوافقة وطالبتهم 
بتقدمي معلومــات عن هذه 

الزيادة».

ال يجوز للحكومة إقرار قوانني وزيادات مالية من دون دراسة

عالية اخلالد

يخص ذوي التوحد، مشيدة 
بتلك اخلطــوة باعتبار هذا 
املنهج هو املثبت علميا مبا 
له من معايير عاملية ونتائج 
أثبتت جناحــه على احليز 
الصغيــر الــذي مت تطبيقه 
داخل الكويت واحليز الكبير 

عامليا.
وأكدت أهمية املنهج وأنه 
مهم وحيوي كونه يســاعد 
أبناءنا من ذوى التوحد في 
أن تكون لهم فرصة أكبر في 
التعامل مع املجتمع واألفراد 
مبا له من خصائص تساعد 
على التشــخيص والتدخل 

املبكر.
وأعربــت اخلالــد عــن 
شــكرها ألعضــاء اللجنــة 
بتعجيل دراسة هذا املنهج، 
إلــى أن اجتمــاع  مشــيرة 
أمس شارك فيه مختصون 
واستشاريون وأولياء أمور، 
واســتمر لســاعات طويلة 
وانتهــى إلى نتائج ســتتم 
مناقشتها مع وزارة التربية 

العتمادها قريبا.
وفيما يخص موقفها من 
زيادة املكافأة املالية للطلبة 

سألت «الشؤون»: هل قمتم بافتتاح مراكز إيواء املعنفات.. و«النفط»
عن عدد املوظفني ضمن فريق الضبطية القضائية من هيئة البيئة

وجهت النائبة عالية اخلالد سؤاال إلى وزيرة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية ووزير الدولة لشــؤون 
املــرأة والطفولة مي البغلي، قالت في مقدمته: إن مركز 
إيواء املعنفــات، ما هو إال ضرورة ملحة في ظل تزايد 
وتصاعد ممارســات العنف ضد املرأة، وفي ظل عدم 
وجود تدخل جاد حلل مثل هذه الظاهرة أو احلد منها.

وطالبت تزويدها وإفادتها باآلتي:
هل قامت الوزارة وإداراتها املختصة بافتتاح مركز إيواء 
املعنفات؟ إن كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي باآلتي:

١ ـ في أي تاريخ مت افتتاح املركز؟
٢ ـ ما السعة االستيعابية للمركز؟

٣ ـ ما وسائل احلماية التي يوفرها املركز؟
٤ ـ ما اخلدمات التي يوفرها املركز؟

وإن كانت اإلجابة بالنفي فيرجى تزويدي باآلتي:
١ ـ ما سبب عدم افتتاح املركز حتى تاريخه؟

٢ ـ ما موعد افتتاح املركز؟
٣ ـ ما اخلطــة املعتمدة الفتتاح املركز بأقرب فترة 

زمنية ممكنة؟
٤ـ  ما البديل عن املركز في الوقت احلالي، وهل يفي 

بالغرض املعد من أجله؟
ووجهت النائبة عالية اخلالد سؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر املال، قالت في مقدمته: 
نصت املادة ١ من قانون حماية البيئة رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٤

في تعريفها حلماية البيئة على أنها «مجموعة السياسات 
والتدابير التي تهدف إلى حماية املوارد الطبيعية والنظم 
البيئية واإلجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف 
من حدته أو مكافحته، واحملافظة على البيئة ومواردها 
الطبيعية والتنــوع احليوي وإعادة تأهيل املناطق التي 
تدهورت بسبب املمارســات الضارة، وإقامة احملميات 
البرية والبحرية وحتديــد مناطق عازلة حول مصادر 
التلوث الثابتة، ومنع التصرفات الضارة أو املدمرة للبيئة 
وتشجيع أمناط السلوك اإليجابي»، ونصت املادة ذاتها 
فــي تعريفها للتفتيش البيئي علــى أنه «هي العمليات 

امليدانية واحلقلية التي ينفذها الضباط القضائيون على 
كل املنشآت واألنشطة واملشاريع التنموية بهدف التحقق 
من درجة االلتزام بتطبيق اللوائح واالشتراطات واملعايير 
البيئية والتي قد تتطلب اســتخدام األجهزة واملعدات 
واآلليــات واألنظمة املختلفة وأخــذ العينات والتوثيق 
العلمــي والفني لها»، وفي تعريفها للضباط القضائيني 
نصت على أنهم «موظفو الهيئة أو غيرهم الذين يعينهم 
الوزير املختص ويتم تأهيلهم ملراقبة وتنفيذ هذا القانون 

واللوائح والقرارات املنفذة له».
كمــا نصت املادة ٣ من ذات القانون على أنه يهدف 

هذا القانون إلى حتقيق األغراض اآلتية:
١ ـ حماية البيئة ومصادرها واحلفاظ على توازنها 

الطبيعي في إقليم الدولة كامال.
٢ـ  مكافحة التلوث والتدهور البيئي بأشكاله املختلفة 
وجتنب أي أضرار فورية أو بعيدة املدى نتيجة خلطط 
وبرامج التنمية االقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو 
الســياحية أو العمرانية أو غيرها من األنشطة وبرامج 

التنمية التي تهدف إلى حتسني مستوى احلياة.
كما نصت املادة ٤١ على «يحظر مباشرة الرعي أو 
اســتغالل األراضي في الزراعات املروية أو أي نشاط 
آخر من شــأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي 
في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة 
البرية، كما يحظر إتالف املزروعات والنباتات واألشجار 
وقطف األزهار في امليادين والشوارع واملرافق العامة أو 
اقتالع األشجار والنباتات البرية في األراضي العامة».

كما نصت املادة ١١٣ على «تنشــأ وحدة عســكرية 
متخصصة في وزارة الداخلية تسمى «شرطة البيئة» 
تعنــى مبتابعة تطبيق القوانني واالشــتراطات البيئية 
في القطاعــات واملجاالت التي يحددها املجلس األعلى، 
كما تعمــل الوحدة على دعم أعمال الضباط القضائيني 

التابعني للهيئة».
كمت نصت املادة ١١٤ على «تنطبق على شرطة البيئة 
جميع القوانني والقرارات املنظمة ألعمال جهاز الشرطة 

بالدولة، وتختص وزارة الداخلية بإدارة القوة وتوفير 
جميع اإلمكانات الالزمــة ألداء عملها، كما تعنى برفع 

تقرير سنوي للمجلس األعلى عن أعمالها».
كما نصت املــادة ١١٥ على «يختص وزير الداخلية 
بإصدار قرار بتنظيم الوحدة خالل ســتة أشــهر من 
تاريخ صدور هذا القانون على أن تزاول الوحدة عملها 
بحد أقصى خالل عامني من تاريخ صدور هذا القانون».
كما نصت املادة ١٣٥ على «يعاقب بغرامة ال تقل عن 
مائتني وخمسني دينارا وال تزيد على خمسة آالف دينار 
كل مــن خالف حكم املادة ٤١ من هــذا القانون»، وكان 
القانون في مواده من املادة ١٢٨ إلى املادة ١٥٧ من القانون 

العقوبات عن اجلرائم املنصوص عليها في القانون.
كمــا نصت املادة ١٦٠ على «مــع عدم اإلخالل بأي 
قانون آخر يلتزم املسؤول مدنيا عن التلوث بالتعويض 
عــن أـ  ما حلق بالثــروة الطبيعية من أضرار، بـ  ما 
يصيــب البيئة أو يقلل منفعتهــا، تـ  نفقات التطهير 
وإزالة التلوث أو احلد منه وإعــادة تأهيل البيئة، ث ـ 

مقابل تعطيل املرافق العامة».
وملا كان ذلك، وكانت مواد القانون صريحة وحازمة 
في احملافظة على البيئة وحمايتها من جميع أشكال التلوث 
والعبث، وكانت أجهزة الدولة ممثلة بالهيئة العامة للبيئة 
ووزارة الداخلية على عاتقها حماية البيئة من اإلضرار 

بها. وطالبت تزويدها وإفادتها باآلتي:
٭ ما عدد املوظفني ضمن فريق الضبطية القضائية من 

الهيئة العامة للبيئة؟
٭ ما عدد أفراد رجال الشرطة والضباط في شرطة البيئة؟
٭ ما عدد الضبطيات القضائية واملخالفات املوجهة في 
عام ٢٠٢٢ ملرتكبي اجلرائم املنصوص عليها في قانون 
حماية البيئة، وما عدد دعاوى التعويض التي سجلتها 
الهيئة الناجتة عن املخالفات والضبطيات، وما مجموع 

قيمة التعويضات الصادرة نتيجة ارتكاب املخالفات؟
٭ ما عدد الضبطيــات القضائية القضائية واملخالفات 
ملرتكبي مخالفة نص املادة ٤١ من قانون حماية البيئة؟

عادل الدمخي: من يقوم بتوظيف املضيفات 
للخطوط الكويتية شركة أم «املوارد البشرية»؟

وجــه النائــب د.عــادل 
الدمخي ســؤاال إلــى وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار، قال 
في مقدمته: ورد في صحيفة 
البريطانيــة  «التلغــراف» 
بتاريــخ ٢ ينايــر ٢٠٢٣ أن 
اخلطوط اجلوية الكويتية 
طلبت من املتقدمات لوظيفة 
«مضيفة» خلع مالبســهن 
خالل مقابالت التقدمي على 
الوظائــف التي جــرت في 
مدينــة مدريد االســبانية، 
وقــد أدى هــذا اخلبــر الى 
ضرر كبير بسمعة الكويت 
وســمعة اخلطوط اجلوية 
إلى  الكويتيــة، باإلضافــة 
مخالفة هذا التصرف مبادئ 
ديننا االسالمي احلنيف في 

الكويتيــة، هــل هــي إدارة 
املوارد البشرية ام شركات 
خارجية، وهل تتم االستعانة 
بشركات توظيف من داخل 
الكويــت أو خارجهــا؟ مع 

تزويدي بالتفاصيل.
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٢
بتفاصيل رحالت توظيف 
املضيفات على مدى اخلمس 
سنوات املاضية مع تزويدي 
بتفاصيل جميع من حضر 
من موظفي اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة أو مــن ميثلهــا 
وأماكــن املقابــالت وأعداد 
املتقدمــات وعدد املقبوالت 
والشركات التي استخدمت 
للتوظيف، وخصوصا فيما 
يتعلــق باحلادثة املذكورة 

في السؤال.

املخالفات اجلسيمة والتي 
تخالــف الشــرع؟ يرجــى 
تزويدي بقرار تشكيل جلنة 
التحقيق ومحاضر التحقيق 
وقرارات جلنة التحقيق إن 

وجدت.
٦ـ  هل مت إيقاف املتسببني 
بهذه املخالفــة والفضيحة 
اجلسيمة عن العمل؟ يرجى 

تزويدي مبا يثبت ذلك.
٧ـ  ما طبيعة التحقيقات 
التي تقوم فيها الســلطات 
اإلســبانية ضــد اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وما التهم 
التي يتم التحقيق فيها، ما 
اآلثار املترتبة على ذلك، وما 
الغرامات املتوقعة، ما االثر 
الســلبي املتوقع على املال 

العام؟

٣ ـ مــا اإلجــراءات التي 
اتخذهــا الوزيــر في ضوء 
الضرر الكبير على الكويت 
اوال وعلى اخلطوط اجلوية 

الكويتية؟
الوزيــر  ـ هــل قــام   ٤
بالتحقيــق مــع العضــو 
العامــة  املنتــدب للهيئــة 
لالســتثمار في ضوء هذه 
املخالفات اجلسيمة والتي 
تخالــف الشــرع؟ يرجــى 
تزويدي بقرار تشكيل جلنة 
التحقيق ومحاضر التحقيق 
وقرارات جلنة التحقيق إن 

وجدت.
الوزيــر  ـ هــل قــام   ٥
الرئيــس  بالتحقيــق مــع 
التنفيذي للخطوط اجلوية 
الكويتيــة في ضــوء هذه 

استفسر عن تفاصيل رحالت توظيفهن على مدى الـ ٥  سنوات املاضية

د.عادل الدمخي

سابقة ال يقبلها اي شخص 
يخاف على سمعة بلده.

وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي:

١ ـ مــن يقــوم بتوظيف 
املضيفات للخطوط اجلوية 

محمد املطير: هل حقق مكتب 
استثمار لندن أرباحًا منذ ٢٠٢١؟

وجــه نائــب رئيــس 
مجلــس األمــة محمــد 
املطير ســؤاال إلى وزير 
الدولــة  املاليــة وزيــر 
للشــؤون االقتصاديــة 
واالستثمار، فيما يخص 
مكتب االستثمار الكويتي 
في لندن، ونص السؤال 

على ما يلي:
إفادتـــــي  يرجـــــى 

وتزويدي باآلتي:
١- هل اجتمع مجلس 
العامــة  الهيئــة  إدارة 

لالســتثمار مع رئيس مكتب لندن منذ 
تعيينه في أغسطس ٢٠٢١ حتى تاريخه؟ 
إذا كانــت اإلجابــة باإليجــاب، فيرجى 

تزويدي مبا يثبت ذلك.
٢- هل كان هناك حتقيق في مكتب 
Quinn لندن من مكتب احملاماة العاملي

Emanuel؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي مبالحظــات مكتب 
احملاماة، وهل برئ الرئيس التنفيذي؟

٣- هل حقــق مكتب 
لنــدن أرباحــا منذ ٢٠٢١

حتى تاريخــه أعلى من 
السابقــــة؟  السنــــوات 
يرجــى تزويدي بجدول 
توضيحــي عــن أربــاح 
وخســائر مكتــب لندن 
عــن الســنوات اخلمس 

السابقة.
٤- هل يوجد موظف 
يونانــي اجلنســية في 
مكتــب لنــدن؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تزويــدي بشــهادته، وخبراته وتاريخ 

تعيينه وراتبه.
٥- هل قدمت شــكاوى ضد املوظف 
اليوناني أو لديه جتاوزات أو مخالفات 
أو شــبهات في التعامــالت املالية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى تزويدي 
بتلك التجاوزات واملخالفات والشبهات؟ 
ومبا اتخذمتوه من إجراءات حيال تلك 

التجاوزات.

 سأل عن وجود موظف يوناني يعمل في املكتب

محمد املطير


