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الغامن :تشرفنا بلقاء نائب األمير واستمعنا بحرص لتوجيهاته السديدة
ريا�ض عواد

قال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن
تشرفنا اليوم أن��ا وأعضاء مكتب املجلس
بلقاء سمو نائب األمير وهو لقاء األب بأبنائه
 ،مشيرا إلى ان سموه طمـأننا على صحة
صاحب السمو األمير في الواليات املتحدة
وأن صحة سموه في حتسن .
وأض���اف ف��ي تصريح إل��ى الصحافيني
استمعنا بحرص شديد لنصائح سمو نائب
االمير وتوجيهاته السديدة والتي شدد فيها
على التعاون مع السلطة التنفيذية وهو
احلاصل اآلن بني السلطتني  ،وأكرمني سموه
بكلماته جتاه شخصي املتواضع ودعوته
للنواب بالتعاون مع الرئاسة في اجناز كل
التحديات وهذا دافع قوي وشهادة شخصيا

أعتز بها م��ن سمو نائب األم��ي��ر ونعاهده
اننا سنكون على العهد في تلبية طموحات
سموه وطموحات الشعب الكويتي .
وق���ال ال��غ��امن استمعنا إل��ى توجيهات
سموه ف��ي العديد م��ن امل��وض��وع��ات املهمة
واستفدنا من خبرته في توجيهنا إلى املسار
الصحيح .
من جانب آخر جدد الغامن دعوته للنواب
واملوظفني بالتعاون مع األمانة العامة من
أجل إج��راء الفحص الطبي األح��د واالثنني
املقبلني كي تظهر النتيجة قبل جلسة الثالثاء
.
وبني الغامن أن استجواب وزي��ر املالية
ب��راك الشيتان امل��درج على ج��دول االعمال
اس��ت��وف��ى امل���دة القانونية  ،وأي تأجيل

للمناقشة يحب أن يكون بقرار من املجلس ،
أما استجواب وزير الداخلية انس الصالح
فيملك الوزير إذا شاء أن يؤجل دون احلاجة
إلى موافقة املجلس .
وأوض���ح أن على ج��دول األع��م��ال طلب
نقاش مقدم من ال��ن��واب ال��روم��ي والهاشم
والدوسري والفضل والرويعي بتخصيص
ساعة ملناقشة قضية الصندوق املاليزي
وبعدها مناقشة التعليم خ�لال ساعتني
وبعدها لدينا نحو  6قوانني جاهزة نأمل
االنتهاء من أكبر قدر منها .
وقال الغامن إذا سارت األمور على ما يرام
ولم تكن هناك معوقات تتعلق باملتطلبات
الصحية فسيتم عقد جلسات خاصة بناء
على طلبات مقدمة من النواب .

مرزوق الغامن

الشطي :توجيهات سمو نائب األمير وولي العهد بضرورة
التمسك بالقانون والقيم واملكتسبات الدستورية

ريا�ض عواد

ق��ال النائب خ��ال��د الشطي إن سمو
نائب سمو األمير وول��ي العهد الشيخ
ن���واف األح��م��د اجل��اب��ر ال��ص��ب��اح شدد
خالل استقباله رئيس وأعضاء مكتب
م��ج��ل��س األم����ة أم����س ع��ل��ى ض����رورة
التمسك بالقانون والقيم واملكتسبات
الدستورية.
وأض��اف في تصريح مبجلس األمة
اليوم « لقد تلقينا من سمو نائب األمير
تطمينات ب��أن احلالة الصحية لسمو
األم��ي��ر مستقرة وإن ش��اء ال��ل��ه سوف
تكون في حتسن لذلك ألتمس من الله
العلي القدير وبدعاء جميع الصاحلني
مِن الشعب الكويتي عودة سمو األمير
ال��ى ارض الوطن معافى من أي مرض
وسقم».
وق���ال الشطي « لقد استمعنا الى
توجيهات سموه ونصائحه التي تخرج

خالد الشطي

من قلب األب ال��ى قلوب ابنائه؛ حيث
أك��د سموه أهمية وج��ود تعاون مثمر
ومستمر بني املجلس واحلكومة ،إضافة

ال��ى التعاون داخ��ل مجلس األم��ه فيما
بني األعضاء وبعضهم وما بينهم وبني
رئاسة املجلس من جهة أخرى» .وأكد أنه
«في مثل الظروف احلالية نحن في أمس
احلاجة إلى التمسك بثوابتنا الوطنية
والسير دائما على النهج الدستوري مبا
يحقق ثوابت الوطن».
وطالب الشطي في هذا الصدد بعدم
االلتفات إلى ما تثيره بعض احلسابات
املشبوهة وامل��ن��ص��ات االع�لام��ي��ة التي
توجه من اخلارج لبث االشاعات وضرب
الوحدة الوطنية والقيم الدستورية و
االستقرار الداخلي .وشدد الشطي على
انه « طاملا متسكنا بالدستور وبثوابتنا
الدستورية فإن االستقرار إن شاء الله
سيكون دائما» ،مطالبا بالعمل لتحقيق
ذل��ك وع��دم إف��س��اح أي فرصة ألي��ادي
العابثني ،كما طالب وزي��ر الداخلية
ب��ض��رورة االستمرار في كشف ملفات

الفاسدين .واعتبر أن اخلطوات التي مت
اتخاذها في العديد من امللفات «خطوات
جبارة» مؤكدا أهمية االستمرار في كشف
الفاسدين ،مشيرا في هذا الصدد إلى أن
هناك ثوابت دستورية في ان املتهم بريء
حتى تتم إدانته بحكم قضائي نهائي
وب��ات» .وأكد الشطي أنه « ليس كل من
ورد اسمه ف��ي التحقيقات بخصوص
قضية ما فاسدا ونصدر عليه أحكاما،
الفتا الى أن هذه املسيرة التي بدأت على
يد وزير الداخلية يجب ان حتصل على
كل الدعم ملالحقة متهمي غسيل األموال
لدعم اإلرهاب ومحاكمتهم» .واعتبر أن
« اخلطوات التي بدأت مباركة وتستحق
منا اإلش���ادة كونها خطوات تسير في
إطار جهود مكافحة الفساد الذي تأخرنا
فيه مؤكدا أن هذه اخلطوات جريئة ومن
واجبنا أن نشد على يد وزير الداخلية
وأن نطالبه باالستمرار فيها

وزير املالية :موافقة مبدئية
على االقتراح النيابي بشأن
التمويل اإلسالمي
أكد وزي��ر املالية ب��راك الشيتان موافقته
املبدئية على االق��ت��راح بقانون امل��ق��دم من
ع��دد م��ن ال��ن��واب إلن��ش��اء كيان مستقل في
(التأمينات) يقدم خدمات متويل إسالمي،
وال���ذي ج��رى مناقشته ام��س ف��ي اجتماع
اللجنة املالية البرملانية.
وقال الشيتان في تصريح مبجلس األمة
عقب حضوره االجتماع إنه وافق من حيث
املبدأ على ما ورد في االق��ت��راح ،مشيرا إلى
وجود مالحظات على الصيغة ستناقش في
االجتماع املقبل للجنة.
ولفت إلى أن مؤسسة التأمينات بدأت من
جانبها ،وفي خط منفصل ،دراس��ة جدوى
إلنشاء شركة مستقلة لتمويل املقاعدين
والتي من خاللها ستتبني املالحظات التي
سنعرضها على اللجنة.
وأوضح الشيتان أن هذ االقتراح يتماشى
مع القوانني األخ��رى التي أقرتها احلكومة
خلدمة املتقاعدين ومنها قانون االستبدال
الذي خفض نسبة القسط املستقطع من 14
ال��ى  6%وأيضا قانون خفض أقساط الـ7
رواتب والتي مت خفضها من  25إلى 15%

الدالل للحربي ما خطة
وزارة التربية بطبيعة
بدء العملية التعليمية
اعلن النائب محمد ال���دالل ع��ن توجيه
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي
وج��اء في نص ال��س��ؤال :تستعد وزارة
التربية ووزارة التعليم العالي لبدء العام
ال��دراس��ي اجل��دي��د ،وت��أت��ي ه��ذه السنة في
ظل إستمرار إنتشار وباء فيروس كورونا
املرشح حسب التقارير الدولية أن يستمر
حتى عام  ،2021ونظرا ً لألثار املترتبة على
إستمرار الوباء على العملية التعليمية وبدء
الدراسة الفعلية في املؤسسات التعليمية،
لذا يرجى إفادتنا باآلتي:
 .1ما هي خطة وزارة التربية وكذلك
خطة وزارة التعليم العالي بشأن طبيعة
ب��دء العملية التعليمية في شهر سبتمبر
وأكتوبر القادمني وهل سيكون هناك حضور
ومشاركة فعلية وشخصية في امل��دارس
واملعاهد واجلامعات أم ستكون العملية
التعليمية عن بعد ،مع ذكر األسباب.
 .2ما صحة ما يثار أن العملية التعليمية
في التعليم العام بالتربية ستتم عن طريق
حضور فعلي جسدي إلى املدارس واملعاهد
واجلامعات لساعات محددة ثم إستكمال
باقي اليوم الدراسي بواسطة التعليم عن
بعد ،مع رجاء حتديد صحة ما أثير في أي
مرحلة دراسية وعلى أي أساس مت إعتماد
هذا التوجه.
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الرويعي :تلقينا تطمينات من
سمو ن��ائ��ب األم�ي��ر وول��ي العهد
بتحسن صحة سمو أمير البالد
ق��ال أم�ين س��ر مجلس األم��ة
ال��ن��ائ��ب د.ع����ودة ال��روي��ع��ي إن
رئيس وأعضاء مكتب املجلس
تلقوا تطمينات مبشرة من سمو
نائب األمير وولي العهد الشيخ
ن���واف األح��م��د اجل��اب��ر بشأن
اس��ت��ق��رار األوض����اع الصحية
لسمو أمير البالد الشيخ األحمد
اجلابر.
وأضاف الرويعي في تصريح
مبجلس األمة اليوم « نبشر من
خ�لال تلك التطمينات الشعب
الكويتي باستمرار حتسن صحة
سمو األم��ي��ر ،ونتمنى لسموه
ال���ع���ودة س��امل��ا غ��امن��ا معافى
ليكون ب�ين أه��ل��ه واب��ن��ائ��ه في
الوطن احلبيب».
وأكد الرويعي أن سمو نائب عوده الرويعي
األمير دعا من خالل توجيهاته
املعهودة إلى التكاتف مع الرئيس واألعضاء من أجل الكويت ومن أجل إكمال
مسيرة دولة املؤسسات ودولة القانون».
وأضاف ان «احلديث تطرق إلى القضايا التي يجري احلديث حولها حاليا
مثل قضايا الفساد ،وان سموه أكد ان اجلهات القضائية هي من تتولى الفصل
في تلك القضايا».
وبني الرويعي أن سموه حتدث أيضا عن دور وسائل التواصل االجتماعي
الفتا إلى أنها فاعلة ولها مردود ثقافي وذات مصداقية وأما ماعدا ذلك فيجب اال
ننجرف وراء كل ما يشاع ويقال والذي قد يكون ضد املجتمع.
ولفت الرويعي إلى أن مجلس األمة مقبل في املرحلة املقبلة على جملة قوانني
مطلوب إقرارها قبل دور االنعقاد مطالبا النواب بالتكاتف والتعاون وإقرار
ماهو متاح من قوانني تنفع الناس

الفضالة يطالب وزير التربية برفع
نسبة اخلصم على رسوم املدارس
اخلاصة إلى  50في املئة
ط���ال���ب ال���ن���ائ���ب ي��وس��ف
الفضالة وزي��ر التربية وزي��ر
التعليم العالي د .سعود احلربي
بإعادة النظر في قراره اخلاص
بتخفيض نسبة رسوم املدارس
اخل��اص��ة إل���ى  25%وزي����ادة
ال��ن��س��ب��ة إل���ى  50%لتخفيف
العبء على كاهل أولياء األمور
في ظل أزمة «كورونا».
وق��ال الفضالة ف��ي تصريح
صحفي مبجلس األمة إن القرار
غير مفهوم وأن نسبة اخلصم
ال على أي
غير كافية ،متسائ ً
أس���اس مت إق���رار تلك النسبة
الضئيلة؟ وما ال��دراس��ات التي
قام بها الوزير في هذا الشأن؟
مؤكدا أن هذا القرار اتخذ من دون
دراسة كافية وواضحة.
يوسف الفضاله
وأض��اف الفضالة أن��ه سبق
أن طالب مرارا وتكرارا بضرورة تخفيض تلك الرسوم بحكم أن التعليم خالل
الفصل الدراسي املقبل سيكون عن بعد.
وناشد الفضالة وزي��ر التربية بحماية مصالح الناس وفقا للقسم الذي
اقسم عليه ورفع نسبة اخلصم إلى  ،50%خاصة أن هذا التخفيض البسيط
في ظل غياب نصف الهيئة التدريسية وفقا لقرار الوزير بأن يتم تدريس املواد
األساسية فقط ال يتماشى مع تلك املعطيات.
وأكد أن هذا القرار غير مدروس في ظل غياب نصف الهيئة التدريسية كما
أن اخلدمات التي تقدم في املدارس أيضا غير موجودة نظرا إلقرار التعليم عن
بعد ،مضيفا إذا كان هناك عدد من املدارس لديها مصاريف وتكاليف فإن مدارس
عديدة ليس لديها ذلك.
ومتنى الفضالة في ختام تصريحه من الله سبحانه وتعالى في هذه األيام
املباركة أن يرفع البالء وأن يرجع أميرنا ووالد اجلميع إلى أرض الوطن بصحة
وعافية

ال�ف�ض��ل :س�م��و ن��ائ��ب األم�ي��ر دع��ا إل��ى ال�ت�ع��اون
في مجلس األمة ..وحذر من تأثير احلسابات
املشبوهة في وسائل التواصل االجتماعي
قال النائب أحمد الفضل إن سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف
األحمد اجلابر الصباح حذر خالل لقائه رئيس وأعضاء مجلس األمة اليوم من
تأثير «احلسابات املشبوهة املثيرة للفنت» ،معربا من جهة أخرى عن ارتياحه
باالطمئنان على صحة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح.
وأكد الفضل في تصريح مبجلس األمة اليوم أن «اللقاء كان أبوياً بني األب
وأبنائه ،وسعدنا باألخبار املطمئنة عن صحة حضرة صاحب السمو أمير البالد
التي نقلها لنا سمو نائب األمير».
وأكد الفضل أن هذه األمر انعكس إيجاباً على كل النواب احلضور ،مبيناً أن
سمو نائب األمير طلب إبالغ الشعب الكويتي أن صحة األمير مطمئنة ،داعيا ً الله
أن يرده ساملا غامنا إلى ديرته.
وأوض��ح أن سمو نائب األمير أكد قضية مهمة وهي ما أسماها باحلرف»
احلسابات املشبوهة» مبينا أن هذا هو اللفظ الدقيق لها» حيث جتدهم في كل
أزمة مؤججني لنار الفنت واإلشاعات».
وذكر «إننا بعد دراس��ة قانونية عميقة نتجه إلى إص��دار قانون ينظم هذا
الفضاء املنفلت» ،مبيناً أن القانون معروض على جلنة الشوؤن التشريعية
ونأمل البت فيه بأقرب وقت ليذهب إلى اللجنة التعليمية باعتبارها اللجنة
املختصة.

