
وجه النائب محمد الدالل سؤاال إلى وزير التربية 
والتعليم العالي حامد العازمي بشأن املدينة اجلامعية 

مبنطقة الشدادية.
وقال الدالل في مقدمة سؤاله: تعد املدينة اجلامعية 
مبنطقة الشدادية من املشاريع التي استغرق إجنازها 
دهرا من الزمن استمر أكثر من عقدين وحتى تاريخه 
ول��م تنجز وال يوجد كما هو معروف تاريخ محدد 
لتسلم وافتتاح املدنية اجلامعية علما ب��أن بعض 
اإلجابة عن أسئلة النواب في مراحل تاريخية سابقة 
تذكر أن املوعد هو سنة 2019 ميالدية في حني نسمع 
بعض التصريحات الرسمية اإلع��الم��ي��ة ل��ع��دد من 
املسؤولني ب��أن تاريخ اإلجن��از هو 2020 م وه��و ما 
يعد تناقضا من جانب ويعد أيضا فشال للحكومات 
املتعاقبة في تأخر إجناز هذا الصرح التعليمي املطلوب 

للدولة وللشعب.
 وطالب الدالل بإفادته وتزويده باآلتي:

-1 م��ا ال��ت��اري��خ امل��ق��رر النتهاء م��ش��روع املدينة 
اجل��ام��ع��ي��ة واف��ت��ت��اح امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة )جامعة 

الشدادية( بشكل كامل ونهائي؟

-2 ما موقف وزارة التربية والتعليم العالي من 
اعتبار جامعة الشدادية جزءا من جامعة الكويت أم 
جامعة حكومية أخرى مع تزويدي بالقرارات اخلاصة 

بهذا األمر؟
-3 هل ستقوم ال��وزارة بتسلم وافتتاح جزء من 
جامعة الشدادية أم ستنتظر انتهاء عمليات البناء 

كافة الفتتاح جامعة الشدادية.
-4 من اإلدارة التشغيلية احلالية املديرة ملشروع 
جامعة الشدادية مع تزويدي بفريق العمل املتابع 
للمشروع وما رأيهم كتابيا بشأن إمتام إجناز مشروع 
جامعة الشدادية مع إرفاق املستندات كافة بهذا الشأن؟

-5 من األط��راف املتسببة بتأخر إجن��از وتسليم 
مباني جامعة الشدادية وما خطوات الوزارة ملواجهة 

املتسببني قضائيا وقانونيا وإداريا؟
-6 ذكر ديوان احملاسبة جملة من املخالفات بشأن 
مشروع املدينة اجلامعية في السنوات 2014 وحتى 
تاريخة يرجى إفادتي باملخالفات واملالحظات التي 
أورده��ا دي��وان احملاسبة وما قامت به وزارة التربية 

والتعليم العالي ملعاجلتها والتعامل معها.
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سأل وزير التربية عن موعد االنتهاء من املشروع
الدالل: احلكومات املتعاقبة فشلت في إجناز جامعة الشدادية

ال����������ن����������واف ي���ش���ي���د 
ب��ج��ه��ود »ال��ت��رب��ي��ة 

اخلاصة«

محمد الدالل

في ظل تردي اخلدمة في مقابل إنفاق الكثير من األموال

االتصاالت  هيئة  دور  عن  بوشهري  يسأل  الشاهني 
في حماية مصالح عمالء االتصاالت

وج��ه النائب أس��ام��ة الشاهني س���ؤاال برملانيا 
إلى وزي��رة الدولة لشؤون اإلسكان وزي��رة الدولة 
لشؤون اخلدمات د.جنان بوشهري عن دور الهيئة 
العامة لالتصاالت وتقنية املعلومات في حماية 

مصالح عمالء خدمات االتصاالت.
 ونص السؤال على ما يلي:ملا كان العصر احلالي 
هو عصر االتصاالت واملعلوماتية، وملا كان ضعف 
االتصال أو حدوث أي خلل به يؤدي إلى ضرر بالغ 
بالفرد واملجتمع، ونظرا الستغالل بعض شركات 
االتصاالت واإلنترنت للمواطنني وت��ردي اخلدمة 
املقدمة لهم في مقابل إنفاق الكثير من األموال، وهذا 
ب��دوره يتعارض مع خطط احلكومة وتوجيهات 
سمو أمير البالد بجعل الكويت مركزا ماليا وجتاريا 

ولتهيئة املناخ اجلاذب لالستثمار العاملي.
 لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:

1( ما دور الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
امل��ع��ل��وم��ات ف��ي ح��م��اي��ة م��ص��ال��ح ع��م��الء خ��دم��ات 

االتصاالت؟
2( ما اآللية املتبعة في تقدمي الشكاوى للهيئة 
ح��ول اخل��دم��ات املقدمة للعمالء م��ن قبل شركات 

االتصاالت وشركات االنترنت؟
3( ما دور الرقابي للهيئة في متابعة التزام 
الشركات بالعقود املبرمة مع العمالء فيما يخص 
السرعات احملددة في االنترنت في عمليات التصفح 

أو التحميل )Upload - Download (؟
4( ما اإلجراءات املتبعة من قبل الهيئة في ضبط 
أسعار املبالغ بها في رسوم اخلدمة املقدمة والتي 
تفرضها شركات االت��ص��االت على العمالء؟ وهل 
توجد تعريفة خاصة بالهيئة تفرض على العمالء 

في حال استخدام نظام التجوال أثناء السفر خارج 
البالد، وال��ذي جعل بعض املواطنني يلجأون إلى 

القضاء.
 5( ما دور الهيئة في إنشاء األب��راج واحملطات 
الراديوية؟ وما تأثيرها على الصحة العامة للسكان 
باملناطق السكنية؟ وهل هناك تنسيق بني الهيئة 

وشركات االتصاالت في إنشائها؟

  أسامة الشاهني
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ناقشت جلنة الشؤون املالية واالقتصادية 
في اجتماعها امس مشروع القانون بشأن 
السجل التجاري بحضور أعضائها ووزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان. وقال 
م��ق��رر اللجنة النائب ص��ال��ح ع��اش��ور في 
تصريحات باملركز اإلع��الم��ي ف��ي مجلس 
األمة أن قانون السجل التجاري صدر عام 
1959، أي أكثر من ستني عاما وكثير من 
مواده تناسب اخلمسينات والستينات من 

تاريخ الكويت.
 ولفت عاشور إل��ى أن��ه حتى اجل��زاءات 
امل��وج��ودة في القانون بالروبية وليست 
بالدينار، مشيرا إلى أنه متت مناقشة مواد 
مشروع القانون التسع وعشرين مادة، على 
مدى أكثر من اجتماع للجنة. وأك��د أنه مت 
التوافق على التعديالت املطلوبة، وأولها« 
وض��ع تعريف كامل لكلمة التاجر وكذلك 

املنشأة التجارية«.
وأض��اف عاشور أن التعديل اآلخ��ر هو 
أن��ه مت��ت إض��اف��ة السجل اإللكتروني إلى 
السجل التجاري العادي، الفتا إلى أن هذا 
التعديل ي��ل��زم )ال��ت��ج��ارة( ب��وض��ع سجل 
الكتروني ميكن مل��ن يرغب االط���الع عليه 

ملعرفة البيانات«.
وبني أن القانون احلالي ال يجرم التضمني 
بالنسبة للشركات، إال أن القانون اجلديد 
وض��ع عقوبات ت��ت��راوح م��ن 1000 دينار 
إل��ى 20 أل��ف دينار فيما يتعلق مبوضوع 

التضمني والتحايل على البيانات.
وفيما يتعلق بالنشر االلكتروني للحكومة 

في امل��ادة )17( ق��ال عاشور إن��ه مت إلغاء 
عقوبة السجن ومت االقتصار على الغرامة 
فقط، وذلك لتكريس مبدأ عدم فرض السجن 
على التاجر وعلى من يعطي بيانات غير 
دقيقة، موضحا أنه مت إلغاء عقوبة السجن 

واالكتفاء بالعقوبات املالية.
وأض��اف أن��ه بالنسبة للمادة )90( فقد 

مت إعطاء موظفي التجارة صفة الضبطية 
القضائية ل��الط��الع على سجالت ودفاتر 
املنشأة التجارية. ولفت إل��ى أن��ه ك��ان في 
ال��س��اب��ق أك��ث��ر الضبطيات يتم حتويلها 
مباشرة إلى النيابة العامة بدون التحقيق 
أو البحث ع��ن أص��ل امل��وض��وع ف��ي اإلدارة 
املختصة، »ول��ك��ن أعطينا احل��ق ل��ل��وزارة 

النظر في املخالفات في الوزارة املختصة إذا 
استدعى األمر أو عدم الوصول إلى توافق 
معني في املخالفات فحينها يتم حتويلها إلى 

النيابة العامة«.
وقال إن اللجنة وافقت باإلجماع على هذه 
التعديالت، وسوف يعرض مشروع القانون 

على املجلس ألخذ املوافقة عليه

 وافقت على تعديالت »السجل التجاري«

»املالية البرملانية« تلغي احلبس على التاجر في »النشر اإللكتروني«

– محمد صابر( )تصوير  جانب من اجتماع اللجنة 

أكد أن صبره على ما يحدث في »النفط« له حد.. وحذر الرشيدي باستجوابه

عمر الطبطبائي: املسؤول الذي ال يقدر على احملاسبة 
عليه ان يبتعد سواء كان وزيرا أو رئيس وزراء
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طالب النائب عمر 
ال��ط��ب��ط��ب��ائ��ي س��م��و 
رئيس مجلس الوزراء 
باإلجتماع بالقيادات 
النفطية واإلطالع على 
األس��ئ��ل��ة ال��ب��رمل��ان��ي��ة 
املوجهة ح��ول القطاع 
النفطي ملعرفة مكامن 
ال��ف��س��اد ف��ي ال��ق��ط��اع، 
محذرا من أن استجوابه 
لوزير النفط حول هذه 
ال��ق��ض��اي��ا ج��اه��ز منذ 
دور اإلنعقاد املاضي 
وينقصه فقط التوقيع 
وت����اري����خ ال��ت��ق��دمي.
وق��ال الطبطبائي في 
تصريح للصحافيني 
: خرج تصريح لنائب 
رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أنس 
الصالح يقول فيه ان 
س��م��و رئ��ي��س مجلس 
ال�����وزراء م��س��ت��اء من 

وضع الكويت في مؤشر مدركات الفساد، وكأن 
هذا االم��ر يحتاج الى مؤشرات تبني أن الكويت 

تتراجع أم ال؟
وب��ني أن��ه ل��ن يتحدث ع��ن مواضيع الفساد 
املوجودة بل سيركز على القطاع النفطي الذي 
كان يتبنى ملفه منذ دور اإلنعقاد املاضي وال يزال 
يتبناه، مبينا أننا اآلن أمام حكومة جديدة ووزراء 
جدد، ومن الباب األخالقي نعطي كل وزير فرصة، 

فال ميكن ان احاسب وزير على ملفات سابقة.
وقال إن وزير النفط احلالي لغاية اآلن »رايته 
بيضة » ويتعامل معنا بطريقة ايجابية ولكن 
هناك مالحظات على القطاع النفطي، ومن اليوم 
الوزير أخذ مهلته الكافية وسنفتح امللفات التي 
كنا نتحدث عنها، الفتا إلى أنه وجه في 10 أبريل 
2017 س��ؤاال برملانيا لوزير النفط عن بعض 
األمور التي تتعلق باملال العام، وبعد ستة أيام 
وردت رسالة من الوزارة بأنه جار إعداد البيانات 
املطلوبة للرد على السؤال، ولكن إلى اليوم لم 
تأتي أي إج��اب��ة، اآلن ه��ل لنا احل��ق أن نسائل 

سياسيا أم ال؟
وبني أن هناك قياديني في مؤسسة البترول 
الكويتية صرفوا ألنفسهم من األم���وال العامة 
أم���واال بغير وج��ه احل��ق م��ن خ��الل م��وض��وع » 
ترصيد اإلج����ازات«، ش��ارح��ا أن��ه مسموح بيع 
اإلجازات مرة واحدة فقط في السنة، ولكن هناك 
أشخاص خالفوا القوانني وباعوا إجازاتهم ثالثة 
مرات مببالغ تتعدى املاليني، فضال عن »باكيج 

نهاية اخلدمة » الذي يصل إلى ماليني الدنانير.
وطالب سمو رئيس مجلس الوزراء باإلجتماع 
بقيادات القطاع النفطي واإلط��الع على أسئلة 
النواب وكم سؤال لم يتم الرد عليه، مشيرا إلى 
أن من ضمن أسئلته البرملانية ما يتعلق باستفادة 
العضو املنتدب احلالي للموارد البشرية بدون 

وجه حق مببالغ تتجاوز ال� 60 ألف دينار.
وشدد على أنني لن أقبل طلب التمديد في الرد 
على هذه األسئلة بالذات، وأقسم بالله أن محاور 
استجواب وزير النفط جاهزة منذ دور اإلنعقاد 
املاضي وحتتاج فقط التوقيع والتاريخ، ولكننا 
إلى اآلن نحسن النية بالوزير اجلديد إذا لم يكن 
الوزير ق��ادرا عليهم فإننا ق��ادرون عليهم ولكن 

سنزيحك من املشهد.
وأك��د أننا ال يعنينا 
ت��ص��ري��ح��ك ي���ا سمو 
الرئيس بل ما يعنينا 
هو التحرك الذي تقوم 
به فهل حاسبت؟ وإذا 
ل���م حت���اس���ب فنحن 
سنحاسبك. وكشف 
عن أن��ه باإلضافة إلى 
عدم الرد على األسئلة 
البرملانية هناك تالعب 
في بعض الردود، وهذا 
جاهز في اإلستجواب 
ف���ي ي���وم م���ن األي����ام، 
م���ؤك���دا أن امل��س��اءل��ة 
ليست ل��وزي��ر النفط 
فقط ب��ل إل��ى أعلى من 

وزير النفط.
وش�������دد ع���ل���ى أن 
ال��ن��اس ال���ذي ليسوا 
على ق��در املسؤولية 
ي��ج��ب أن ي��ح��اس��ب��وا 
وإذا لم تكن قادرا على 
فابتعد  محاسبتهم 
س���واء كنت وزي���را أو 
رئيسا ملجلس ال��وزراء، فالبلد فيها من هو قادر 
على العمل والثبات. واضاف: »سبق وان حتدثت 
عن مشروع الوقود البيئي وان��ا من هنا احتدى 
احلكومة اذا مت االنتهاء منه في نهاية علم 2018 
فالتشغيل التجاري للمشروع يحتاج بحد ذاته 

الى 6 أشهر ».
وت��اب��ع الطبطبائي موجها حديثه لرئيس 
الوزراء »ياسمو الرئيس ياللي خايف ومستاء من 
الفساد هناك كالم كبير عن التالعب مع املقاولني 
وه��ن��ا ي��أت��ي دور دورك للمحاسبة واملعاقبة 
والبحث عن التالعب خاصة وانك كنت تتفاخر 
في افتتاح دور االنعقاد املاضي مبشروع الوقود 

البيئي وانه سينتهي في علم 2018 ».
ول��ف��ت الطبطبائي ال��ى ان م��ش��روع ال��وق��ود 
البيئي يكلف مليارات »وام��وال الكويت ليست 
رمل فاملشروع لن ينتهي باملوعد احملدد وسبق 
وان نصحناكم بشأنه واالن لن ننصح وسنعطي 
الوزير احلالي اجلديد حقه االخالقي والقانوني 
ولكن هذا الوقت ليس مرسال ومرتبط باالجابة 

عن االسئلة املوجهة إليه ».
واكد انه ينتظر االجوبة على االسئلة التي تقدم 
بها وكذلك االجابة على اسئلة النائب احلميدي 
السبيعي »فصبرنا له حد وأيناء القطاع النفطي 
ليسوا لعبة ألحد وبالنسبة لي الفرصة انتهت 
وعلى املسؤوليني بالقطاع النفطي االجابة على 
االسئلة واحملاسبة من قبل رئيس الوزراء ووزير 
النفط اذا ثبت صحة األسئلة »،متمنيا على وزير 

النفط قراءة االجابات قبل ارسالها له.
وت��اب��ع الطبطبائي ال اري���د ان اع��ل��ن االن 
استجوابي ولكني اري��د اص��الح امل��وض��وع وان 
لم يصلح في دور االنعقاد احلالي سيكون لي 
موقف بخالف موقف الدور املاضي، متمنيا ان ال 
تأتيه اتصاالت وان يعمل رئيس الوزراء والوزير 
املعني على متابعة املواضيع املثارة في أسئلته. 
ومتنى ان يتم تقليل محاور استجوابه النه لن 
يسكت الن الوزير احلالي »خوش ريال وهناك 
أم��ور على رئيس ال���وزراء مسؤوليتها »،داعيا 
رئيس ال���وزراء للبحث عن البكجات املليونية 
بالقطاع النفطي وغيرها من املواضيع ال��واردة 

في أسئلته.

عمر الطبطبائي

»البيئة البرملانية« جتتمع األحد املقبل ملناقشة التلوث البيئي مبدينة صباح األحمد

56 مجرور صرف يصب احلويلة : 
 في جون الكويت

ربيع �سكر

 اجتمعت جلنة البيئة البرملانية مع وزير االشغال 
العامة وممثلي من وزاره الصحة والهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت للنظر 
حول آلية القضاء علي املشاكل البيئية واسبابها في 
دول��ة الكويت وكشف مقرر اللجنة النائب الدكتور 
محمد احلويلة ان اجتماع اللجنة هو االجتماع الثامن 
حيث انه كان هناك نقاش موسع حول املشكلة التي 

يعاني منها اجلميع وهي مشاكل الصرف الصحي.
واض���اف احلويلة ف��ي تصريح للصحافيني ان 
جميع اجلهات عليها مسئولية إيجاد حلول موقتة 
ودائمة ملشاكل الصرف الصحي التي اضرت مبناطق 
عديدة في البالد. واش��ار احلويلة ان االجتماع يوم 
االحد القادم سيتم فيi حتديد املسئوليات للجهات 
احلكومية خاصة وان هناك ٥٦ مجرور صرف صحي 

َيْصب في جون الكويت.
واكد احلويلة علي ضرورة التعاون من قبل جميع 
اجل��ه��ات للقضاء علي ه��ذه املشاكل البيئية س��واء 
في منطقة صباح االحمد ومنطقة الصباح الطبية 
ومجرور الغزالي مشيرا الي ان االجتماعات تنسيقية 
مستمرة حلني إيجاد حلول لهذه املشاكل التي تهدد 

االمن البيئي والصحي.
واشار احلويلة ان هناك تصورات بايجاد محطات 
موقتة لتنقية امل��ي��اه ال��ص��رف الصحي ف��ي جون 
الكويت ملا حتملة متعدد كبير من املجارير الصحية 
واستخدامها ف��ي االع��م��ال ال��زراع��ي��ة وري السياج 
الشجري والتجميل في جميع مناطق الكويت خاصة 

وان هذه املياه ال تستغل بشكل صحيح.
وقال احلويلة ان اجلهات ستزود اللجنة البرملانية 
ملا يصلون الية ومشكلة التلوث الكثير يعاني وعلي 
اجلهات احلكومية التعاون ومعاجلة هذا القضية 
مشيرا ال��ي ان هناك اقتراحا بقيام وزارة الصحة 
بادارة مجرور منطقة الصباح الطبية وارتاينا تأجيل 
النظر فيه حلني معرفة قدره الصحة علي ادارة هذه 

الشبكة.
وطالب احلويلة بضرورة ان يكون هناك احساس 

باملسئولية مشيدا ب��روح التعاون ال��ذي ملسة من 
املسئولني اليوم موكدا ان مشكلة جون الكويت أزلية 
وأض��رت بالكائنات احلية والبيئة ويجب ان تكون 

هناك خطوات تنفيذية ملعاجلتها.
واكد احلويلة اننا تطرقنا الي موضوع ان تكون 
هناك مناطق خاصة للصرف الصحي الصناعي مسيرا 
الي اننا كلفنا البلدية ان تأتي بدراسات لتخصيص 
مناطق لصرف الصحي الصناعي الفتا الي ان هناك 
تداخل في استخدامات الشبكة للصرف الصحي 
واألمطار وما يخرج من املناطق السكنية موكدا ان 

انعكاسات هذه القضية سلبية ولها تأثير بالغ
وكشف احلويلة ان االح��د ال��ق��ادم سيكون هناك 
اجتماع اخر ملناقشة تقرير التلوث البيئي مبدينة 
صباح االح��م��د السكنية مشيرا ال��ي ان هناك عدة 
توصيات مت االط��الع عليها وطالبنا اللجنة جميع 
اجلهات بان تكون مستعدة لتنفيذ اخلطوات التي 

سنقرها في االجتماع املقبل.

ع�����اش�����ور ي����س����أل ال���ص���ب���ي���ح ع��ن 
أسباب حل جمعية »الثقلني«

 
وج���ه ال��ن��ائ��ب ص��ال��ح 
عاشور س��ؤاال إل��ى وزي��رة 
ال����ش����ؤون االج��ت��م��اع��ي��ة 
والعمل هند الصبيح عن 
أسباب حل جمعية الثقلني 
االج��ت��م��اع��ي��ة اخل��ي��ري��ة و 
املخالفات املالية واالدارية 
اجلسيمة ال��ت��ي صرحت 

عنها الوزيرة.
 وق��������ال ع�����اش�����ور :
ن��ش��رت وس���ائ���ل اإلع���الم 
ب��ت��اري��خ 2018-3-18 
تصريح لوزيرة الشؤون 
االجتماعية والعمل حول 
إش��ه��ار وح���ل اجلمعيات 
وامل����ب����رات اخل���ي���ري���ة و 
ص��رح��ت ال���وزي���رة بعدم 
السماح بأي حال بتشويه 
العمل اخل��ي��ري مب��ا يؤثر 
على سمعة دول��ة الكويت 
في احملافل الدولية، فهل 
ه��ن��اك ج��م��ع��ي��ات خيرية 

شوهت العمل اخليري؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب فما هذه اجلمعيات؟ 
وما األعمال التي قامت بها؟ وما الشكاوى التي عليها؟ وهل مت إبالغ هذه 
اجلمعيات بتلك الشكاوى؟ وما إجراءات الوزارة مع هذه اجلمعيات وهل 

مت التحقيق معها؟ مع تزويدي مبا يثبت ذلك.

– محمد صابر )تصوير   د. محمد احلويلة 
صالح عاشور

الدمخي يسأل وزير الداخلية عن خطوات 
الوزارة للعثور على مواطن مفقود

وجه النائب د. عادل الدمخي سؤاال برملانيا إلى رئيس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشيخ خالد اجلراح طالب فيه إفادته باخلطوات التي قامت 
بها وزارة الداخلية للعثور على املواطن املفقود )صباح اجلنديل( وما 
النتائج التي توصلت لها الوزارة في البحث -إن وجدت- خاصة بعد مرور 

فترة طويلة على فقدانه؟


