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هاجم رئيس جلنة العرائض والشكاوى 
النائب م��ب��ارك احل��ج��رف ال����وزراء الذين 
اتهمهم ب«تطنيش«اللجنة واالستهتار بها 
وعدم االستجابة للدعوات التي توجه لهم 
حلضور اجتماعاتها ، ملوحا ب��إج��راءات 
دستورية«لم يسمها«في ح��ال استمرت 

الالمباالة احلكومية بشكاوى املواطنني .
وق���ال ان��ه ك��ان��ت ه��ن��اك رس��ال��ة واردة 
من اللجنة ال��ى مجلس األم��ة بتاريخ 20 
مارس ٢٠١٨ طلبت من خاللها اللجنة اال 
يقل متثيل اجلهات احلكومية في حضور 
اجتماعات اللجنة عن وزير او وكيل وزارة، 
وواف��ق عليها املجلس وأص��در ق��رارا بأن ال 
يقل التمثيل عن وكيل وزارة ومت التأكيد 

على هذا األمر من قبل مجلس الوزراء.
ودع���ا احل��ج��رف ال����وزراء ف��ي تصريح 
إلى الصحافيني إلى احلرص على حضور 
اجتماعات اللجنة واحترام قرارات مجلس 
األم���ة ومجلس ال����وزراء ب��أال يقل متثيل 
اجلهات احلكومية في حضور اجتماعات 

اللجنة عن وزير أو وكيل وزارة.
وشدد على ضرورة هذا التمثيل احلكومي 
نظرا ألهمية اللجنة وحرصها على ان يكون 
هناك حل للشكاوى املقدمة من املواطنني 
واملواطنات ضد اجلهات االدارية في الدولة.
وذكر احلجرف إن اللجنة ورد إليها 12 
شكوى ضد وزارة الداخلية إح��داه��ا ضد 
اجلهاز املركزي ملعاجلة أوض��اع املقيمني 
بصورة غير قانونية، إال أن��ه لم يحضر 

وزير الداخلية أو وكيله لإلجتماع .
وزاد »إذا كان وزير الداخلية ال يحترم 
قرار مجلس الوزراء الذي هو عضو فيه ولم 
يحترم قرار مجلس األمة فليتقدم باستقالته 
إن ك��ان ال يريد العمل ، فال نريد إضاعة 
وقتنا الذي يفترض أن يكون حلل مشاكل 

املواطنني وليس عدم االكتراث بها »
وق����ال احل��ج��رف » م��ن ي��ري��د ال��ت��ق��دم 
باستقالته فهناك الكثيرين من أبناء االسرة 
والشعب الكويتي ميكن ان يحّلوا مكانه ، 
وال يتوقع أحد أنه هو الوحيد القادر على 

سد الفراغ« .
واع��ت��ب��ر ان م��ن ال يحضر اللجنة من 
ال����وزراء أوال يحترم ق��رار مجلس األم��ة 
وال قرار مجلس ال��وزراء فليقدم استقالته 
ويجلس في بيته وإال فلن يكون أي وزير 
منهم مبنأى عن املساءلة، مشيرا إلى أن هذه 
الرسالة يجب أن تصل إلى وزير الداخلية 
وكل الوزراء بال استثناء ، وقال » ال يتوقع 
أي من ال��وزراء مبن فيهم وزي��ر الداخلية 
بأنهم مب��ن��أى ع��ن امل��س��اءل��ة السياسية، 
وعلى الوزير اجلراح وغيره من الوزراء أن 
يعرفوا أن«طالبتهم«كثيرون فال يعتقدون 

أنهم مبنأى عن املساءلة .
وأكد اهمية جلنة العرائض والشكاوى 
السيما انها اللجنة الوحيدة التي تناولها 
ال��دس��ت��ور وال��الئ��ح��ة الداخلية للمجلس 
بالتفصيل، مؤكدا أن هذا األم��ر دليل على 
اهتمام املشّرع الدستوري في ذلك الوقت 
على ان قضايا املواطنني يجب أن حتل داخل 

بيت األمة.
وأش��ار الى ان مضابط إع��داد الدستور 
ذكرت في تفسير املادة ١١٥ من الدستور ان 
اللجنة هي عبارة عن وساطة قانونية حلل 
مشاكل املواطنني، مستغربا عدم االهتمام 

من قبل الوزراء في هذا اجلانب.
واستغرب احلجرف حرص الوزراء على 
حضور اجتماعات اللجان الوزارية مبجلس 
الوزراء واملشكلة بقرار من مجلس الوزراء، 
وف��ي املقابل هناك ع��دم اهتمام منهم على 
حضور اللجنة البرملانية املشكلة بناء على 

الدستور.
وأكد احلجرف ان عدم حضور ال��وزراء 
او وكالئهم اجتماعات اللجنة م��ن دون 
حتى تقدمي اعتذار هو امر مرفوض جملة 

وتفصيال.
وطالب رئيس مجلس األم��ة بضرورة 
التنويه على رئيس مجلس ال���وزراء أال 
يقل متثيل اجلهات احلكومية في حضور 
اجتماعات جلنة العرائض والشكاوى عن 
وزير او وكيل وزارة طبقا لقرارات مجلس 

األمة ومجلس الوزراء.
وقال »يعز علّي أن حتضر سيدة عمرها 
سبعون عاما إل��ى اللجنة وتقدم شكوى 
ونقول لها أننا غير قادرين على البّت بها 
لعدم وجود الوزير أو املسؤول املختص ، 
مؤكدا انه ال يقبل باستمرار هذا احلال من 

أي وزير كائنا من كان« .
وأعلن أن��ه س��وف يوجه رسالة واردة 
شديدة اللهجة ملجلس األم��ة في اجللسة 
املقبلة بالتأكيد على هذا األم��ر، مؤكدا ان 
عدم االكتراث بلجنة العرائض والشكاوى 
امر غير مقبول ال من وزير الداخلية وال من 
غيره من الوزراء، ومن ال يحضر اجتماعات 
اللجنة فسيكون لنا معه شأن آخر وليفهم 

الوزراء كالمي هذا كيفما شاؤوا.
وطالب احلجرف األمانة العامة ملجلس 
األمة بإرسال كتاب شديد اللهجة لألمانة 
العامة ملجلس الوزراء للتنويه على الوزراء 
بهذا األم��ر، متمنيا ان تؤخذ رسالته على 

محمل اجلد.
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مبارك احلجرف 

في اجتماعات جلنة العرائض والشكاوى 

احلجرف: ال نقبل متثيل احلكومة بأقل من وزير أو وكيل وزارة

300 دينار بدل إيجار من الشهر التالي  السويط: 
لتقدمي طلب الرعاية السكنية

ق��دم ال��ن��ائ��ب ث��ام��ر ال��س��وي��ط اق��ت��راح��ا ب��ق��ان��ون يقضي 
باستحقاق رب األسرة بدل إيجار مقداره 300 دينار اعتبارا 

من الشهر التالي لتاريخ تقدميه طلب احلصول على الرعاية 
السكنية.

العتيبي يقترح عدم منح 
التراخيص لبناء محطات 

البنزين داخل املناطق السكنية 
 أعلن النائب خالد العتيبي 
ع���ن ت��ق��دم��ه ب��اق��ت��راح برغبة 
العتيبي مب��ن��ع ب��ن��اء محطات 
البنزين داخل املناطق السكنية 
والتخطيط إلزال��ة كل احملطات 
املوجودة حاليا داخل املدن خالل 

ثالث سنوات.
وج���اء ف��ي م��ق��دم��ة امل��ق��ت��رح: 
تشّكل محطات الوقود للسيارات 
داخل املناطق السكنية وقطعها 
املختلفة خ��ط��ورة ش��دي��دة على 
أرواح قاطني هذه املناطق فضال 
عن خطورتها على صحة السكان 
وسالمة األبنية امل��ج��اورة لها، 
ويعتبرها البعض مبثابة قنابل 

موقوتة قد تنفجر في أي وقت وحتدث ماال يحمد عقباه.
وتشير ال��دراس��ات أن األط��ف��ال وبسبب سكنهم بجوار محطات الوقود 
يكونوا أكثر عرضة من غيرهم باإلصابة بضيق التنفس بسبب رائحة البنزين 
والديزل، وهما مصدر األذى البيئي-الصحي، واالمر ال يتوقف فقط عند خطورة 
االنبعاثات الغازية اخلطيرة من محطات الوقود، بل ميتد إلى التلوث الكثيف 

ألرض احملطات واألراضي املتاخمة لها.
وقد تنبهت العديد من الدول خلطورة هذا االمر وأصدرت تشريعات متنع 
ترخيص محطات الوقود داخل االحياء السكنية، وعليه أتقدم باالقتراح برغبة 

التالي:
منع إعطاء التراخيص لبناء محطات الوقود داخل املناطق السكنية اجلديدة، 
واالكتفاء ببنائها فقط على أطراف املدينة والطرق الرئيسية أو على مداخل 
ومخارج املناطق السكنية، مع أعداد خطة خالل ثالث سنوات إلزالة كل احملطات 

املوجودة حاليا داخل املناطق السكنية ونقلها للخارج

احلويلة يقترح تخفيض 
املعدل التراكمي لالبتعاث 

في جامعة الكويت 
ق��دم النائب  د. محمد هادي 
احل��وي��ل��ة اق��ت��راح��ا برغبة قال 
فيه مت تخفيض املعدل التراكمي 
العام لالبتعاث من قبل مجلس 
اجلامعة للمتقدمني األطباء فقط 
من )3.00( إلى )2.67( وعدم 
ش��م��ول ج��م��ي��ع التخصصات 
الطبية األخرى فأن التخصصات 
ال��ط��ب��ي��ة ال تقتصر ف��ق��ط على 
مهنة الطب فتم على أساس هذا 
حرمان شريحة كبيرة من هذه 
التخصصات بالتقدم لالبتعاث 
واكمال دراستهم العليا ومنهم 
خريجي مركز العلوم الطبية 

بجامعة الكويت بسبب املعدل التراكمي، فمنهم من استوفى جميع الشروط 
العامة لالبتعاث باستثناء املعدل التراكمي وكذلك حاصلني على قبول من 
جامعات عاملية مرموقة ومصنفة ضمن اجلامعات املعتمدة لالبتعاث لدى 

جامعة الكويت.
ويعد االبتعاث باخلارج أحد أهم أسباب االرتقاء باملسيرة التعليم، وارتفاع 
معيار الكفاءات العلمية، وتطور سوق العمل وتغذيته مبختلف التخصصات 

التي يحتاجها.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس 

األمة املوقر.
ونص االقتراح: تخفيض املعدل التراكمي العام لالبتعاث حسب الئحة 

البعثات العامة في جامعة الكويت جلميع التخصصات الطبية 

ال����ك����ن����دري ي����س����أل ب���وش���ه���ري ع��ن 
»م��ع��ان��اة امل��واط��ن��ن ف��ي احل��ص��ول 

على سكن مناسب«
وجه نائب رئيس مجلس االمة عيسى الكندري  سؤاال  إلى وزير األشغال 

العامة ووزيرالدولة لشؤون اإلسكان د. جنان بو شهري 
ونص السؤال على: أضيف إلى القانون رقم )47( لسنة 1993 في شأن 
الرعاية السكنية م��ادة برقم )29( وذل��ك للتخفيف من معاناة املواطنني في 

احلصول على سكن مناسب نصها اآلتي :
إذا حصل رب األسرة من بنك االئتمان الكويتي على قرض لبناء مسكن أو 
لشرائه، ثم تصرف في العقار بالبيع ملرة واحدة، وقام برد مبلغ القرض كامالً 
إلى البنك، ولم يحصل على قرض آخر منه، وليس له وأسرته مسكن، كان له 
التقدم إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية بطلب لتوفير مسكن مالئم، على أن 

يكون ذلك بحق االنتفاع أو اإليجار له وألسرته.
ويصدر قرار من الوزير املختص بناء على موافقة مجلس إدارة املؤسسة 
بالشروط والضوابط واألوض��اع التي يتم بها توفير املسكن املالئم، على أن 

يتضمن القرار على نحو خاص :
• ترتيب أولوية املخاطبني بأحكام هذه املادة حسب حاجة كل أسرة ونوع 
السكن املالئم وموقعه، وذلك خالل )3( سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، 
مع عدم املساس بحقوق أو أولوية املخاطبني بأحكام القانون )47( لسنة 1993 

املشار إليه.
• وال تسري أحكام القانون املخاطبني بأحكام املرسوم هذا على بقانون رقم 

)30( لسنة 1993 .املشار إليه
• وتسري احكام هذا القانون على املخاطبني بأحكامه ملن قام ببيع سكنه 
بعد تاريخ العمل باملرسوم بقانون املشار إليه وحتى تاريخ نشر هذا القانون 
وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على التاريخ الذي كان يتعني فيه صدور 

القرار الوزاري
املنوه عنه في الفقرة الثانية من املادة )29 مكرراً( سالفة الذكر إال أنه لم 

يصدر او   لم يفعل، مما ضاعف من معاناة املستفيدين من هذا القرار،
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي، 34

خالد العتيبي

واصلت إدارة شؤون االنتخابات ولليوم 
الثامن على ال��ت��وال��ي استقبال الراغبني 
بالترشح النتخابات مجلس األمة التكميلية 
عن الدائرتني الثانية والثالثة عقب خلو 

مقعدين فيهما.
حيث تقدم اث��ن��ان ف��ي ال��دائ��رة الثانية 
واث��ن��ان ف��ي ال��دائ��رة الثالثة ليصبح عدد 
املرشحني 41 مرشحا في نهاية اليوم الثامن 
وفي بداية العمل في اإلدارة انقطع التيار 
الكهربائي لفترة قصيرة قبل استقبال أول 
املرشحني فهد عبدالله املزعل ال��ذي تقدم 

بأوراق ترشحه عن الدائرة الثالثة.
كما تقدم عالي عبدالله الرشيدي بأوراق 
ترشحه عن الدائرة الثانية مطالبا بإسقاط 
ال��ق��روض و معاجلة القضايا التعليمية 

والصحية واالسكانية وغيرها.
وال��ى ذل��ك ق��ال مرشح ال��دائ��رة الثانية 
الدكتور علي محمود العطار سوف اسعى 
ال��ى معاجلة قانون اجلرائم االلكترونية 
الذي اصبحت سلبياته اكثر من ايجابياته 
مستغربا صمت اعضاء مجلس االمة على 
هذا القانون ال��ذي طال الكثير من الشباب 
مشيرا الى انه سيعمل على تنويع مصادر 

الطاقة البديلة واملتجددة.
واض���اف يجب االس��ت��ف��ادة م��ن خبرات 
القياديني املتقاعدين ولذلك سأعمل على 
ان��ش��اء مجلس اس��ت��ش��اري حت��ت مسمى 
مجلس االعيان مطالبا بخصخصة عاملية 

للعديد من القطاعات احليوية في الدولة 
مثل الصحة والبلدية وغيرها فنحن بحاجة 
الى ادارة عاملية متلك اخلبرة في ادارة مرافق 

الدولة.
واشار العطار الى انه سيهتم في القطاع 
التربوي واملعلمني وتعديل املناهج كما 

سأسعى الستحداث جلان برملانية جديدة 
مثل جلنة املتميزين وذلك لإلهتمام باملبدعني 
لإلحتفاء بهم بني ان من اولوياتي االهتمام 
ب��ذوي االحتياجات اخل��اص��ة، واالهتمام 

بالتنمية البشرية.
وطالب العطار بإنشاء وزارة للسياحة 

ودم��ج��ه��ا م��ع وزارة اخل��دم��ات الف��ت��ا الى 
االهتمام في حل قضية البدون » سأكون 
ندا لكل من يعرقل حل هذه القضية معلنا في 
حال وصولي سأتنازل عن كافة االمتيازات 
املقدمة ألعضاء مجلس االمة فالعمل في هذا 

امليدان تشريف وتكليف.

41 مرشحا حصيلة اليوم الثامن لتكميلية مجلس 
االمة في الدائرتن الثانية والثالثة 

ثامر السويط 

د. محمد احلويلة

وج��ه النائب احلميدي ب��در السبيعي 
سؤالني ال��ى وزي��ر املالية  ، ون��ص السؤال 
على: نشرت نقابة العاملني في اخلطوط 
اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها 

بتاريخ10 فبراير بياناً :
تضمن اتهامات وج��ب ال��وق��وف عندها 
وتفحصها ملا لها من توابع ودالالت خطيرة 
على املال العام إن صحت ، فقد كان البيان 
يفسر أوض��اع الشركة الكويتية خلدمات 
الطيران »كاسكو« وم��ا آل��ت إليه أوض��اع 
الشركة من فوضى وجتاوزات مالية وإدارية 
وتخبط واضح أدى إلى إه��دار للمال العام 
)ح��س��ب ال��ب��ي��ان( وعلية ي��رج��ى ت��زوي��دي 
ب��اآلت��ي: - يرجى ت��زوي��دي باالشتراطات 
الوظيفية جلميع الوظائف القيادية بالشركة 
الكويتية خل��دم��ات الطيران م��ع تزويدي 
ببيان عن مدى تطابق تلك االشتراطات مع 
شاغلي ه��ذه الوظائف من ناحية سنوات 
اخل���ب���رة ك��ام��ل��ة وع����دد س���ن���وات اخل��ب��رة 
اإلشرافيةوالتخصصات اجلامعية الدراسية 
املطلوبة لشغل هذه الوظائف ومدى تطابقها 
مع شاغلي الوظائف ومدى تطابق املؤهالت 

الدراسية مع شاغلي هذه الوظائف؟
-2 ذكر في البيان املشار إليه بأن الشركة 
الكويتية خل��دم��ات ال��ط��ي��ران ق��ام��ت بدفع 
غرامة مالية إلح��دى الشركات بقيمة 150 
ألف دوالر أمريكي نتيجة التخبطات اإلدارية 

؟ يرجى إفادتي عن مدى صحة
ه��ذه الواقعة وأسبابها إن صحت ، مع 

إرفاق . جميع املستندات الدالة ؟
-3 ذك��ر بالبيان امل��ش��ار إليه بأنه مت 
تغيير اشتراطات صرف البونص السنوي 
ب��أث��ر رج��ع��ي ؟ ي��رج��ى إف��ادت��ي ع��ن م��دى 
صحة هذه الواقعة مع بيان السبب ومعيار 
الصرف ال مع إرفاق جميع القرارات املنظمة 

واملستندات الدالة ؟
  كما وج��ه احلميدي السبيعي السؤال 
التالي ال��ى وزي��ر املالية ج��اء فيه نشرت 
الشركة الكويتية خلدمات الطيران »كاسكو« 
إعالن لوظيفة )رئيس تنفيذي( يتبعه نشرة 
بجريديتني يوميتني عماًل ب��ق��رار مجلس 
اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 2001 وقد ورد 
من ضمن االشتراطات الوظيفية » أن ال يكون 
املتقدم للوظيفة موظفاً سابقاً لدى اخلطوط 

اجلوية الكويتية والشركات التابعة لها ، 
وعليه يرجى اإلفادة باآلتي :

-1 أسماء أعضاء مجلس إدارة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ومجلس إدارة الشركة 
الكويتية خلدمات الطيران )كاسكو( مرفقاً 
به تاريخ تعيينهم وتاريخ انتهاء عضويتهم 

مدعماً بالسيرة الذاتية جلميع األعضاء
-2 ما هي احلكمة من وضع هذا الشرط 

اخلاص املنوه عنه في الديباجة ؟
-3 هل من ضمن أعضاء مجلس إدارة 
شركة اخل��ط��وط اجل��وي��ة الكويتية أوم��ن 
ضمن أعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية 
خلدمات الطيران من هم موظفني سابقني 
باخلطوط اجلوية الكويتية أو الشركات 
التابعة لها ؟ إن كانت اإلجابة بنعم ، يرجى 

تزويدي بأسمائهم ومناصبهم احلالية ؟
4 - ماهي أسباب وضع قيود وشروط 
حتجب املتقدمني ممن ميلكون خبرات فنية 
وت��راك��م��ي��ة ف��ي ش��رك��ة اخل��ط��وط اجل��وي��ة 
ال��ك��وي��ت��ي��ة وال��ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا من 
الترشح ؟ -5 ما هي أسباب قيام مجلس 
إدارة الشركة الكويتية خلدمات الطيران 
» كاسكو« بنشر إع���الن توظيف رئي�س 
تنفيذي على ال��رغ��م م��ن أن م��دة املجلس 
القانونية منتهيه مع نهاية السنة املالية في 
٢٠١٨/١٢/٣١ وأن دور املجلس ينحصر 
بتصريف العاجل من األم��ور؟ وملاذا لم يتم 
انتظار تشكيل مجلس جديد بعد اجلمعية 

العمومية ؟.

احلميدي السبيعي

 السبيعي يسأل وزير املالية
عن شركة كاسكو للطيران 

خليل الصالح يطالب 
»األشغال« بجدول 

زمني إلصالح الطرق 

طالب النائب خليل الصالح بضرورة االعالن 
ع��ن إج����راءات سريعة وج���دول زم��ن��ي واض��ح 
الص��الح املشاكل التي تعاني منها ال��ش��وارع 

وتعويض املتضررين.
 وأض���اف الصالح ف��ي تصريح صحفي أنه 
الميكن استمرار تطاير احلصى وحفر الشوارع 

بعد مضي 3 أشهر على ازمة االمطار.
وب��ني أن��ه سبق أن ق��دم س���ؤاالً برملانياً عن 
امل��وض��وع طلب فيه اي��ض��اح املعلومات حول 
االج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا وزارة االش��غ��ال 
إلصالح ورصف الطرق التي الزالت تسبب أزمة 

للمواطنني.

خليل الصالح


