
ريا�ض عواد 

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، أنه 
ال  يتمنى رؤية أي مسؤول كويتي، أو عربي، 
أو مسلم في صورة جماعية مع رئيس وزراء 
الكيان الغاصب، مؤكدا أن املوقف الكويتي 
قيادة وشعبا واضح ومبدئي وتاريخي في 
نصرة الشعب الفلسطيني، ورفض االحتالل 
الصهيوني وممارساته، وهي قضية شرعية 

في مقدمة سلم األولويات بالنسبة لنا.
وقال الغامن في تصريح إلى الصحافيني 
: الكويت على مستوى القيادة، واحلكومة، 
وال��ب��رمل��ان، والشعب، ترفض امل��زاي��دة على 
مواقفها التاريخية واملبدئية ازاء القضية 
الفلسطينية وسيبقى شعار الكويت وعنوانها 
الواضح واملتعلق بكونها آخر من ستطبع مع 

دولة االحتالل قائما وراسخا ومبدئيا .
وأضاف الغامن : نعم ، وجود ممثل كويتي 
رسمي إضافة إلى ممثلني خليجيني رفيعي 
املستوى في مؤمتر دعت إليه أمريكا وبولندا، 
ويناقش أوضاع املنطقة أمر طبيعي وحتمي، 
حتى تقول الكويت رأيها ووجهة نظرها، وإن 
كنت ال أمتنى رؤية نائب وزير اخلارجية في 
ص��ورة جماعية مع رئيس وزراء االحتالل، 
وهو األمر الذي أوضحت اخلارجية الكويتية 

بشكل جلي مالبساته وأبعاده احلقيقية  .
وأضاف :إذا أردمت مواقف الكويت احلقيقية 
والدائمة والتقليدية إزاء االحتالل الصهيوني 
فالتاريخ يعج بها، ولعل أبرزها تلك املواقف 
الصلبة والواضحة والقاطعة التي تتخذها 
الكويت من خالل عضويتها في مجلس األمن 
الدولي في نصرة القضية الفلسطينية ورفض 

االحتالل وممارساته .
وقال الغامن :على الصعيد البرملاني فالكل 
يتذكر املواقف املتتالية واملستمرة في رفض 
ممارسات االحتالل الصهيوني، ولعل أبرز 
تلك املواقف عندما طردنا الوفد اإلسرائيلي 

من احد اجتماعات مؤمتر االحت��اد البرملاني 
الدولي في سان بطرسبيرغ، والذي لقي دعم 
ومباركة سمو أمير البالد في حينها والذي 
أرس��ل رس��ال��ة دع��م وتأييد وم��س��ان��دة لهذا 
املوقف في أق��ل من 12 ساعة على وصولنا 

البالد .
وأكد أن ما يثير االستغراب أن عددا قليال 
من القوى السياسية والنواب صمتوا صمت 
القبور، عندما كان البرملان الكويتي يتخذ 

مواقف بارزة ومؤثرة ضد الكيان الصهيوني، 
وك��أن القضية الفلسطينة ال تعنيهم، وهم 
يعتبرونها وسيلة أو جسرا إلثارة أي لغط 
داخ��ل��ي، ول��ذل��ك رأي��ن��ا ه��ذه األقلية تخرج 

ببيانات هدفها التصعيد فقط.
وأض��اف أن تأثير هذه األقلية من القوى 
ال يتجاوز خمسة أو ستة اشخاص بعدما 
ُكشفت أكاذيب رموزهم وخداعهم للشعب 
الكويتي، وأظ��ه��رت األي���ام مواقفهم التي 

كنا نعرفها من قبل، ول��ه��ؤالء أق��ول : أنتم 
آخ��ر من يتحدث عن القضية الفلسطينية 
وآخ��ر من يزايد على هذه القضية، فعندما 
كنا نواجه وف��ود الكيان الصهيوني كنتم 
تختبؤون وتصمتون صمت القبور فال يحق 
لكم التحدث عن موقف الكويت قيادة وبرملانا 
وحكومة “وخلكم على مواقفكم الهاربة التي 
هي نهجكم وال تتحدثوا باسم أي كويتي ألنه 

ال يحق لكم ذلك
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الغامن مصرحا امس

أكد أن  للكويت موقف مبدئي وتاريخي لنصرة الشعب الفلسطيني

 الغامن: قوى سياسية صمتت صمت القبور عندما 
واجهنا الغاصب الصهيويني برملانيًا

ع����ب����د ال�����ك�����رمي ال�����ك�����ن�����دري ل����وزي����ر 
الصحة : ما أسباب التشغيل اجلزئي 

لتوسعة مستشفى األميري؟
وج���ه ال��ن��ائ��ب د. عبدالكرمي 
الكندري سؤاال إلى وزير الصحة 
ال��ش��ي��خ د. ب��اس��ل احل��م��ود، عن 
قيمة املبلغ املخصص للتشغيل 
وللصيانة بعقد مقاول مشروع 
توسعة مستشفى األميري، وسبب 
التشغيل اجلزئي للمشروع.ونص 

السؤال على ما يلي:
 اف��ت��ت��ح م���ش���روع ت��وس��ع��ة 
مستشفى األميري في تاريخ 20 
ديسمبر 2018 وشملت أعمال عقد 
املشروع التأثيث والتجهيز الطبي 
وال��ص��ي��ان��ة وح��ي��ث إن تشغيل 
وإدارة ال��ت��وس��ع��ة س��ت��ق��وم بها 

اإلدارة احلالية ملستشفى األميري فيفترض بذلك أن يكون املشروع قد سلم بشكل 
متكامل إال أن املستشفى جلأت إلى التشغيل اجلزئي والتدريجي.لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي: 1 - هل تسلم املشروع بالشكل التعاقدي الصحيح من الشركة 
املنفذة )املقاول( قبل افتتاحه؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي بشهادة 
التسلم االبتدائي الصادرة ملقاول املشروع ومحضر التسليم إلدارة املستشفى، 
ونسخة لكل من عقد مقاول املشروع واملكتب االستشاري املشرف مع القائمة 
املعتمدة للمالحظات على أعمال املشروع الصادرة من املكتب االستشاري املشرف 
على التنفيذ والقائمة املعتمدة للمالحظات الصادرة من وزارة الصحة على املشروع، 
وإذا كانت اإلجابة النفي فمن املسؤول عن هذا التجاوز؟ وما صحة إعفاء املقاول من 
أي غرامات؟ وما األعمال التي استمر املقاول بتنفيذها بعد افتتاح املشروع؟ وما 

األعمال التي ما زالت جارية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - ما صحة افتتاح دورين فقط من اجمالي أدوار املبنى لعدم جهوزية باقي 
األدوار للتشغيل بسبب قصور وعدم اكتمال أنظمة اجلهد املنخفض؟ مع تزويدي 

باملستندات الدالة واملدعمة لإلجابة.
3 - ما اإلج��راء الذي اتخذته ال��وزارة حلفظ حقوقها املتعلقة بتكاليف ومدد 
التشغيل والصيانة والكفالة املشمولة بعقد املقاول ألجزاء املبنى التي لم تشغل 

بسبب التشغيل اجلزئي؟
4 - كم تبلغ قيمة املبلغ املخصص للتشغيل وللصيانة بعقد مقاول املشروع؟ 
وكم تبلغ قيمة املبالغ التي سوف تخصم من املقاول وآلية حساب اخلصم لألجزاء 

التي لم تشغل عند االفتتاح؟ مع تزويدي باملستندات الدالة واملدعمة لإلجابة.

عبدالكرمي الكندري

»بيئة األعمال«: ساحة الصفاة مقر مؤقت 
إلقامة املهرجانات واألسواق املوسمية

ريا�ض عواد 

  ناقشت جلنة حتسني بيئة األعمال 
الصغيرة واملتوسطة في اجتماعها امس 
اقتراح تشكيل جلنة مشتركة بني كل من 
)وزارة الداخلية وبلدية الكويت ووزارة 
التجارة والصناعة( ملنح التراخيص 
الالزمة ألصحاب املشاريع الصغيرة 
وامل��ت��وس��ط��ة وإزال����ة جميع العقبات 
املوجودة إلقامة  األنشطة املوسمية في 

وقتها.

 وحضر االجتماع ممثلون عن وزارة 
التجارة والصناعة وبلدية الكويت 
واملجلس البلدي وإدارة أم��الك الدولة 

ووزارة املالية. 
وق��ال مقرر اللجنة النائب يوسف 
الفضالة في تصريح في  ملجلس األمة إن 
االقتراح يهدف إلى معاجلة اإلشكاالت 
التي حصلت أخيرا في ش��أن األس��واق 

املوسمية واملهرجانات.
 وأوض��ح الفضالة ان ممثلي البلدية 

أك���دوا للجنة أن ال��الئ��ح��ة التنفيذية 
لتنظيم املهرجانات واألسواق املوسمية 
سترفع للمجلس البلدي الشهر املقبل 
م��ن اج��ل مراجعتها وامل��واف��ق��ة عليها، 
وبالتالي تصبح جميع املهرجانات 
واالس��واق املوسمية مرخصة بالكامل 
وال تتعرض ل��إلزال��ة أو اإلي��ق��اف كما 

حصل في السابق.
 وبني أنه تقرر ان يتم العمل بشكل 
س��ري��ع وم���ؤق���ت لتخصيص س��اح��ة 

ال��ص��ف��اة إلق���ام���ة ه����ذه امل��ه��رج��ان��ات 
واألس���واق املوسمية إل��ى ح��ني ص��دور 
الالئحة التنفيذية التي تسمح بإقامتها 

في مناطق مختلفة.
وأك��د الفضالة ح��رص اللجنة على 
متابعة كل اإلشكاليات املوجودة وعمل 
الوزارات املختلفة ومعاجلة كل الثغرات 
التشريعية من اجل خدمة الشباب وفئة 
املبادرين وأصحاب املشاريع التي تقام 

في هذه الفترة من العام.

جانب من اجتماع اللجنة

 وجه النائب د. محمد احلويلة سؤاالً إلى 
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
محمد اجل��ب��ري ع��ن خطة وزارة الدولة 
لشؤون الشباب إلنشاء مركز شباب في 

منطقة املسايل.
ونص السؤال على ما يلي: 

نظراً ل��دور مراكز الشباب في تشجيع 
الشباب على الرياضة، ولكونها من أهم 

القطاعات التي يتحتم على الدولة االهتمام 
بها ورعايتها كإحدى الوسائل األساسية 
حلماية الشابب من االنحراف، وألن تنشئة 
الشباب يجب أن تكون هدفاً رئيساً من 
أه���داف م��راك��ز الشباب ال��ت��ي تعد أبناء 
املجتمع من الشباب إعداداً سليما من جميع 
النواحي، وتنظم وقت فراغهم وتستثمره 
استثماراً فعاال ومنتجاً، وتنأى بهم عن 

اآلفات االجتماعية الضارة ومتأل فراغهم 
مبا يفيد املجتمع، لبناء جيل ق��ادر على 
حتمل املسؤولية جتاه وطنه ومواصلة 
التنمية واالزده���ار الذين نسعى إليهما 

جميعاً. يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي: 
-1 م��ا خطة وزارة ال��دول��ة لشؤون 
الشباب إلنشاء مركز شباب في منطقة 

املسايل؟

 -2 هل توجد أرض مخصصة إلنشاء 
مركز للشباب في منطقة املسايل تديرها 
الهيئة العامة للشباب؟ إذا كانت اإلجابة 
اإلي��ج��اب، فلماذا لم يبدأ إنشاء املركز؟ 
وإذا كانت اإلجابة النفي فما أسباب عدم 
تخصيص أرض إلقامة مركز شباب في 
املنطقة؟ وما املعوقات التي حتول دون 

ذلك؟

مفقود جواز سفر باسم / 
أحمد متعب أبوخشريف

 - سوري اجلنسية
الرجاء ممن يجده 

تسليمه للسفارة السورية 
أو  االتصال على :

+965 50011533 

احلويلة يسأل عن خطة إنشاء مركز شباب في املسايلإع��������������������������������الن

محمد احلويله 

تساءل عن إجراءات تعبئة أسطوانات الغاز وتخزينها

خورشيد لوزيرة األشغال: 
ما صحة التعاقد مع شركة 

خليجية ل� »أسفلت« الطرق؟
 وج���ه ال��ن��ائ��ب ص���الح خ��ورش��ي��د س���ؤاالً 
إل��ى وزي��رة األشغال العامة وزي��رة الدولة 
لشؤون اإلسكان، عن صحة التعاقد مع إحدى 
الشركات اخلليجية لعمل طبقة من األسفلت 

على الطرق.
 وطلب النائب إفادته وتزويده باآلتي:

 - هل وزارة األشغال العامة بصدد التعاقد 
مع إح��دى الشركات اخلليجية لعمل طبقة 
من األسفلت على الطرق؟ إذا كانت اإلجابة 

اإليجاب فيرجى تزويدي باآلتي:
 -1 نسخة من العرض والدراسة املقدمة 
من الشركة اخلليجية لتنفيذ املشروع املذكور.

-2 نسخة من م��دة الكفالة والضمانات 
التي مت االت��ف��اق عليها مبدئياً ب��ني وزارة 

األشغال العامة والشركة اخلليجية أثناء وبعد تنفيذ املشروع.
 -3 نسخة من العقود السابقة اخلاصة لعمل طبقة االسفلت والشرط اجلزائي املعتمد من 

الوزارة في تلك العقود منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 -4 نسخة من جدول املقارنة بني اخللطة األسفلتية التي تستخدمها وزارة األشغال العامة 

حاليا واخللطة األسفلتية في املشروع املذكور.
 -5 نسخة من عقود شركات املقاولني املنفذين ملشاريع إنشاء وصيانة الطرق منذ عام 

2015 حتى تاريخ ورود السؤال.
 

-6 نسخة من عقود شركات املقاولني املتعاقدة مع الشركات الرئيسة احلاصلة على 
مشاريع إنشاء وصيانة الطرق منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

كما وجه خورشيد سؤاالً إلى وزير النفط ووزير الكهرباء واملاء د. خالد الفاضل بشأن 
أسطوانات الغاز املخصصة لالستخدام املنزلي والتي يتم بيعها من قبل شركة ناقالت النفط ، 

وطالب تزويده وإفادته باآلتي: 
-1 ما اإلجراءات املتبعة في شركة ناقالت النفط فيما يتعلق بتعبئة أسطوانات الغاز 
وتخزينها وطرق نقلها من مخازن الشكرة وصيانتها خالل املدة الزمنية احملددة للتعبئة 

والصيانة؟
 -2 ما اإلجراءات املتبعة في الشركة فيما يتعلق باملراقبة والتدقيق على مراكز نقاط البيع 

والنقل والتخزين؟
 -3 إجراءات األمن والسالمة املتبعة في حال حصول احلوادث املتعلقة بتسرب الغاز من 

األسطوانات.
 -4 نسخة من عقود الصيانة والنقل ألسطوانات الغاز منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال

صالح خورشيد


