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هنأ نظيريه في جمهورية الهند بالعيد الوطني

الغامن لعبداللطيف الروضان :كفيت
ووفيت ولم نعرف عنك إال نظافة اليد

أش��اد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغامن بإخالص وتفاني األم�ين العام
السابق ملجلس ال���وزراء عبداللطيف
الروضان.
وق�����ال ال����غ����امن« :األخ ال��ف��اض��ل
عبداللطيف الروضان كفيت ووفيت ،لم
نعرف عنك إال نظافة اليد والتفاني في
العمل واالخ�لاص للوطن ،وأس��أل الله
تعالى أن يوفقك يا بو عبدالله ويجزيك
كل خير».
من جهة أخ��رى ارس��ل الغامن امس
ببرقيتي تهنئة إل��ى رئ��ي��س مجلس
الشعب في جمهورية الهند أوم بيرال
ورئيس مجلس الواليات فينكايا نايدو،
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما.

الطريجي  :عجز امليزانية اجلديدة ال
يعني أبد ًا معاجلته من جيب املواطن
حذر النائب د .عبد الله الطريجي احلكومة من
االقتراب من جيب املواطن في مساعيها إلصالح
الوضع االقتصادي واملالي  ،مؤكدا ان إعالن وزارة
املالية ع��ن عجز افتراضي ف��ي ميزانية الدولة
اجلديدة بنحو  12مليار دينار ال يعني على اإلطالق
وض��ع حلول متس معيشة املواطنني وحقوقهم
املكتسبة .
وأضاف في تصريح صحافي ان على احلكومة
املقبلة التعاون مع مجلس األمة ال سيما في القضايا
ذات الطابع الشعبي التي متس حاجات ورغبات
املواطنني امللحة في املجاالت اإلسكانية والتعليمية
واألمنية واالقتصادية،ودعم االقتراحات التي
حتسن ظروفهم املعيشية  ،وض��ب��ط التركيبة
السكانية املختلة بال محاباة ألحد.
وأكد ان استحقاقات عدة تنتظر احلكومة املقبلة
يجب أن تكون حاضرة لدى سمو الرئيس الشيخ
صباح اخلالد قبل اختياره وزراءه ،موضحا ان
ف��ي مقدمتها سرعة تقدمي برنامج عمل واقعي
قابل للتنفيذ وفق جدول زمني محدد ،وأن ال يكون
كالبرامج السابقة التي كانت مجرد حشو و»قص
ولصق».
وش��دد الطريجي على ض��رورة مالحقة سراق
املال حتى تطالهم يد العدالة ،والقضاء على بؤر

عبدالله الطريجي

الفساد ،ومعاجلة م��واط��ن اخللل ف��ي النظامني
التشريعي واألم��ن��ي التي تسمح بتكرار حاالت
الفساد ،أو حتول دون مالحقة ومحاسبة املفسدين
ومن يعاونهم أو يتستر عليهم ويرضخ البتزازهم .
ولفت إل��ى ض��رورة التعاون مع مجلس األمة
من أجل حتقيق االمن املجتمعي وصوال لتحقيق
املصاحلة بني جميع مكونات املجتمع .

املال يسأل وزيري النفط والتجارة عن
مخالفات القطاع النفطي والـ « »PVC
وج��ه ال��ن��ائ��ب د.ب���در امل�لا س��ؤال�ين برملانيني
إل��ى وزي��ري النفط والكهرباء وامل���اء ،والتجارة
والصناعة،ونص السؤال إلى وزير النفط وزير
الكهرباء واملاء د .محمد الفارس على ما يلي:
بناء على ما رد بتقرير جلنة التحقيق البرملانية
املشكلة ف��ي الفصل التشريعي اخل��ام��س عشر
للبحث في شأن املخالفات في القطاع النفطي ،فقد
تضمن التقرير التوصية بإحالة العديد من امللفات
إلى النيابة العامة مع التوصية باإليقاف عن العمل
ملن متت إحالته ،وتبني لنا أن وزير النفط السابق
قام بتنفيذ اإلحاالت للنيابة العامة ،إال أنه لم يتم
اإليقاف عن العمل ،بل إنه مت نقل بعض القياديني
احملالني للنيابة العامة إلى مناصب في شركات
أخرى ومت تكليف البعض اآلخر مبناصب جديدة
كما مت تعيني البعض منهم في مجالس اإلدارات
للشركات التابعة .لذا يرجى إفادتي وتزويدي
باآلتي - 1 :ما أسباب عدم تنفيذ توصيات جلنة
التحقيق البرملانية بإيقاف من متت إحالتهم للنيابة
العامة في شبهات جرائم متس املال العام؟
 - 2ما ضماناتكم بعدم حجب أي معلومات أو
مستندات عن النيابة العامة بسبب وجود هؤالء
القيادات على رأس عملهم؟
 - 3ما ضماناتكم في قيام املوظفني املرؤوسني
بتقدمي شهاداتهم أم��ام النيابة العامة في ظل أن
احملالني للنيابة العامة ما زالوا رؤساء لهم في مقار
عملهم ويتولون تقييمهم؟
 - 4منى إلى علمنا قيامكم بنقل أحد القياديني
احملالني للنيابة العامة إلى شركة نفطية أخرى ما
يعني معه تسليمه مستحقاته العمالية في الشركة
السابقة في ظل كونه محاال للنيابة العامة ،األمر
ال��ذي يثير مخالفة أحكام قانون العمل بتسليم
مستحقات العامل في ضوء اإلحالة للنيابة العامة،
لذا يرجى بيان ما إذا كان قد مت تسليم املستحقات
العمالية املتمثلة مبكافأة نهاية اخلدمة ألي من
احملالني للنيابة العامة بناء على توصيات جلنة
التحقيق البرملانية .في حالة اإلجابة باإليجاب،
يرجى بيان إجراءاتكم جتاه ما مت.
 - 5هل من معايير قيامكم بتكليف أشخاص
للقيام مبهام تنفيذية باإلضافة إلى عملهم السابق
أال يكون محاال على شبهة جرائم متس املال العام؟
في حالة اإلجابة باإليجاب ،يرجى بيان أسباب
قيامكم بالتكليف في ضوء كون من مت تكليفه محاال
للنيابة العامة ،وفي حالة اإلجابة بالنفي ،يرجى
بيان أسباب ذلك.
 - 6هل من معايير قيامكم بتعيني أشخاص
أع��ض��اء مبجالس إدارات الشركات التابعة أال
يكون محاال على شبهة جرائم متس املال العام؟
في حالة اإلجابة باإليجاب ،يرجى بيان أسباب
قيامكم بالتكليف في ضوء كون من مت تكليفه محاال
للنيابة العامة ،وفي حالة اإلجابة بالنفي  ،يرجى
بيان أسباب ذلك.
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احلميدي يقترح إسناد تنفيذ مشروع مدينة
الصابرية إلى شركات مساهمة عامة
ريا�ض عواد

مرزوق الغامن

أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب ب����در احل��م��ي��دي عن
تقدميه س��ؤاال ال��ى وزي��ر اخلارجية ،
ونص السؤال على:
ت��ن��اول��ت ب��ع��ض وس���ائ���ل االع�ل�ام
و ال��ت��واص��ل االجتماعي خ��ب��را ُ مفاده
تعيني مواطن كويتي من غير العاملني
بوزارة اخلارجية و لم يسبق له العمل
بالسلك الدبلوماسي ،بوظيفة امني
مساعد ل��دى اح��دى املنظمات الدولية
العربية  ،مع منحه درج��ة سفير فوق
العادة و بعد ذلك مت منحه راتب الدرجة
الوظيفية مع جميع املزايا و البدالت من
قبل ميزانية وزارة اخلارجية   في الوقت
ال��ذي يحصل فيه على جميع امل��زاي��ا و
الراتب و البدالت املخصصة للمنصب
الى جانب ذلك احتفظ براتبه التقاعدي
من وزارة املالية .
و ملا كان الثابت انه يتقاضى املبالغ
امل��ش��ار ال��ي��ه  ،إض��اف��ة ال��ى ان تعيينه
باملنصب جاء بعد تقاعده لبلوغه السن
القانونية  67عاماً  ،كما اشارت االخبار
املتداولة حول املوضوع انه إضافة الى
ال��رات��ب التقاعدي يتقاضى رات��ب من
وزارة اخلارجية و قد مت منحه جناح
في احدى الفنادق الكبيرة و زيادة حسب
طلبه مت منحه جناح اخر يستغل كديوان
له  ،باإلضافة ال��ى التامني الصحي و
ت��ذاك��ر السفر السنوية و ال��س��ي��ارات
الستخدامه .
و إزاء ما تقدم كان من الالزم الوقوف
امام ما سبق خاصة مع وجود الكفاءات
ب��وزارة اخلارجية ممن مارسوا العمل
ال��دب��ل��وم��اس��ي و ق��ام��وا بتمثيل دول��ة
الكويت في احملافل و املنظمات الدولية
طوال سنوات عملهم و مازالوا يشغلون
ه��ذه املناصب الرفيعة ب��ال��وزارة و هم
اهل لذلك املنصب بل و احق بشغله ممن
عني فيه .
و طالب ب��إف��ادت��ه وت��زوي��ده باآلتي
وعلى أن تكون اإلجابة مشفوعة بكل
ما يتطلبه البيان للرد على السؤال من
أوراق ومستندات ذات صلة :
 .1هل مت��ت إج�����راءات اس��ت��ص��دار
مرسوم ترشيح املوظف املذكور وفقاً
ل�لإج��راءات احمل��ددة بالقانون رق��م 21
لسنة  1962بنظام السلكني الدبلوماسي
و القنصلي  و الئحة العاملني بالوزارة ؟
 .2من ه���ي اجل��ه��ة او ال��ش��خ��ص
ال��ذي أش��ار ب��إج��راءات ترشيح املذكور
أع��ل�اه ل��ل��م��ن��ص��ب رغ���م ان���ه م���ن غير
العاملني بالوزارة ؟
 .3ما هي حقيقة ال��روات��ب و املزايا

الوظيفية واملالية التي يتحصل عليها من
ثالث جهات على النحو السابق البيان
؟  و ال��س��ن��د ال��ق��ان��ون��ي ل��ل��ص��رف ؟ و
ه��ل تخضع للمراجعة احلسابية من
اجلهات الرقابية ؟
 .4ما ه���ي إج��������راءات ال������وزارة
السترداد ما صرف دون سند من القانون
او اللوائح املالية حفاظاً على املال العام
و حماية له .
 .5ما ه��و اجمالي م��ا مت صرفه له
من ال��وزارة و من املنظمة الدولية منذ
ترشيحه عام  2018حتى االن ؟
 .6ملاذا ل��م ت��رش��ح ال�����وزارة اح��د
الكفاءات من العاملني بها من السفراء
ف��وق ال��ع��ادة لشغل املنصب ؟ و ماهي
إج���راءات ال���وزارة في تصويب العمل
بترشيح من محله من الوزارة
ك��م��ا وج���ه احل��م��ي��دي س����ؤاال ال��ى
وزير العدل  ،نص على :استنادا ً الى
ق��رار القضية رق��م  993لسنة 2016
حصر أم���وال عامة ( 13لسنة 2016
جنايات غسل أموال ) الصادرة بتاريخ
 2016-11-16من النيابة العامة والتي
ام��رت بالتحفظ على أم��وال و حسابات
الشركات و األشخاص االتية أسماؤهم
و جتميدها لدى كافة البنوك الكويتية :
 .1شركة تي ماس الدولية
 .2شركة تي ماس العقارية
 .3شركة ستار نيبر هود العقارية
 .4احمد منير محمد ده��ب سوداني
اجلنسية  
وطالب احلميدي بتزويده بالتالي
ع��ل��ى ان ت��ك��ون اإلج���اب���ة و ال����ردود
مشفوعة باألدلة و املستندات :
 .1ما هي أسباب عدم تنفيذ االحكام
الصادرة في الشركات املذكورة أعاله .
(مشروع مدينة الصابرية )
م��ن جهة أخ���رى أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب بدر
احلميدي ع��ن تقدميه اقتراحا برغبة
في شأن قيام املؤسسة العامة للرعاية
ال��س��ك��ن��ي��ة ب��ت��ن��ف��ي��ذ م���ش���روع م��دي��ن��ة
الصابرية.
تبنى امل��ش��رع اس��ت��ن��ادا ً إل��ى أحكام
الدستور عدة قوانني تهدف إلى توفير
سبل إن��ش��اء وب��ن��اء امل���دن اإلسكانية
متكاملة اخل��دم��ات وامل��راف��ق العامة
مدعومة بتخصيص األراض��ي الالزمة
لتنفيذ هذه اخلدمات حتقيقاً إلى توفير
املسكن املالئم لآلالف من األسر مستحقي
الرعاية السكنية ،املقيدة طلباتهم على
قوائم االنتظار باملؤسسة العامة للرعاية
السكنية.
وج��اء القانون رقم  47لسنة 1993

في ش��أن الرعاية السكنية ،بااللتزام
احل��ك��وم��ي ت��وف��ي��ر ال��رع��اي��ة السكنية
ملستحقيها ،وتنفيذا ً من املؤسسة لهذه
ال��غ��اي��ة ب��إجن��از امل��ش��اري��ع االسكانية
على األراض��ي املخصصة لها من بلدية
الكويت.
وأردف ال��ق��ان��ون دع���م���اً لنشاط
ال عن رأسمالها امل��ادي
املؤسسة ،فض ً
والعيني .سبل االستعانة بنشاط القطاع
اخلاص إسهاماً في تنفيذ هذه املشاريع،
واإلف��ادة من امكاناته املادية والفنية.
فأصدر القانون رق��م  27لسنة 1995
في شأن اسهام نشاط القطاع اخلاص
في تعمير األراض���ي الفضاء اململوكة
ل��ل��دول��ة ألغ���راض ال��رع��اي��ة السكنية.
بياناً لقيام املؤسسة العامة للرعاية
السكنية متويل الشركات اململوكة لها
أو للدولة أو إح��دى الهيئات العامة أو
الشركات املساهمة التي يدخل النشاط
ال��ع��ق��اري ف��ي أغ��راض��ه��ا .وأردف ذلك
بأحقية املؤسسة في التعاقد املباشر
م��ع ال��ش��رك��ات املتخصصة ،ومتابعة
ال���دراس���ات واألب���ح���اث ال��ع��امل��ي��ة ذات
ال��ص��ل��ة ب��أع��م��ال التصميم واإلن��ش��اء
وال��ق��واع��د الفنية تنفيذا ً ملشاريعها
طبقاً للمواصفات العاملية ،والتعاقد
م��ع امل��ك��ات��ب االس��ت��ش��اري��ة العاملية
واملتخصصة في هذا النشاط.
وقد جاء ذلك تأكيدا ً ملبادرات تنفيذ
املشاريع من خ�لال القطاع اخل��اص أو
مشاركته عمالً على رفع كامل النفقات عن
املؤسسة ،من خالل االستعانة بتجارب
ال����دول األخ����رى ف��ي م��ج��ال اإلس��ك��ان
واالستفادة من خبرات الشركات العاملية
في هذا املجال.
وحتقيقا ملا تقدم وعمالً على اإلفادة
عملياً من اإلمكانات املمنوحة للمؤسسة
العامة للرعاية السكنية وفقاً لقانون
إنشائها رقم  47لسنة  1993املشار إليه
وم��ا احل��ق به بأحكام القانون رق��م 27
لسنة  1995سالف البيان.
يكون م��ن امل�لائ��م حتقيقاً للصالح
ال��ع��ام ،إس��ن��اد تنفيذ م��ش��روع مدينة
اسكانية متكاملة اخل��دم��ات وامل��راف��ق
العامة من قبل القطاع اخلاص.
ومن هذه املشاريع احليوية مشروع
مدينة الصابرية والتي تستوعب ()52
ألف قسيمة ،وذلك من خالل طرحه على
الشركات املتخصصة املدرجة أسهمها
في سوق الكويت لألوراق املالية وغيرها
وفقاً لألحكام احملددة لها بالقانون رقم
 116لسنة  2014بشأن الشراكة بني
القطاعني ال��ع��ام واخل���اص .وليجري

الشاهني :اقتراح بقانون إللزام
أعضاء السلطتني بإعالن ذممهم
املالية أمام الرأي العام

بدر املال

كما نص السؤال إلى وزير التجارة والصناعة
وزير الدولة للشؤون االقتصادية فيصل املدلج
على ما يلي:
مع ازدي���اد التوجه العاملي للدول للمحافظة
على سالمة البيئة وحماية مصادرها من التلوث
وتأثيراته السلبية محليا وع��امل��ي��ا ،وتشجيع
استخدام امل���واد املستدامة واحل��د م��ن استخدام
البولي فينيل كلورايد املعروف بالـ ( )PVCوالتي
تستخدم في التشطيبات الداخلية مثل بالطات
األسقف املغلفة بالفينيل ،وبالرغم من صدور
قانون حماية البيئة وتضمنه ما يخص البيئة
الداخلية واالشتراطات املطلوب اتباعها بااللتزام
باستخدام مواد غير مضرة للبيئة إال أن املؤسسة
العامة للرعاية السكنية ووزارة التربية في
مشاريعها تفرض أن تكون بالطات األسقف مغلفة
بالفينيل في هذه املباني.
لذا يرجى تزويدنا بالتالي:
 - 1ما املواصفات واملرجعية الفنية ملصادر
ومحتويات ه��ذه امل��واد من املركبات الكيميائية
للسماح باستيرادها ودخ��ول البالد؟ مع مراعاة
تزويدنا املستندات املتعلقة بذلك.
 2ما اشتراطات السالمة الصحية والبيئيةاملفروضة على امل��وردي��ن واملصنعني لهذه امل��واد
في عملية التخزين وإع��ادة التدوير ،وفي عملية
التخلص من مخلفاتها مبا ال يؤثر على البيئة أو
على الصحة العامة إن كان بالردم أو احلرق؟ مع
مراعاة تزويدنا باملستندات املتعلقة بذلك.
 - 3م��ا ال��غ��اي��ة م��ن االش���ت���راط وال��ن��ص في
املواصفات الفنية للمشاريع احلكومية باستخدام
هذه امل��واد حتديدا خاصة في مشاريع املؤسسة
العامة للرعاية السكنية ووزارة التربية إذ تشترط
أن تكون بالطات األسقف مغلفة بالفينيل؟ وما
إجراءات الهيئة العامة للبيئة جتاه ذلك؟
 - 4ما أض��رار وتأِثيرات استخدام هذه املادة
في امل��دارس وري��اض األطفال واملباني التعليمية
األخرى على صحة الطلبة؟

alwasat.com.kw

اسامه الشاهني

أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدميه
اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون هيئة
مكافحة الفساد ،بحيث يجبر املسؤولني
على
إع�ل�ان ذمم��ه��م امل��ال��ي��ة وع���دم االك��ت��ف��اء
بتقدميها من خالل أظرف مغلقة.
وأوض��ح الشاهني في تصريح صحفي
باملركز االعالمي ملجلس األمة أنه أعاد تقدمي
هذا االقتراح بقانون لكشف الذمة املالية
فعليا ً ،وأنه تقدم اليوم بكشف ذمته املالية.
وب�ين أن االق��ت��راح يعالج مسألة مهمة
وهي الكشف عن الذمة املالية واإلعالن عنها
وع��دم االكتفاء بوضع ورق��ة في صندوق
مغلق ال يطلع عليها أح��د إال عندما تطلب
منها جهات االدعاء والتحقيق.
وأش��ار الشاهني إل��ى أن التعديل الذي
تقدم به يلزم رئيس وأعضاء مجلس األمة
وكذلك رئيس وأعضاء احلكومة باإلعالن
عن إق���رارات ذمتهم املالية وع��دم االكتفاء
بتقدميها من خالل أظرف مغلقة.
وأضاف أن التعديل يسمح للرأي العام
واملراقبني واملتابعني حق االطالع على هذه
الذمم حتى يتم توجيه السؤال املعتاد لكل
مسؤول من أين لك ه��ذا؟ وما مداخيل هذا
املسؤول والزيادات التي حصل عليها أثناء

توليه املنصب؟
م��ن جهة أخ��رى وج��ه الشاهني س��ؤاال
برملانيا إلى وزير النفط وزير الكهرباء واملاء
د.محمد الفارس عن سبب عدم شمول بعض
القطاعات في وزارة الكهرباء بالبدالت التي
تصرف لنظرائهم.
ونص السؤال على ما يلي:
صدر قرار عن مجلس اخلدمة املدنية رقم
 13لسنة  2012في شأن منح بدل خطر
وب��دل ع��دوى وب��دل تلوث وب��دل ضوضاء
للعاملني ف��ي اجل��ه��ات احلكومية والذين
يتعرضون في عملهم لألخطار املذكورة.
وقد لوحظ أن موظفي قطاعات في وزارة
الكهرباء وامل��اء ال يتقاضون هذه البدالت
على الرغم من تعرضهم لهذه األخطار.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1م���ا أس���ب���اب ع���دم ش��م��ول بعض
القطاعات في وزارة الكهرباء وامل��اء لهذه
ال��ب��دالت على الرغم من أن العاملني فيها
يتعرضون للخطر ذاته؟
 - 2ما أسباب عدم صرف بدل املناوبة
بشكل ثابت؟
 - 3ما سبب توقف صرف املكافأة املالية
للعاملني في القطاع الهندسي ومن يعمل في
هذا املجال من املعينني اجلدد؟

بدر احلميدي

تنفيذها ب��ن��ظ��ام ( )B.O.Tال��ب��ن��اء
والتشغيل وحتويل امللكية للدولة.
ال
والثابت أن تنفيذ امل��ش��روع كام ً
ستتم تغطية تكاليف إنشائه كاملة من
جانب الشركات املستثمرة م��ن خالل
حتصيلها ال��ع��ائ��د امل����ادي الستغالل
واستثمار القسائم التجارية االستثمارية
اخلدمية وغيرها من املرافق التي يجري
استثمارها م��ن دون حتميل اخلزانة
العامة أي تكاليف في هذا الشأن ويجري
تسليم القسائم السكنية إلى املؤسسة
العامة للرعاية السكنية لتجري منها
اختصاصها بالتوزيع على املستحقني
لها وفقاً ألحكام القانون رقم  47لسنة
 27 ،1993لسنة  1995املشار إليها ،لذا
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
“ ق��ي��ام املؤسسة العامة للرعاية
السكنية بتنفيذ مشروع مدينة الصابرية
ب���أن ي��ك��ون إس��ن��اد التنفيذ بواسطة
شركة مساهمة عامة أو أكثر مباشرة
أو باملشاركة والتعاون مع املؤسسة
العامة للرعاية السكنية بالتمويل
من وزارة املالية والصندوق الكويتي
للتنمية في رأسمالها من بني الشركات
املتخصصة إضافة إلى الشركات احمللية
املدرج أسهمها في سوق الكويت لألوراق
املالية.
أن يكون التنفيذ للبنية التحتية
واملرافق اخلدمية لالستثمار والتجارية
والترفيه بنظام التنفيذ والتشغيل
وحتويل امللكية إل��ى اجلهة املتعاقدة
بنظام ( )B.O.Tوفقاً الختصاصاتها
احملددة ،بأحكام القانون رقم  47لسنة
 1993والقانون رقم  27لسنة 1995
والقانون رقم  116لسنة  2014املشار
إليهما

احلمد يسأل وزير
التجارة عن ارتفاع
أسعار العمالة املنزلية

وج����ه ال��ن��ائ��ب أح��م��د احل��م��د
سؤاال برملانيا إلى وزير التجارة
والصناعة ووزير الدولة للشؤون
االق��ت��ص��ادي��ة فيصل امل��دل��ج ،عن
إرت��ف��اع أس��ع��ار العماة املنزلية،
و خطة ال����وزارة للسيطرة على
األسعار في هذا املجال.
ونص السؤال على ما يلي:
دأبت وزارة التجارة والصناعة
على النهوض مبسؤولية مراقبة
أسعار استقدام العمالة املنزلية
للكويت ،وف��ق��ا ألح��ك��ام القانون
( )69لسنة  2015بشأن إنشاء
شركة مساهمة مقفلة الستقدام
وتشغيل العمالة املنزلية الذي
نظم عملية تشغيل العمالة املنزلية
وأصدرت الوزارة الئحة أسعار في
يناير  2020تنص على أال يتجاوز
سعر العاملة املنزلية اجلديدة
( )990دينار في حال التعاقد معها
من خالل املكاتب املعنية و()390
دنيار في حال إحضار جواز سفرها
من قبل الكفيل.
ومع حدوث الظروف الصحية
جلائحة «كورونا» توقفت عمليات
االس��ت��ق��دام واس��ت��ؤن��ف��ت م��ؤخ��را
بعد ق��رار احلكومة بالسماح لهم
بالعودة ،لكن األس��ع��ار اجلديدة
باتت مخالفة لكل القوانني القائمة.
ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي
باآلتي:
 - 1م��ا دور وزارة التجارة
والصناعة ف��ي ال��ق��رار احلكومي
األخير بالسماح بعودة العمالة
املنزلية؟
 - 2من حدد أسعار االستقدام
احلالية؟ وكم يبلغ سعر التعاقد
م��ع العاملة املنزلية م��ن ال��دول
املصدرة؟ مع تزويدي باألسعار
الرسمية لكل دولة من الدول التي
يستقدم منها.
 - 3ما اإلجراءات التي اتخذتها

احمد احلمد

وزارة التجارة والصناعة جتاه
املكاتب اخلاصة في عملية مراقبة
االستقدام والتشغيل ل��دى األسر
الكويتية؟
 - 4ه��ل تلقيتم ش��ك��اوى من
املواطنني جت��اه ظاهرة تضاعف
أسعار العمالة املنزلية؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة باإليجاب ،ما اخلطوات
املتخذة ضد املكاتب التي ضاعفت
األسعار؟
 - 5هل ستحدث قائمة أسعار
استقدام العمالة املنزلية خالل
املرحلة احلالية؟ هل توجد خطة
للسيطرة على األس��ع��ار ف��ي هذا
املجال؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
يرجى تزويدي بصورة ضوئية
منها.
 - 6ما خططكم للتواصل مع
سفارات ال��دول املصدرة للعمالة
امل��ن��زل��ي��ة امل��ع��ت��م��دة ف��ي الكويت
واجلهات ذات العالقة من شركات
الطيران وغيرها خلفض أسعار
االستقدام؟

