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29 اجلاري حلسم القضية اللجنة جتتمع بالوزراء املعنيني 

»شؤون البيئة«: إنقاذ جون الكويت مشروع وطني
ريا�ض عواد 

ناقشت جلنة ش��ؤون البيئة في 
اجتماعها امس تكليف املجلس اللجنة 
لبحث الوضع البيئي الراهن، بحضور 
ممثلني عن وزارة األشغال والهيئة 

العامة للبيئة.
وق����ال رئ��ي��س ال��ل��ج��ن��ة ال��ن��ائ��ب 
د.ح��م��د امل��ط��ر ف��ي تصريح باملركز 
اإلع��ام��ي ملجلس األم���ة إن اللجنة 
ناقشت استمرار تلوث جون الكويت، 
واملشاكل الكثيرة التي تظهر على 
السطح مبينا أن إنقاذ جون الكويت 
يعتبر مشروعا وطنيا خصوصا أنه 

احملضن البحري اخلامس بالعالم.
وكشف املطر عن أن اللجنة ستوجه 
الدعوة لرئيس مجلس ال��وزراء إلى 
اجتماع يعقد يوم ٢٩ سبتمبر اجلاري 
أو تفويض ن��ائ��ب رئ��ي��س ال���وزراء 
وزي��ر الدفاع بصفته رئيس املجلس 
األعلى للبيئة ملناقشة سبل إنقاذ جون 
الكويت من التلوث ال��ذي يؤثر على 

الصحة العامة بشكل مباشر.
وأوضح  أن آخر املشاكل املرتبطة 
بهذا املوضوع  مخاطبة الهيئة العامة 
للبيئة مجلس ال��وزراء بأن شاطئي 
الفحيحيل والشويخ ال ميكن السباحة 
فيهما بسبب مكبات الصرف الصحي 
املتكررة في جون الكويت ومع ذلك 
مجلس الوزراء لم يتخذ قرارا بإيقاف 

استخدام هذين الشاطئني.
وبني أنه بناء على هذا اخلطاب فإن 

من ميارس السباحة فيهما يتعرض 
ل��ت��ل��وث ب��ي��ول��وج��ي بسبب مكبات 
الصرف الصحي املربوطة مبجرور 
األمطار خصوصا بالقرب من مجمع 

»الكوت« في الفحيحيل.
وأك��د املطر أنه ال يجوز استخدام 
هذين الشاطئني بعد حتذير الهيئة 
العامة للبيئة، مستغربا عدم حترك 
احلكومة أو صدور قرار مبنع مرتادي 

البحر من السباحة.
وأش������ار إل����ى وج�����ود  مشكلة 
تلوث كبيرة في منطقتي األحمدي 
الصناعية وأم��غ��رة، حيث اكتشفت 
وزارة األشغال وجود تلوث كيميائي 
وسموم كيميائية تلقى في مجارير 

األمطار ومنها إلى البحر.
وب���ني امل��ط��ر أن���ه م���ن امل��ف��ت��رض 
أن تكون امل���واد الدهنية صفرا في 
ج��ون الكويت ولكنها تصل إلى 15 
و18و 20 مبخالفة املقاييس التي 
ي��ج��ب ال��ت��ع��ام��ل ف��ي��ه��ا م��ع ال��ص��رف 
الصحي، معتبرا أن » قضية جون 
الكويت أصبحت كاجلمرة يتم رميها 

من جهة إلى جهة«.   
وقال املطر إن حضور وزراء املالية 
، النفط ، الكهرباء، األشغال ومدير 
الهيئة العامة للبيئة بوجود رئيس 
مجلس ال��وزراء أو النائب األول  في 
اجتماع األرب��ع��اء ٢٩ سبتمبر مهم 
لوضع النقاط على احل��روف وإنقاذ 
جون الكويت من التلوث ومحاسبة 

املتسبب فيه م��ن ّجهه اخ��رى وجه 
النائب الدكتور حمد املطر سؤاالً إلى 
وزي��ر النفط وزي��ر التعليم العالي 
الدكتور محمد الفارس حول ظاهرة 

الدروس اخلصوصية.
وجاء في مقدمة السؤال: أصبحت 
ظ��اه��رة ال����دروس اخلصوصية من 
م���ه���ددات العملية التعليمية في 
ال��ك��وي��ت، ول��أس��ف حت���ول اهتمام 

بعض املعلمني من متابعة الطاب 
ال��ض��ع��ف��اء إل���ى اس��ت��غ��ال حاجتهم 
وجذبهم نحو ال���درس اخلصوصي 
ال��ذي اصبح يستنزف ميزانية رب 
األسرة وتوسعت هذه الظاهرة لعدم 
وج���ود تشريعات وق����رارات ج��ادة 

ملواجهتها«.
وس���أل امل��ط��ر: م��ا أس��ب��اب تفشي 
ظ���اه���رة ال�����دروس اخل��ص��وص��ي��ة؟ 

وما اإلج��راءات التي اتخذتها وزارة 
التعليم العالي حملاربة هذه الظاهرة؟ 
وم��ا خطتها للحد منها؟ وم��ا خطة 
ال���وزارة ملساعدة الطاب الضعفاء 
والراغبني من الطلبة وأولياء أمورهم 
في احلصول على دروس تقوية في 
الفترة املسائية في إطار قانوني منظم 
يحمي الطلبة وأولياء أمورهم ويحفظ 

هيبة املعلم؟

وف��ي سياق منفصل، وّج��ه املطر 
سؤاال إلى وزير املالية وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
خليفة ح��م��ادة، ورد ف��ي��ه: يعاني 
املتقاعدون من ازم��ة زي��ادة األسعار 
التي ارهقت األس��رة الكويتية، مما 
يضطر املواطن املتقاعد إلى اخذ قرض 

من البنوك السد احتياجاته.
وطالب النائب املطر بإفادته بأعداد 

املتقاعدين املتوقع تقاعدهم خال 
السنوات اخلمس القادمة، وشرائح 
روات���ب املتقاعدين م��ع أع��داده��م، و 
خطة املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية املستقبلية ف��ي زي��ادة 
رواتب املتقاعدين، وجدول تفصيلي 
يبني السقف األعلى لرواتب املتقاعدين 
حسب الشرائح، وتكلفة الزيادة التي 

يتقاضاها املتقاعدون كل فترة.

جانب من اجتماع جلنة البيئة
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حمد املطرمتحدثا 

5 نواب يقترحون إعفاء ذوي اإلعاقة واملسنني 
ومن يثبت عجزه عن دفع الرسوم القضائية

أعلن 5 نواب عن تقدميهم اقتراحا بقانون 
بتعديل الفقرة األولى من املادة 14 من القانون 
رق���م )17( لسنة 1973 ف��ي ش���أن ال��رس��وم 

القضائية، مع إعطائه صفة االستعجال.
وج��اء في نص االق��ت��راح ال��ذي قدمه النواب 
أسامة الشاهني، د. عبد العزيز الصقعبي ، د. 
حمد  املطر، مبارك احلجرف والصيفي  الصيفي،  
ما يلي:  )امل��ادة األول��ى( يستبدل بنص الفقرة 
األول��ى من امل��ادة )14( من القانون رقم )17( 

لسنة 1973 املشار إليه النص التالي:
» يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه 
عن دفعها، كما يعفى ذوو اإلعاقة واملسنون من 

هذه الرسوم«.
)امل��ادة الثانية( يلغى كل حكم يتعارض مع 

أحكام هذا القانون.
)امل��ادة الثالثة( على رئيس مجلس ال��وزراء 
وال����وزراء – ك��ل فيما يخصه – تنفيذ أحكام 

ه��ذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في 
اجلريدة الرسمية. وجاء في املذكرة اإليضاحية 
أن القانون رقم )8( لسنة 2010 بشأن حقوق 
األشخاص ذوي االعاقة، والقانون رقم )18( 
لسنة 2016 بشأن الرعاية االجتماعية للمسنني،  
أعفيا هاتني الفئتني من الرسوم احلكومية مقابل 

اخلدمات العامة.
وكون أن الرسوم القضائية إحدى الرسوم 
التي تتقاضاها الدولة، فكان البد من النص على 
إعفاء هاتني الفئتني من الرسوم أسوة بالوزارات 

واجلهات احلكومية.
لذلك جاء هذا االقتراح بقانون باستبدال نص 
الفقرة األول��ى من امل��ادة )14( من القانون رقم 

)17( لسنة 1973 املشار إليه بالنص التالي:
يعفى من الرسوم القضائية من يثبت عجزه 
عن دفعها، كما يعفى ذوو اإلعاقة واملسنون من 

هذه الرسوم

جلسة سابقة 

العتيبي: ما إستراتيجية تطوير 
اإلعالم الرسمي في البالد؟

وج��ه النائب ف��ارس العتيبي سؤاال 
الى وزي��ر االع��ام عبدالرحمن املطيري، 
ج����اء ال���ت���ال���ي: ص����رح وزي�����ر اإلع����ام 
وال��ث��ق��اف��ة ووزي�����ر ال���دول���ة ل��ش��ئ��ؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري بأن وزارة 
اإلعام بصدد إطاق استراتيجية جديدة 
ل��أع��وام اخلمسة املقبلة وذل��ك إلرس��اء 
إعام مستدام ورائد يؤصل قيم املجتمع 

وهويته وعقيدته اإلسامية الوسطية.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 � ما أهداف االستراتيجية اإلعامية 
والعناصر التي سترتكز عليها ال��وزارة 

لتطوير اإلعام الرسمي في الباد؟
2 � ما اإلجراءات العملية التي اتخذتها 
وزارة اإلع���ام والهيئات التابعة لها 
واملؤسسات التي تعنى باملعرفة والثقافة 
والفن، وما مراحل تنفيذ االستراتيجية 

اإلعامية للوزارة بالسنوات املقبلة؟
3 � كم ع��دد اللجان وال��ف��رق التي مت 
تشكيلها لوضع رؤي��ة وأه��داف ال��وزارة 
لتنفيذ هذه االستراتيجية واآللية التي يتم 
التنفيذ من خالها؟ يرجى تزويدي بكشف 
بأسماء اللجان وفرق العمل ومسمياتهم 
الوظيفية، وصورة ضوئية من توصيات 

هذه اللجان أو فرق العمل.

4 � هل مت عقد دورات تدريبية ملوظفي 
ال���وزارة ومقدمي البرامج واملخرجني؟ 
اذا كانت اإلج��اب��ة بنعم يرجى افادتي 
بالقطاعات املستهدفة بهذه الدورات وعدد 

من اجتازوا هذه الدورات.
5 � م��ا اجل��ه��ة امل��ش��رف��ة على تدريب 
املوظفني، ه��ل م��ن داخ��ل ال���وزارة أم من 
خارجها؟ مع بيان تكلفة ه��ذه ال��دورات 

وتزويدي باملستندات ذات الصلة.

فارس العتيبي

  الصالح لوزير التعليم العالي:
ما أسباب عدم تعيني أمني عام 

ملجلس اجلامعات اخلاصة
وجه النائب خليل الصالح سؤاال 
إلى وزير النفط وزير التعليم العالي 
د . محمد ال��ف��ارس، ق��ال ف��ي مقدمته: 
استنادا إلى لقاء سمو رئيس مجلس 
ال���وزراء »الكويت ما بعد اجلائحة« 
والذي يتمحور حول اختيار القياديني 
م��ن ال��ك��ف��اءات وف���ق ن��ظ��م ومعايير 
واحملافظة على اللوائح والنظم، حيث 
إن األمانة العامة ملجلس اجلامعات 
اخلاصة لها دور محوري في العملية 
التعليمية، ونظرا لكون منصب أمني 
ع��ام اجلامعات اخل��اص��ة ش��اغ��را منذ 
شهر أب��ري��ل 2021 حتى ت��اري��خ هذا 

السؤال يرجى تزويدنا باآلتي:
1 � أس��ب��اب ع��دم تعيني أم��ني عام 

ملجلس اجلامعات اخلاصة باألصالة؟
2 � امل��ؤه��ات األك��ادمي��ي��ة لأمني 
ال���ع���ام امل��س��اع��د ل���ش���ؤون األب��ح��اث 
واملعلومات ملجلس اجلامعات اخلاصة 

باملستندات؟
3 � اخلبرات الوظيفية لأمني العام 
املساعد لشؤون األبحاث واملعلومات 

ملجلس اجلامعات اخلاصة قبل شغله 
لهذا املنصب باملستندات؟

4 � إلسهامات واخلطط التي قام 
ب��إجن��ازه��ا خ���ال ف��ت��رة شغله لهذا 

املنصب باملستندات؟

خليل الصالح

  املضف : كيف قام محكوم بالسجن بعمليات 
نصب واحتيال من محبسه بـ»املركزي«؟

وج���ه ال��ن��ائ��ب ع��ب��دال��ل��ه املضف 
سؤالني إلى كل من وزي��ر الداخلية 
الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير 
ال��ت��ج��ارة وال��ص��ن��اع��ة د. عبدالله 
السلمان، ون��ص ال��س��ؤاالن على ما 

يلي:
سؤال إلى وزير الداخلية

من��ى إل��ى علمي خبر ص��ادم عن 
متكن محكوم بالسجن م��ن القيام 
بعمليات نصب واحتيال متعددة من 

داخل محبسه في السجن املركزي.
ومل��ا ك��ان ه��ذا اخل��ب��ر - إن كان 
صحيحا - يشكل اخ��ت��راق��ا أمنيا 

خطيرا غير مسبوق.
ل���ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي:
1 -م��ا م��دى صحة اخلبر املشار 
إليه أعاه؟ إذا كان صحيحا، يرجى 
ب��ي��ان ع��دد عمليات النصب التي 
ارتكبها امل��ج��رم م��ن داخ��ل السجن 
واملدة التي استغرقها لتنفيذ عملياته 

من داخل السجن منذ أول عملية.
2 - أسماء الضباط املسؤولني عن 

السجن وقت حدوث هذه اجلرائم.
3 - اإلجراءات التي اُتخذت بحق 
الضباط واألف��راد املناط بهم إدارة 
السجن املركزي وقت حدوث جرائم 

النصب املذكور أعاه.
4 -م���ا أس��ب��اب تفشي ظ��اه��رة 
انتشار أج��ه��زة ال��ه��وات��ف املتنقلة 
وال��ذك��ي��ة وش��رائ��ح ت��زوي��د خدمة 

االتصاالت واملواد املخدرة واملؤثرات 
العقلية داخ��ل السجن؟ وما كيفية 
وصولها إل��ى داخ��ل السجن؟ وما 
اإلج����راءات ال��ت��ي اتخذتها وزارة 
ال��داخ��ل��ي��ة ملكافحة ه��ذه الظاهرة 
اخلطيرة؟ وما النتائج التي أسفر 
عنها تنفيذ تلك اإلج����راءات؟ وهل 

حدثت أو ُطورت تلك اإلجراءات؟
5 - مل��اذا لم مُتنع الشركات من 
توفير خدمة االتصاالت في املنطقة 
التي يقع فيها السجن؟ وهل يخضع 
جميع األشخاص مبا فيهم الضباط 
وال��ع��س��ك��ري��ون ال��ذي��ن ي��دخ��ل��ون 
ويخرجون من السجن واملركبات 
التي ُيسمح لها بالدخول إلى السجن 
للتفتيش وملراقبة الكاميرات األمنية 

على مدى 24 ساعة يوميا؟
6 - ك��م ع��دد ال��ه��وات��ف املتنقلة 
وال��ذك��ي��ة وش��رائ��ح ت��زوي��د خدمة 
االت���ص���االت ال��ت��ي ُض��ب��ط��ت داخ��ل 
ال��س��ج��ن م��ن��ذ ع��ش��ر س��ن��وات حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما كمية 
وأن���واع امل���واد امل��خ��درة وامل��ؤث��رات 
العقلية التي ُضبطت داخل السجن 

في ذات الفترة؟
سؤال إلى وزير التجارة

إميانا منا مببدأ تكافؤ الفرص، 
وحرصا على أن تستعني مؤسسات 
الدولة بالكفاءات الوطنية ال سيما 
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
املشرورعات الصغيرة واملتوسطة 
ملا ميثله من أهمية بالغة في دعم 

قطاع األعمال.
ل���ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي 

باآلتي:
1 -متى كان آخر إعان توظيف 
لدى الصندوق؟ وما هي الوظائف 
والتخصصات التي ُفتح لها مجال 

التقدمي؟
2 - هل توجد تعيينات متت من 
ت��اري��خ 2021/4/1 ب��دون إع��ان 
م��ن ق��ب��ل ال��ص��ن��دوق ح��ت��ى ت��اري��خ 
ورود هذا السؤال؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فما هو املسوغ القانوني 

لهذه التعيينات؟
3 - ت��واري��خ ه���ذه التعيينات 

وأسماء ومسميات من مت تعيينهم.

عبدالله املضف

الصالح يقترح رفع نسبة جتميل 
20 باملئة املرافق العامة إلى 

أع��ل��ن النائب د. ه��ش��ام الصالح ع��ن تقدميه 
اقتراحا برغبة برفع النسبة املخصصة في بند 
اخل��دم��ات االجتماعية لتجميل امل��راف��ق العامة 
واملناسبات الوطنية من 15 % إلى 20 % وذلك 
بتحويل نسبة 5 % املخصصة لدعم احملافظات 

إلى بند جتميل املرافق واملناسبات.
وجاء في نص االقتراح:

لقد خصص القرار ال��وزاري ) رقم 16/ت ( 
لسنة 2016 بشأن تنظيم العمل التعاوني فصله 
اخلامس للخدمات االجتماعية حيث حددت 
املادة 55 النسب العليا للصرف واشترطت لذلك 
أن يتم االعتماد املسبق من اجلمعية العمومية 
وأخذ املوافقات الازمة حسب الضوابط التي 

حتددها اإلدارة املختصة.
وامل��اح��ظ أن ه��ذا ال��ق��رار راج��ع بعض النسب 
في البنود التي وردت في القرار رق��م 35 لسنة 
2014 امللغى وذلك بالرفع أو اإلدماج أو اخلفض 
كما أح��دث نسبة 5 % )دعما للمحافظات( وإن 
الهدف من اجلمعيات التعاونية االرتقاء باملستوى 
االجتماعي واالق��ت��ص��ادي واإلن��ت��اج��ي، وتقدمي 
اخلدمات الضرورية ألعضائها، وتدعيم مناطق 
وجودها اجتماعيا وصحيا وثقافيا واملساهمة في 
تطوير وإنشاء اخلدمات للمنطقة، وذلك بتجميل 
امل��راف��ق وتخضير الفضاءات وإن��ش��اء وصيانة 
احلدائق، وكذلك لكونها قادرة على إقامة مشاريع 

استثمارية في تلك احلدائق كاملطاعم واأللعاب .

احلميدي يسأل عن خطة 
»القوى العاملة« إليجاد 

فرص عمل للخريجني
وّجه النائب بدر 
احل��م��ي��دي س��ؤاال 
إلى وزير التجارة 
وال��ص��ن��اع��ة في 
شأن توافر فرص 
ع��م��ل للخريجني 

الكويتيني.
وذكر احلميدي 
في مقدمة السؤال: 
»ت���ش���ك���ل ن��س��ب��ة 
ال����ش����ب����اب م��ن 
ح��دي��ث��ي التخرج 
واخل������ب������رة ف��ي 
املجتمع الكويتي 
أكثر من ثلثي عدد 

املواطنني، وه��ذا النمو يتطلب على ال��دول��ة تأمني 
وظائف مائمة لهم تتناسب مع تخصصاتهم العلمية 
مبا يتماشى مع سوق العمل، وفي ظل االستعانة 
باملقيمني بنسبة كبيرة في الوظائف احلكومية، فما 
هي خطة الهيئة العامة للقوى العاملة نحو إيجاد 
ف��رص وظيفية للمواطنني من حديثي التخرج و 

اخلبرة من الشباب؟«
وأضاف: ما هي خطة احلكومة في حتديد القادمني 
من غير الكويتيني للعمل حسب حاجة سوق العمل؟ 
وهل مت عمل دراس��ة من قبل املختصني حول حجم 
العمل الذي حتتاجه الدولة وخاصة أن العديد من 

املشاريع توقفت أو على وشك اإليقاف؟«
وتابع: هل مت األخ��ذ باقتراحنا ح��ول أن تكون 
جميع الوظائف القيادية واملتوسطة للمواطنني فقط؟ 
وهل مت األخذ باقتراحنا حول أن يحل الكويتيون 
محل جميع املستشارين غير الكويتيني في ديوان 
اخلدمة املدنية وال يسمح بتعيني أي مستشار من 

املقيمني في ديوان اخلدمة املدنية؟«

بدر احلميدي

تتمات

نواب سابقون
وأض��اف البيان: هذا التفاهم يجب أال يكون 
على حساب الدستور باإلقرار أو القبول بتأجيل 
االستجوابات املزمع تقدميها، وم��ن ثم وضع 
ك��اف��ة القضايا اخلافية على ج���دول احل��وار 
واجللوس حولها والتفاهم بشأنها، لقد آثرنا في 
ما سبق الصمت وإب��داء ال��رأي والنقد من خال 
التواصل املباشر مع النواب كي ال نضعف موقف 

األغلبية السياسي، وتقديراً ملن التزم بتعهداته 
بجعل العفو هو األولوية، لكننا اليوم جند أنه 
أصبح من الواجب إيضاح موقفنا ألبناء الشعب 
الكويتي فهو صاحب احل��ق األص��ي��ل، ولقطع 
الطريق أمام أي مغالطات أو مزايدات سواء كانت 
بحسن نية أو بغير ذلك، حول مواقفنا الثابتة 
وكراماتنا ومبادئنا التي دفعنا ومازلنا ندفع 
أثمانها، والتي نحرص عليها كحرصنا على 

حياتنا وعلى كرامة وحب شعبنا

تتمات


