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ريا�ض عواد 

ـــدالل  ــب مــحــمــد ال ــائ ــن ـــدد ال ش
عــلــى ضـــــرورة اســتــئــنــاف عقد 
اجللسات العلنية ملجلس االمــة 
خالل األسابيع املقبلة حتى نؤدي 
دورنا في الرقابة وإقرار القوانني 
املهمة ، واصفا االجتماع احلكومي 
– النيابي باملهم جدا لكنه ال يغني 

عن عقد اجللسات .
ــى  ــح إل ــري ــص وأضـــــاف فـــي ت
الصحافيني ان ما طرحته احلكومة 
ــار يجب طرحه  ــك مــن خطط واف
فــي جلسات عامة فــال يوجد سر 
ــن يؤثر  مينع الــنــقــاش الــعــام ول
على مسيرة احلكومة في مواجهة 
الوباء ، فنحن أثنينا على بعض 
اجلهود ووجهنا انتقادات لبعض 

األمور لتقومي العمل .
وذكـــر الـــدالل أنــه ركــز اليوم 
على البعد القانوني لالزمة في 
ـــاوى  ــع دع ــرف ــات ب ــع ــوق ــت ظـــل ال
ـــاآلالف تخص  قضائية كثيرة ب
اإليــجــارات وغيرها من الطعون 
القضائية املتوقعة حيث عطلت 
االزمة الراهنة الكثير من املصالح 
واحلقوق ما يوجب حتديد تصور 
واضح للتعامل معها لعدم وجود 
ــى وجـــود أي رؤيــة  مــا يطمئن إل
أو آلية قبل الــعــودة التدريجية 
للحياة الطبيعية . وبني أنه وجه 
ــارة في  ــج ــت ســـؤاال إلـــى وزيـــر ال
شأن دور هيئة الصناعة بتوزيع 
القسائم الصناعية ومدى التزامها 
بالغرض املمنوحة م نأجله ودور 
ــا ، ال  ــورون ــــوزارة مبــواجــهــة ك ال
سيما ان االزمـــة الراهنة كشفت 
عن خلل وأوجه فساد بسبب منح 
القسائم بالواسطة ولغير الغرض 

املخصصة من أجله .
كما اعلن النائب محمد حسني 
الدالل عن توجيه  سؤاال الى وزير 
التجارة والصناعة خالد الروضان 
)نــص الــســؤال(: املفترض ان 
تضطلع الهيئة العامة للصناعة 

بدور في اقامة وتعزيز الصناعة 
املنتجة واملفيدة الحتياجات الدولة 
او تنشيط االقتصاد او دعمالدولة 
فى االزمات ، وجند على مر السنني 
ان الصناعة االنتاجية وقبلها ادارة 
ــؤون الصناعة دون املستوى  ش
املطلوب ولم حتقق كافة اهدافها  
وبسبب مــا سبق يـــدور تساؤل 
كبير عن اسباب ذلــك على الرغم 
من ما سطرته خطط التنمية من 
اهداف وبرامج لتنشيط االقتصاد 
او االموال املخصصة لهذا القطاع 
من ميزانية الدولة ، ومن جانب 
ــع يحكي شكوى  ــواق ــان ال ــر ف اخ
اهل القطاعالعاملينفي هذا املجال 
والراغبني بدور فى مجال الصناعة 
من ادارة شؤون الصناعة على مر 

السنني ، لذا يرجى افادتنا باالتي :
ـــدى بــعــدد  ـــزوي 1 -يـــرجـــى ت
املــصــانــع والــقــســائــم الصناعية 
ــودة فــى الــدولــة  ــوج املرخصة امل
والعاملة واملنتجة فعليا منذ ا 
يناير 2015 وحتى تاريخه مع 
ــوع االنتاج  ذكــر اســم املصنع ون
والقطاع الذى يخدم به املصنع او 

القسيمة الصناعية .
2 - ما هي اسباب قيام الهيئة 
العامة للصناعة برفض او عدم 
املوافقة لطلبات ترخيص مصانع 
او قسائم صناعية بحجة وجود 

ذات النشاط او سبق الترخيص 
ـــراف اخـــرى فــى حــني الــواقــع  الط
ان تلك التراخيص السابقة غير 
فعالة وال يوجد مصانع وال انتاج 
فعلي يستفاد مــنــه ، مــع رجــاء 
تزويديبطلبات الترخيص إلقامة 
مصانع او الترخيص لقسائم 
صناعية منذ 1 يناير 2015 وحتى 
تاريخه مزود به نوع الطلب ونوع 
املجال الــذى طلب به الترخيص 
وعدد املوافقات او الرفض مع ذكر 

اسباب الرفض .
ـــد دراســـــة  ـــوج 3 - هــــل ت
اقامتها الهيئة العامة للصناعة 
او اي جهة مختصة فــى مجال 
الصناعة او دراســـة اكادميية 
ــك كله مــن داخــل  ــان ذل ســـواءا ك
الكويت وخارجها يتعلق بتقييم 
قطاع املصانع فى دعــم الدولة 
واحتياجاتها ونتائج وتوصيات 
ــات او الــدراســة ان  ــدراس تلك ال
وجـــدت فــى املــرحــلــة مــن يناير 
2015 وحـــتـــى تــاريــخــه مع 

تزويدى بنسخ من الدراسات .
4 - ماهي استعدادات وخطط 
ــوزارة وهيئة الصناعة بشان  ال
دور الهيئة وقــطــاع الصناعة 
بــشــان التعامل مــع ازمـــة وبــاء 
ــل وضع  فــيــروس كــورونــا ، وه
مجلس الوزراء ووزارة التجارة 
والهيئة العامة للصناعة خطط 
ــة  ــج للتعامل مــع االزم ــرام ووب
القائمة او توجيه دور الهيئة 
فى دعم صناعات انتاجية تخدم 
مواجهة الوباء او تدعم االدولة 
ــاء تزويدى  فى االزمـــات مع رج
بنسخ من تلك اخلطط وما مت بها 

من خطوات تنفيذية .
ـــل لــلــهــيــئــة الــعــامــة  5 - ه
للصناعة نظام تفتيش وضبطية 
عــلــى الــتــراخــيــص الصناعية 
واملــصــانــع مــع تزويديبنتائج 
عمليات التفتيش فى السنوات 

منذ يناير 2015 وحتى تاريخه.

محمد الدالل 

البد من استئناف اجللسات العلنية ملجلس األمة 

الدالل يسأل الروضان عن محدودية 
تقدم النائب الدكتور بدر املال ونواب دور »الصناعة« خالل أزمة كورونا

باقتراح بقانون بخصوص التركيبة 
الــســكــانــيــة، الفــتــني إلـــى أن اخــتــالالت 
التركيبة السكانية مــن املشاكل التي 
عانت منها الكويت في السنوات األخيرة، 
إال أن هذه املشكلة أفرزت آثارها بشكل 
جلي وخطير وقــت انــتــشــار فيروس 
كورونا املستجد، إذ تبني وجود الكثير 

من العمالة السائبة.
ــواب أنــه تبني أن تلك  ــن وأضـــاف ال
العمالة تسكن في أماكن مكتظة فاقدة 
لالشتراطات الصحية، ساهمت بشكل 
جلي في انتشار الوباء على نحو أسفر 
ـــوزراء  عــن صـــدور قـــرار مــن مجلس ال
بــفــرض احلــظــر الكلي املناطقي لهذه 

املناطق املكتظة، مبينني أنه
وملا كانت التركيبة السكانية ال تقف 
عند حدود وزن أعداد املواطنني بالنسبة 
لعدد األجانب، بل تبني وجــود اختالل 
بوزن تلك اجلنسيات عددا بالنسبة لعدد 
املواطنني، لدرجة أن بعض اجلنسيات 
اقترب عددها من عدد املواطنني، األمر 
الذي يحمل معه خطورة أمنية ومؤشراً 

على اختالل األمن القومي.
واقترح النواب وضــع قانون يحدد 
احلــد األقــصــى لنسبة تلك اجلنسيات 
ــني، ويحظر  ــن ــواط بالنسبة لــعــدد امل
استقدام أي شخص مــن هــذه اجلالية 
للعمل في حال جتاوز عدد جاليتها عدد 
املواطنني، وقد أرفق باالقتراح بقانون 
اجلــدول الــذي يبني هذه النسب، بحيث 
ال تتجاوز اجلالية الهندية 15 في املئة، 

واملصرية 10 في املئة من عدد الكويتيني.
ــي نــظــراً  ــأت ورأوا أن االقـــتـــراح ي
ملا تلمسه املشرع من تخوف من قيام 
بعض املوظفني العموميني، باملوافقة 
على استثناءات لتجاوز هــذه النسب 
املنصوص عليها، الفتني إلى أنهم حرصوا 
على االقتراح بقانون على جترمي أفعال 
املوظفني العموميني ممن يخالف أحكام 

هذا القانون
ونص االقتراح على العديد من املواد، 

وهي:
املادة )1(: تسري أحكام هذا القانون 
على جميع اجلنسيات املسموح بدخولها 
ــة الكويت ويستثنى مــن تطبيقها  دول
مواطنو دول مجلس التعاون اخلليجي، 
ــن الكويتي وأبــنــاؤهــم،  ــواط وزوج امل
والعمالة املنزلية، والعمالة املستقدمة 
بناء على العقود احلكومية، ورؤســاء 

وأعضاء البعثات السياسية املوفدون 
للكويت وأزواجــهــم وأبــنــاؤهــم بشرط 
املعاملة باملثل، ورؤســاء الــدول وأفــراد 
أسرهم، ومشغلو وسائل النقل الدولية، 
وأعضاء البعثات العسكرية للدول التي 

تبرم معها الكويت اتفاقيات أمنية.
املــــادة )2(، يــكــون حــســاب أوزان 
اجلنسيات وفــق النسبة والتناسب 
ــدد املــواطــنــني الكويتيني ويحدد  مــع ع
اجلدول رقم )1( من هذا القانون نسبة 

كل جنسية بالنسبة إلى عدد املواطنني.
وتعد كل نسبة منها حدا أقصى لهذه 
اجلنسية، وال يدخل في احتساب تلك 
النسب ما ورد ذكرهم في املــادة )1(، 
وتعمل اجلهات احلكومية على اتخاذ 
التدابير الــالزمــة للعمل على تخفيض 
الــوزن النسبي للجنسيات في الكويت، 
طبقاً ملــا هــو منصوص عليه فــي هذا 
القانون، من دون اإلخــالل بحق مجلس 
الــوزراء بإصدار قرار بحظر االستقدام 
اجلنسية بعينها ولو لم تتجاوز النسبة 

املنصوص عليها في اجلدول املشار إليه.
املــــادة )3(: ال يــجــوز اســتــقــدام أي 
عامل إلى دولة الكويت في حال جتاوز 
وزن اجلنسية النسبة املسموح فيها 
املذكورة في اجلدول رقم )1( ويظل حظر 
االستقدام ساريا حلني انخفاض نسبة 
اجلنسية األجنبية عن الوزن املنصوص 
عليه في اجلدول رقم )1(، وتلتزم اإلدارة 
املــركــزيــة لــإحــصــاء بــتــزويــد اجلهات 
احلكومية بالنسب املتحققة لكل جنسية 

كل 3 أشهر.

ــــادة )4(: يــحــظــر عــلــى اجلــهــات  امل
احلكومية املوافقة على حتويل العمالة 
املنزلية إلى عمالة وفق القطاع األهلي 
أو النفطي، وحتويل سمات الزيارة إلى 
إقامة للعمل، وحتويل سمات الزيارة إلى 
االلتحاق بعائل، وجتديد إقامة العامل 
املستقدم وفــق العقود احلكومية بعد 

انتهاء املشروع احلكومي.
املادة )5(: من دون اإلخالل بأي عقوبة 
أشد في أي قانون آخر يعاقب باحلبس 
الذي ال يتجاوز 10 سنوات وبالغرامة 
التي ال تزيد على 100 ألــف ديــنــار أو 
بــإحــدى هاتني العقوبتني، كــل موظف 
عام أمر أو وافق على استقدام عامل على 
الرغم من جتاوز اجلنسية التي ينتمي 
إليها العامل النسبة املنصوص عليها في 

اجلدول رقم )1(.
ـــالل بأي  ـــادة )6(: مــن دون اإلخ امل
عقوبة أشــد في أي قانون آخــر يعاقب 
باحلبس الذي ال يتجاوز خمس سنوات 
وبالغرامة التي ال تزيد على 50 ألف 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني كل 
ــق على حتويل  موظف عــام أمــر أو واف
شخص إلى إقامة للعمل أو قام بتجديدها 
على نحو مخالف ملا ورد في أحكام املادة 

رقم )4(.
املادة )7(: فضال عن العقوبات املقررة 
للجرائم املذكورة في املــواد 5، 6 يحكم 

على اجلاني بالعزل من الوظيفة العامة.
املــادة )10(: على الـــوزراء كل فيما 
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من 

تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية

نواب يتقدمون باقتراح لتعديل التركيبة السكانية 

حماد يجدد مطالبته بضرورة إنهاء العام الدراسي وفتح املساجد

بدر املال 

جدد النائب سعدون حماد تأكيده على ضــرورة إنهاء 
العام الدراسي في ظل الظروف االستثنائية التي متر بها 
البالد  الفتا الى عدم جهوزية املدارس التي اصبح اغلبها 
مستغال من قبل وزارتــي الصحة والداخلية واجلمعيات 
التعاونية . وقال حماد عقب االجتماع النيابي احلكومي 
في مجلس األمــة اليوم »اننا استمعنا اليوم الــى شرح  
ــوزراء والــوزراء املعنيني حول  من سمو رئيس مجلس ال
االجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في اجتماعة غدا 
بشأن االزمة الراهنة«. واضاف » ابدينا كنواب مالحظاتنا 

وتطرقت الي ضرورة إنهاء العام الدراسي مع استغرابنا 
الي عدم وجود وزير التربية الذي ال زال حتي االن خارج 
التغطية ». ولفت حماد الى ان جميع دول اخلليج عطلت 
الدراسة اال دولة الكويت رغم ان اجــراءات وزارة الصحة 
الزالت في بدايتها مشددا علي ضرورة اجناح جميع املراحل 
الــدراســيــة مــن الصف االول حتى الصف احلـــادي عشر 
واعتماد نتيجة الفصل الدراسي االول لطلبة الصف الثاني 
عشر.  واشار الى  ان هناك اقتراحا اخر بشأن منح جميع 
الطلبة 100٪  في الكورس الثاني وبعدها يتم جمع درجات 

الكورس االول والكورس الثاني ويتم تقسيمها علي اثنني 
وبذلك يتم ظهور نتيجة الطالب. وقال حماد انه مت التعقيب 
ــر الصحة خــالل االجتماع عندما قــال ان  علي كلمة وزي
االصابات في طور النزول حيث اكدت له عكس ذلك خاصة 
ان املسحات عددها قليل .  وبني الي انه في السابق كان يتم 
اخذ مسحات تصل الي اربعة االف مسحة مما يؤدي لظهور 
عدد يصل الي الف اصابة ، واالن مت تقليل عدد املسحات ، 
مؤكدا  انه لو يتم اخذ 10 االف مسحة فإن عدد االصابات 

سيصل الي 2500 اصابة يوميا.  


