الدقباسي :نتطلع إلى قرار حكومي
يعالج مشكلة «كويتيون بال رواتب»
ق��ال النائب علي الدقباسي إن��ه يتطلع إل��ى ق��رار حكومي يعالج
مشكلة الكويتيني بال رواتب وإيجاد فرص عمل أكثر وإلى ايجاد حلول
ملشكلة تعطيل مصالح الناس بسبب فيروس كورونا .ولفت الدقباسي
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الغامن يستقبل رئيس وأعضاء اجلمعية الطبية الكويتية

الشاهني يسأل عن ضوابط استيراد وتخزين
«نترات األمونيوم» املتسببة بانفجار ميناء بيروت
أعلن النائب أسامة عيسى الشاهني
عن تقدميه سؤاال الى نائب رئيس مجلس
الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة
لشؤون الوزراء .وجاء في نص السؤال:
تعتبر م��ادة “نترات األمونيوم” من
املواد الكيميائية شديدة اخلطورة ،وعلى
ال��رغ��م م��ن دخ��ول تلك امل���ادة ف��ي بعض
الصناعات املفيدة كونها تعتبر مكوناً
كيميائياً أساسياً في صناعة األسمدة،
وعند دمج هذه املادة مع الوقود أو املواد
الكيميائية األخ���رى فتصبح شديدة
االنفجار ،مما يجعل استخدامها فعاالً
في أعمال اإلنشاءات وتفتيت الصخور
وأعمال التعدين ،إال أن خطورتها تكمن
في صناعة املتفجرات التي تفوق قوتها
عند االن��ف��ج��ار م���ادة ( ،)TNTوشهد
العالم وق��وع العديد م��ن االن��ف��ج��ارات

العرضية أو اجلُ رمية باستخدام تلك
املادة.
ومل ّا كان سوء تخزين تلك املادة يؤدي
إلى حدوث الكوارث البيئية الحتوائها
على م���واد س��ام��ة تتسبب ف��ي العديد
من اآلث��ار الصحية ال��ض��ارة ،ويوصي
اخلبراء في مجال تخزين تلك املادة بأخذ
احليطة واحلذر عند التعامل معها أثناء
تخزينها أو نقلها ،وض���رورة اختيار
األم��اك��ن املناسبة للتخزين بعيدا عن
املناطق املأهولة بالسكان.
ونظرا ً لتكرار الكوارث الناجتة عن
االنفجارات في املخازن واملستودعات
التي حتتوي على تلك املادة اخلطرة في
العديد من بلدان العالم ،وأخرها االنفجار
املروع الذي هز مرفأ بيروت بجمهورية
لبنان الشقيقة ،وال���ذي أدم��ى قلوبنا

الفضل مطالب ًا بإلغاء املرحلتني الرابعة
واخلامسة :الناس اختنقت

ريا�ض عواد

طالب النائب أحمد الفضل بإلغاء املراحل التي
وضعتها السلطات الصحية وإلغاء املرحلة الرابعة
واخلامسة «ألن الناس اختنقت».
وأض���اف الفضل أن مجلس ال����وزراء مطالب
بإيجاد حل سريع ألصحاب املشروعات الصغيرة
واملتوسطة من خالل إصدار قرارات عاجلة ملعاجلة
آث���ار ك��ورون��ا خصوصا بعدما أس��ق��ط املجلس
مشروع احلكومة الذي تضمن عيوبا جسيمة.
وش��دد الفضل على أن القوى العاملة مطالبة
ب��اس��ت��ص��دار ق���رار ب��إع��ف��اء ال��ش��رك��ات الصغيرة
واملتوسطة من دف��ع األج��ر ملوظفيها ،خصوصا
أن األعمال متوقفة وهناك تفهم من العمالة لكن
ال يوجد قانون يخولهم بذلك ،مضيفا «أنا قدمت
اقتراحا برغبة وأمتنى أن يسارع مجلس الوزراء
باملوافقة عليه وأن��ا أع��رف اهتمام سمو رئيس
الوزراء بإيجاد حلول لهؤالء».
وبني الفضل أنه تقدم باقتراح بقانون ملعاجلة

الغامن يستقبل رئيس وأعضاء اجلمعية الطبية الكويتية

جميعاً للخسائر الفادحة في األرواح
واملمتلكات.
وح��رص��اً منا على مم��ارس��ة دورن��ا
الرقابي ،وللحفاظ على سالمة املواطنني
وحماية وطننا العزيز.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
)1كم يبلغ م��خ��زون م��ادة “نترات
األمونيوم” في دولة الكويت؟
)2ما هو مصدر تلك امل��ادة اخلطرة؟
وأين يتم تخزينها؟
)3ما هي اجلهة املنوطة بتخزينها؟
وما هي دواع��ي استخدامها ،وكيف يتم
االستفادة منها؟
)4هل م��س��ت��ودع��ات ت��خ��زي��ن م��ادة
“نترات األمونيوم” ت��ت��واف��ر فيها
الشروط الالزمة لألمن والسالمة؟ وهل
توجد بالقرب من املناطق السكنية؟

أسامة الشاهني
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دعا النواب حلضور جلسة طرح الثقة بوزير املالية غد ًا

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن في مكتبه اليوم
رئيس اجلمعية الطبية الكويتية الدكتور أحمد العنزي وعددا من
أعضاء مجلس إدارة اجلمعية.
وضم وفد اجلمعية الطبية نائب رئيس اجلمعية ومدير مركز
الكويت ملكافحة السرطان الدكتور علي املوسوي ،واألم�ين العام
للجمعية الدكتور سالم الكندري ،وأمني الصندوق الدكتور محمد
العبيدان.
من جانب آخر فقد وجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن الدعوة
للنواب حلضور جلسة طرح الثقة بوزير املالية املقرر عقدها غدا ً
األربعاء.
كما بعث رئيس مجلس األمة م��رزوق علي الغامن اليوم ببرقية
تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في جمهورية اإلك��وادور سيزار
إرنيستو ليتاردو كايسيدو وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده
كما بعث الغامن ببرقية إلى رئيس البرملان في جمهورية كوريا
بيوجن سيوج بارك ،أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق املواساة
بضحايا الفیضانات الناجتة عن األمطار الغزیرة التي ھطلت على عدة
مناطق وأسفرت عن سقوط العديد من الضحایا واملصابنی

إلى أنه هناك الكثير من الناس تعطلت مصاحلهم وحلق بهم الضرر
مطلوب حسم هذه امللفات العالقة وعدم التأجيل الذي أرهق الدولة
واملجتمع

أحمد الفضل

األمر بالنسبة للعمالة في القطاع اخلاص الباب
الثالث فالشركات الكبيرة يجب أال تذهب لتخفيض
الرواتب مباشرة في الظروف االستثنائية وإمنا
ه��ن��اك أرب���ع خ��ط��وات قبل خفض ال��روات��ب مثل
تخفيض املصروفات واحلصول على الدعم

الدالل يسأل عن عدد األفراد ومؤسسات القطاع
اخلاص التي طلبت متوي ًال ميسر ًا أو قروض
أعلن النائب محمد حسني ال���دالل عن توجيهه
س��ؤاال إل��ى وزي��ر امل��ال��ي��ة ،ج��اء فيه :م��ن تداعيات
وب��اء فيروس كورونا كوفيد  19تضرر األقتصاد
وامليزانية العامة للدولة أضافة إلي تضرر أفراد
مؤسسات القطاع اخل��اص  ،وق��د قامت احلكومة
بأتخاذ ع��دد م��ن اخل��ط��وات وم��ن ذل��ك دع��م أف��راد
ومؤسسات القطاع اخلاص من خالل تكليف البنوك
احمللية بتقدمي تسهيالت مالية وق��روض ميسره
لدعم املصاريف التشغيلية لألفراد واملؤسسات في
القطاع اخلاص والناجتة عن تفشي وباء فيروس
كورونا ونظرا ً ألهمية املوضوع ومسؤولية البنك
املركزي عن متابعة البنوك واملصارف  ،لذا يرجى
إفادتنا بالتالي:
 1يرجى تزويدي بالقرارات والتعاميم الصادرةعن البنك املركزي وكذلك كل بنك من البنوك على حده
لتنفيذ ق���رارات مجلس ال���وزراء بشأن دع��م أف��راد
ومؤسسات القطاع اخلاص من منح متويل ميسر أو
قروض أو خالفة واملرتبط مبلف تداعيات التعامل

مع وباء كوفيد  19مع ذكر األشتراطات ملنح التمويل
أو القروض ومقدار ما خصصه كل بنك من البنوك
كميزانية لذلك.
 2يرجى تزويدي بكشف يوضح فيه كل بنكعدد الطلبات التي تقدم بها أفراد ومؤسسات القطاع
اخل��اص ألخ��ذ متويالً ميسرا أو ق��روض ومرتبط
بقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن ملعاجلة ا َثار
وباء كورونا مع ذكر عدد الطلبات التي مت التقدم
بها لدى كل بنك من البنوك ومقدار األموال املطلوبة
وع��دد األط��راف من أشخاص أو مؤسسات التي مت
أعتماد متويلهم أو صرف مبالغ لهم أو قروض من كل
بنك من البنوك مع بيان مقدار ما صرف أجماالً من
كل بنك في هذا اخلصوص منذ صدور قرارات البنك
املركزي تنفيذ لقرارات مجلس الوزراء وحتى حينه.
 - 3ما هي الفترة الزمنية املستغرقة بعد تقدمي
األوراق املطلوبة لنيل التمويل امليسر أو القروض
ألعتماد طلب التمويل أو طلب القرض املرتبطني
مبوضوع وقرارات التعامل مع وباء كوفيد . 19

