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منحنا الوزراء  3سنوات لإلصالح وحان موعد االستجوابات

طالب الحكومة بتطبيق القانون على اليد العليا

القضيبي لـ«الشاهد» :العلي مسؤول
عن جميع تجاوزات التجارة

الطريجي يسأل عن تعيينات مشاريع البيئة

كتب �أحمد عبداللطيف:
�أعل���ن النائ���ب احم���د الق�ضيبي
جاهزيته ملناق�ش���ة اال�ستجواب
املق���دم �إل���ى وزي���ر التج���ارة
وال�صناع���ة يو�س���ف العلي خالل
الثالثاء املقب���ل و�سيكون القرار
النهائي بالن�سب���ة للأع�ضاء بعد
اال�ستم���اع ل���ردود الوزي���ر على
حماور اال�ستجواب.
وق���ال الق�ضيب���ي ل���ـ «ال�شاهد»
ردا عل���ى الوزير العل���ي :كل ما
يح���دث يف �صن���دوق امل�شاري���ع
ال�صغ�ي�رة واملتو�سط���ة يتحمل
الوزي���ر امل�س�ؤولي���ة املبا�رشة
ومن املفرت����ض �أن يكون متابع ًا
لل�سيا�سة العامة للوزارة وجميع
اجلهات التي ي��ش�رف عليها وهل
ت�س�ي�ر بالط���رق ال�صحيح���ة من
عدم���ه ،م�شري ًا �إل���ى �أن ما يحدث
داخ���ل ال�صن���دوق م���ن خمالفات
و�أمور غري قانونية لي�ست تراكمية
كما قال الوزير و�إذا كان هذا الكالم
�صحيح ًا فهناك �أمور حتدث يف هيئة
ال�صناعة مث�ل�ا ال يتحملها الوزير
فهذا ال���كالم غري �صحيح وعليه �أن
يتحمل امل�س�ؤولية ال�سيا�سة جتاه
جميع املخالفات».
و�أ�ض���اف قائ�ل�ا :الوزي���ر العلي
م�س�ؤول عن ال�سنة املالية ل�صندوق
امل�شاريع ال�صغ�ي�رة واملتو�سطة
من خالل الإيرادات ومن املفرت�ض
علي���ه �أن يعمل بغ����ض النظر عن

• أحمد القضيبي

فرتة �إن�شاء ال�صن���دوق الذي �أقيم
من���ذ ثالث �سن���وات الفت��� ًا �إلى �أن
حم���ور اال�ستج���واب واملخالفات
التي مت ذكرها خالل ال�سنة املالية
الأخرية».
و�أ�شار �إلى �أن هناك �أكرث من اجتماع
عقد م���ع بع�ض الن���واب لتو�ضيح
وجهة النظر يف �صحيفة اال�ستجواب
وما ت�ضمنها م���ن حماور وبيانات
قبل مناق�شتها يف اجلل�سة من اجل
احل�صول على ثقتهم ،وهناك وعود
ب�أخذها بعني االعتبار.
وبني انه ق���دم للوزير العلي 3
�أ�سئلة برملانية منذ �شهر دي�سمرب
م���ن الع���ام املا�ض���ي ومل يتلق
الردود حول �س�ؤالني ورد الوزير
على �س�ؤال واحد فقط والإجابة مل
تكن مقنعة والوزير طلب ت�أجيل

الرد على باقي الأ�سئلة ،م�ضيفاً:
ا�ستنف���دت الف�ت�رة القانونية
دون وج���ود الردود فكان �أمامي
خي���ار واحد فقط وه���و تقدمي
اال�ستج���واب ال���ذي �شاركن���ي
في���ه النائب مب���ارك احلري�ص
 ،وحت���ى نك���ون وا�ضحني وال
نظلم �أحد ًا فالوزير م�س�ؤول عن
وزارت���ه منذ تويل احلقيبة فمن
املفرو����ض �أن يكون ملم ًا بكافة
الأمور الإداري���ة واملالية بدل
ما يقول �إنها �أخط�أ تراكمية من
وزراء �سابقني».
وعن �إعالن عدد من النواب تقدمي
ا�ستجواب���ات لبع����ض ال���وزراء
خالل الف�ت�رة املقبلة �أجاب :هذا
�ش���يء طبيع���ي فالن���واب منحوا
ال���وزراء مهلة � 3سن���وات من اجل
حت�سني الأو�ض���اع داخل الوزارات
ولكن للأ�سف مل يحدث وتراجعت
عمليات اجناز امل�شاريع وت�أخرها
وتعطيلها ،ويف الوقت نف�سه على
امل�ستوى ال�شخ�ص���ي كنت متابع ًا
لكل الأمور قبل تواجدي يف املجل�س
كوين مهتم ًا بال�ش����أن االقت�صادي
واملايل من خ�ل�ال من�صبي كع�ضو
غرفة التج���ارة وال�صناعة فكنت
�أتوقع وجود تعديالت داخل وزارة
التج���ارة وال�صناع���ة بعد تويل
العلي ولكن تراجعت الأمور �أكرث
فكان اال�ستجواب هو �آخر الأدوات
الد�ستورية لت�صحيح امل�سار داخل
الوزارة.

دعا النائب الدكتور عبد الله الطريجي
احلكومة �إلى اتخاذ الإجراءات القانونية
جتاه «هيئة اليد العليا» التي ا�ستمر�أت
االع��ت��داء على ال�صحابة ر�ضوان الله
عليهم وثوابتنا الدينية ،م�ؤكدا �أن
لدينا من القوانني ما يكفي لتطبيقها
على امل�س�ؤولني عن قيام الهيئة ببث
�سمومها الطائفية وخبثها عرب و�سائل
التوا�صل االجتماعي وغريها .
و�أ�ضاف الطريجي يف ت�رصيح �صحايف
اننا انتظرنا كثريا لتتخذ احلكومة ما
يفرت�ض عليها اتخاذه من �إج��راءات يف
�إطار القانون لردع «الهيئة» والقائمني
عليها عن امل�ضي يف الإ�ساءة للثوابت
وال��رم��وز الإ�سالمية� ،إال �أن��ه وحتى
اللحظة مل يحدث �شيء وهو ما قد يدفع
الهيئة �إلى اال�ستمرار يف غيها .
وت�ساءل الطريجي  ..هل يقبل �سمو
رئي�س ال��وزراء ال�شيخ جابر املبارك
با�ستمرار الهيئة يف ��ضرب الوحدة
الوطنية من دون تطبيق القانون عليها
؟ م�شددا على �أن الأو�ضاع امل�ضطربة يف
املنطقة تفر�ض على الكويت اال�ستعجال
بقطع دابر الفتنة ومن وراءها قبل فوات
الأوان ،م��ؤك��دا «اننا ال نطلب �سوى
تطبيق القانون» .ودعا الطريجي نائب
رئي�س ال��وزراء وزير الداخلية ال�شيخ
حممد اخلالد �إل��ى اتخاذ الإج���راءات
الالزمة جتاه الهيئة ،م�شيدا بجهود
ال��وزي��ر اخل��ال��د يف ا�ستتباب الأم��ن
وتطبيق القانون واحلفاظ على الوحدة
الوطنية ،والتي �آخرها دعوته وزارة
ال�ش�ؤون �إلى اتخاذ الإج��راءات الالزمة
ملنع �إحدى اجلهات الدينية يف البالد
م��ن جمع التربعات التي كانت تتم
باملخالفة للقانون ،كما طالب وزير
الإع�لام وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب
ال�شيخ �سلمان احلمود بتطبيق القانون

وط����ال����ب ال���وزي���ر
على الهيئة ال�سيما
ب��ت��و���ض��ي��ح �أ���س��ب��اب
ق����ان����ون ال���وح���دة
ع��دم تعيني رئي�سة
ال��وط��ن��ي��ة وق��ان��ون
املجموعة يف الوحدة
الإع�لام الإلكرتوين،
املالية واحل�سابية
م���ؤك��دا �أن الت�أخر
مديرة علما ب�أنها قد
احل��ك��وم��ي يف ردع
ح�صلت على تقدير
الهيئة يعني مزيدا من
ام��ت��ي��از م���ن جميع
الفتنة و�رضب الوحدة
ال�سابقة
االدارات
الوطنية.
وامل�����س ��ؤول��ة عنها؟
من جهة �أخ��رى وجه
وم��ا امل�ؤهل العلمي
ال���ن���ائ���ب ع��ب��دال��ل��ه
مل����دي����رة ال���وح���دة
الطريجي �س�ؤاال الى
االداري������ة يف نقطة
نائب رئي�س جمل�س
• عبدالله الطريجي
االرت��ب��اط الكويتية
الوزراء وزير املالية
وزي��ر النفط بالوكالة �أن�س ال�صالح مل�شاريع البيئة امل�س�ؤولة عن ا�صدار
قال فيه :ما امل�ؤهل العلمي لرئي�سة ق���رارات التعيني وحت��دي��د املكاف�آت
الأمانة العامة لنقطة االرتباط الكويتية ودرجات الت�سكني وما كانت م�س�ؤولياتها
مل�شاريع البيئة وامل�س�ؤولة عن متابعة ال�سابقة قبل التعيني يف هذا املن�صب؟
م�شاريع بيئية بقيمة ت�صل الى ما يقارب وكم عدد املوظفني الأجانب ال��ذي مت
 3مليارات دوالر وما امل�ؤهل العلمي تعيينهم يف الأمانة اعتبارا من تاريخ
للم�س�ؤول عن وحدة اخلزينة يف نقطة  2014/1/1حتى  2015/12/13مقارنة
االرتباط واملناط به متابعة ا�ستثمار بعدد الكويتيني الذين مت تعيينهم خالل
�أم��وال امل�شاريع البيئية  3مليارات نف�س الفرتة؟
دوالر وعلى �أي �أ�سا�س مت تعيينه يف وهل مت تغيري الهيكل التنظيمي للأمانة
هذا املن�صب وهل مت الإعالن م�سبق ًا عن بهدف ت�شكيل ف��رق عمل واال�ستغناء
احلاجة اليه؟ وما املدة التي ق�ضاها ع��ن امل��وظ��ف�ين لتقليل امل�رصوفات
مدير وحدة اخلزينة م�س�ؤوال عن الوحدة وفق ًا لوجهة النظر املعلنة من االدارة
املالية واملحا�سبية يف نقطة االرتباط احلالية والذي لأجله مت تقدمي عر�ض
الكويتية مل�شاريع البيئة ،باال�ضافة مكاف�أة اال�ستحقاق للعاملني نقطة
الى عمله مدير ًا لوحدة اخلزينة .وكم االرت���ب���اط ب��ه��دف �إغ����راء املوظفني
مت زي��ادة مرتبه مقابل ه��ذا التكليف لال�ستقالة بتوفري امل�رصوفات ،هل مت
وعلى �أي �أ���س��ا���س؟ وه��ل تطلب الأم��ر ذلك بالفعل وهل مت تقلي�ص العمالة؟
زي��ادة يف �ساعات العمل؟ وهل ترتب وا�ستطرد قائال :عند تعيني مدير جديد
على زياد �ساعات عمله زيادة �ساعات لوحدة املالية واملحا�سبية م�ضاف اليها
عمل العاملني بالوحدة؟ وه��ل يعقل وحدة العقود وفق ًا للهيكل التنظيمي
ان يجل�س مدير وحدة �ساعات ا�ضافية اجلديد ما هو و�ضعه الوظيفي يف جهة
دون م�ساعدة العاملني بالوحدة لإجناز عمله ال�سابقة والهيئة العامة لتقدير
التعوي�ضات؟ وهل مت الإع�لان عن هذه
الأعمال؟

سأله عن تظلمات الموظفين من التعيينات بالشركة

تسمح باالختالط في أحواض السباحة بلباس فاضح

الحمدان :التجارة تغض طرفها عن تجاوزات الفنادق
قدم النائب حمود احلمدان �س�ؤاال
ال��ى وزي��ر التجارة وال�صناعة
يو�سف العلي قال فيه ان املادة
الثانية من الد�ستور ن�صت على �أن
 :دين الدولة الإ�سالم ،وال�رشيعة
الإ�سالمية م�صدر رئي�سي للت�رشيع
ون�صت املادة  10على �أن «ترعى
ال���دول���ة ال��ن�����شء وحت��م��ي��ه من
اال�ستغالل وتقيه الإهمال الأدبي
واجل�سماين والروحي �أما القانون
رقم  16ل�سنة  1960ب�إ�صدار قانون
اجلزاء فقد تناول يف املادة رقم
 198وما بعدها من الفعل الفا�ضح
العلني وخد�ش احلياء وعد ذلك
ج��رمي��ة ،ك��م��ا ج���اء يف امل���ادة
املذكورة ما ن�صه :من �أتى �إ�شارة
�أو فعال خمال باحلياء يف مكان عام
�أو بحيث يراه �أو ي�سمعه من كان يف
مكان عام �أو ت�شبه باجلن�س الآخر
ب��أي �صورة من ال�صور ،يعاقب
باحلب�س مدة ال جتاوز �سنة واحدة
وبغرامة ال جت��اوز �أل��ف دينار
�أو ب�إحدى هاتني العقوبتني».
و�أ�شار الى ان النظام العام يف

وال�����ع�����ادات
ال��ك��وي��ت يحر�ص
وال��ت��ق��ال��ي��د
على حفظ الآداب
حتى كادت �أن
ال���ع���ام���ة وع���دم
ت�صبح ظاهرة
الإخ���ل���ال ب��ه��ا،
�سلبية دخيلة
وي��رف�����ض خد�ش
على جمتمعنا.
احل��ي��اء باللب�س
ولفت ال��ى ان
الفا�ضح وغريه،
يف ب���ل���د ُع����رف
وزارة التجارة
ع���ن���ه ال���ت���زام���ه
قد �شكلت جلنة
ب����آداب ال�رشيعة
للإ�رشاف على
الإ�سالمية الغراء
ال����ف����ن����ادق،
والأخالق العربية
ان��ب��ث��ق عنها
الأ�صيلـــة ،ومتيز
فريق تفتي�ش
• حمود احلمدان
�أهله يف حمافظتهم
ك������ان ي���ق���وم
على العادات والتقاليد والأعراف بجوالته على ال��ف��ن��ادق ومينع
الكويتيـــة ،ورف�ضهــــم التعري االختالط يف �أح��وا���ض ال�سباحة
واالختالط يف �أحوا�ض ال�سباحة والتجاوزات الأخالقية امل�صاحبة
واملعاهد ال�صحية التي ت�ستلزم لذلك� ،إال �أن فرق التفتي�ش على
خ�صو�صية يف ممار�سة الريا�ضة الفنادق �أ�صبحت تغ�ض طرفها
والتمارين ال�صحية وحيث �أن ع��ن جت���اوزات بع�ض الفنادق،
بع�ض الفنادق بد�أت تتجاوز ذلك وخ�صو�صا االختالط يف �أحوا�ض
فت�سمح باالختالط يف �أحوا�ض ال�سباحة واملعاهد ال�صحية وذلك
ال�سباحة وامل��ع��اه��د ال�صحية منذ عام  2012م.
بلبا�س فا�ضح ترف�ضه القوانني ،وت�ساءل هل تقوم وزارة التجارة

وال�صناعة م��ن خ�لال �أجهزتها
ومنها �إدارة التفتي�ش مبتابعة
تطبيق �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية
وال��ق��وان�ين امل�شار اليها ؟ �إذا
كانت الإجابة بالإيجاب فريجى
ت��زوي��دي ب��الإج��راءات و�أ�سلوب
العمل بها ونتائج تطبيقها خالل
العامني املا�ضيني وبيان عدد
احلمالت التفتي�شية التي قامت بها
ملعاجلة هذا املو�ضوع والنتائج
التي �أ�سفرت عنها هذه احلمالت،
وه��ل ي�سمح ترخي�ص الفنادق
ب�إقامة �أحوا�ض �سباحة ومعاهد
�صحية ب�شكل خمتلط دون مراعاة
للقيم وعادات املجتمع الكويتي
الأ���ص��ي��ل��ة ؟ �إذا ك��ان��ت الإج��اب��ة
ب��الإي��ج��اب ،ف�يرج��ى ت��زوي��دي
بن�سخة م��ن الرتخي�ص واجلهة
امل�س�ؤولة عن �إ�صدار الرتخي�ص،
و �إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى
ت��زوي��دي ب���الإج���راءات املتبعة
حيال ه��ذه املخالفات ،وكذلك
خطة ال��وزارة امل�ستقبلية لوقف
انت�شار هذه الأمر؟

المنطقتان تفتقران إلى مقومات السالمة واألمن السكني

طنا يقترح نزع ملكية قسائم الواحة والفردوس

• محمد طنا

تقدم النائب حممد طنا العنزي
باقرتاح بقانون يف �ش�أن نزع ملكية
وتثمني جميع القطع ال�سكنية يف
منطقة الواحة مبحافظة اجلهراء
ومنطقة الفردو�س ال�سكنية مبحافظة
الفروانية حيث ن�صت مادته الأولى
على �أن تتولى الدولة خالل �سنة من
تاريخ العمل بهذا القانون نزع ملكية
وتثمني جميع القطع مبنطقة الواحة
ال�سكنية مبحافظة اجلهراء ومنطقة
الفردو�س مبحافظة الفروانية ،فيما
�أ�شارت مادته الثانية على �أن ت�ؤخذ
االعتمادات املالية الالزمة لتنفيذ
هذا القانون من االحتياطي العام
للدولة� ،أما املادة الثالثة فتن�ص
على رئي�س جمل�س الوزراء والوزراء

تنفيذ ه��ذا القانون ويعمل به من
تاريخ ن�رشه يف اجلريدة الر�سمية.
ولفت طنا يف املذكرة االي�ضاحية
لالقرتاح بقانون �إلى �أنه الرغم من
املحاوالت التي جرت للق�ضاء على
بع�ض الظواهر املزعجة لل�سكان يف
منطقة الواحة ال�سكنية مبحافظة
اجلهراء ومنطقة الفردو�س مبحافظة
الفروانية � ،إال �أن الأمر ال يزال بحاجة
�إلى معاجلة جذرية ،خا�صة و�أن هذه
املنطقة تفتقر لكل مقومات ال�سالمة
والأم��ن ال�سكني ،فاملواطن بحاجة
�إلى �سكن �آمن ي�أويه و�أ�رسته وهذا ما
ال يتوافر يف منطقة الواحة ال�سكنية
ومنطقة الفردو�س نظر ًا لقدم وتهالك
امل�ساكن هناك ،والتي كان بنا�ؤها

• سلطان اللغيصم

مطيع :اليد العليا تنشر الكفر والزندقة
طالب النائب �أحمد مطيع احلكومة مبحا�سبة ما ي�سمى
بهيئة اليد العليا والتي ات�ضح �أنها تتبنى �أفكار
الهارب يا�رس احلبيب وت�ؤيده يف طعنه بعر�ض النبي
�صلى الله عليه و�سلم و�صحابته الكرام .
وقال �إننا لن نر�ضى �أن مت�س معتقداتنا ومقد�ساتنا من
قبل ه�ؤالء الزنادقة الذين يدعون �أنهم ذوو يد عليا بل
�إن يدهم هي ال�سفلى وهيئتهم هي هيئة ال�رش والكفر
والزندقة وذلك بطعنهم ب�أمهات امل�ؤمنني ر�ضوان
الله تعالى عليهن �أجمعني و�أف�ضل اخللق بعد ر�سول

تقدم النائب خليل �أبل ب�س�ؤال
ال���ى وزير املوا�ص�ل�ات وزير
الدولة ل�ش�ؤون البلدية عي�سى
الكندري ب�ش����أن �إ�صدار رئي�س
جمل�س �إدارة اخلطوط اجلوية
الكويتية قرارا بقبول ا�ستقالة
رئي�س جمل����س �إدارة ال�رشكة
الكويتي���ة خلدم���ات الطريان
كا�سكو املقدمة منه وبناء عليه
مت �إ�ص���دار قرار ب�إعفاء �أع�ضاء
جمل����س الإدارة م���ن ع�ضوي���ة
جمل�س �إدارة ال�رشكة الكويتية
خلدمات الطريان وب�أثر رجعي
اعتبار ًا من .2015/12/16
وطال���ب الوزي���ر بتزوي���ده
بن�سخة من اال�ستقالة املقدمة
م���ن رئي����س جمل����س �إدارة
ال�رشك���ة الكويتي���ة خلدم���ات
الط�ي�ران كا�سك���و ،ون�سخ���ة
م���ن قرار رئي����س جمل�س �إدارة
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة
بقبول اال�ستقال���ة واعتمادها،
ون�سخة من ق���رار �إعفاء �أع�ضاء
جمل�س �إدارة ال�رشكة الكويتية
خلدمات الط�ي�ران من ع�ضوية

• خليل أبل

املجل����س ،ون�سخة م���ن كتاب
الدعوة الجتم���اع جمل�س �إدارة
اخلطوط اجلوية الكويتية رقم
 2016/3وحم�رض االجتماع.
وت�ساءل عن �أ�سباب �إعفاء نائب
رئي����س جمل����س �إدارة وع�ض���و
جمل�س �إدارة ال�رشكة الكويتية
خلدمات الط�ي�ران كا �سكو من
مهام عمل���ه؟ وهل مت ا�ستالم �أي

�شكاوى �أو تظلمات قدمت من قبل
موظفني يف �رشكة كا�سكو ب�ش�أن
�أي جت���اوزات يف التعيين���ات
�أو �أي ممار�س���ات جمحف���ة من
قبل الإدارة التنفيذية؟ �إذا كانت
الإجابة بنعم – يرجى تزويدي
بن�س���خ م���ن ه���ذه ال�ش���كاوى
وم���ا مت ب�ش�أنه���ا� ،سواء كانت
مقدم���ة ل�ل��إدارة التنفيذية يف
كا�سكو �أو ملجل�س �إدارة كا�سكو
�أو للخطوط اجلوية الكويتية.
وا�ستف��س�ر عم���ا مت يف الفرتة
من بداية �شهر فرباير املا�ضي
وحتى تاريخ ورود هذا ال�س�ؤال
م���ن حي���ث �إلغاء �أي���ة قرارات
اتخذه���ا جمل����س �إدارة كا�سكو
�أو رئي�سه �أو نائبه �أو اعتبار �أي
قرار يف عداد املنعدم؟ �إذا كانت
الإجابة بنعم – يرجى تزويدي
بن�سخ من تلك القرارات مع ذكر
�أ�سب���اب �إلغائه���ا �أو اعتبارها
منعدم���ة م���ع تزوي���دي بقرار
�إع���ادة ت�شكي���ل جمل����س �إدارة
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة
�أو ما يدل على جتديده.

الجبري يطالب باتخاذ إجراءات أمنية
ضد من يبثون الفتن

• محمد اجلبري

طالب النائب حممد اجلربي بو�ضع
حد ملا ي�سمى هيئة اليد العليا
التي حتمل نف�سا طائفيا وت�سعى
�إل��ى تقوي�ض تكوينات املجتمع
وبث الفرقة و�إذك��اء اخلالف بني
�أبناء الوطن الواحد م�ستغربا عدم
خ�ضوعها �إل��ى التحقيق من قبل
اجلهات الأمنية.
وقال :من املفرت�ض �أن ت�ستخدم
القب�ضة الأمنية مع كل من يهدد
ا�ستقرار البلد بغ�ض النظر عن
انتماءاته املذهبية م�شددا على

�أن �أمن الكويت خط �أحمر غري
قابل للمجاملة �أو الرت�ضيات .
و�أكد �أن هيئة اليد العليا د�أبت
على بث �سمومها الرامية �إلى
زرع الفتنة ودق �أ�سفني اخلالف
ب�ين �أب��ن��اء ال��وط��ن ال��واح��د
مطالبا اجلهات الأمنية مراقبة
ه��ذه الهيئة ومعرفة م�صادر
متويلها والقائمني عليها وهل
لها �أجندة خارجية خ�صو�صا
�أننا نعي�ش يف �أقليم ملتهب
وقوده الطائفية والفتنة.

الشايع :الوسطاء يهدرون حقوق المزارعين

لمنتسبي الداخلية في الجهراء

تقدم النائ���ب �سلطان اللغي�صم
باق�ت�راح برغب���ة لإن�ش���اء
م�ستو�صف يف حمافظة اجلهراء
ملنت�سب���ي وزارة الداخلي���ة

�أ�ص ًال دون امل�ستوي املطلوب ،عالوة
على انتهاء عمرها االفرتا�ضي ،ناهيك
عن �صغر حجم الوحدات ال�سكنية �إذ
ال تتجاوز م�ساحة الوحدة ال�سكنية
 300مرت مربع وقد تقل م�ساحتها
عن ذلك يف خمالفة لقانون الرعاية
ال�سكنية رقم  47ل�سنة  1993الذي
ي�شرتط �أن ال تقل م�ساحة الوحدة
ال�سكنية عن  400مرت مربع ،كما �أن
الرتميم و�إعادة ال�صيانة ال جتدي يف
هذه الوحدات املتهالكة.
ولفت �إلى �أن هذا القانون �أعد لنزع
ملكية وت��ث��م�ين جميع ال��وح��دات
ال�سكنية يف منطقة الواحة مبحافظة
اجلهراء ومنطقة الفردو�س يف حمافظة
الفروانية ملعاجلة هذه الأ�سباب.

أبل للكندري :ما أسباب
إعفاء رئيس كاسكو؟

اقترح تشكيل لجنة لتسعير المنتجات وإلزام المزادات بها

اللغيصم يقترح إنشاء مستوصف
وذل���ك نظ���ر ًا حلاجته���م �إل���ى
هذا امل�ستو�ص���ف التابع لقوة
ال�رشط���ة لتق���دمي اخلدم���ات
العالجية والطبية لهم.

الوظيفة حتى يتم التعيني وفق ًا للأ�س�س
املعمول بها؟ وهل مت الإعالن عن وظيفة
مدير تقنية الناظم عند تعيني املدير
الأخري لها؟ وهل يحق مل�ست�شار معني
على بند مكاف�آت بال�ساعة ان ير�أ�س
وحدة عمل ويقوم بتقييم العاملني فيها
واملعينني كموظفني دائمني وماذا عن
تعيني موظفني من اجلن�سية الهندية لدى
نقطة االرتباط وهم بالأ�سا�س م�ستعان
بهم وفق ًا لعقد مربم مع �رشكة لتوفري
العمالة املتخ�ص�صة مقابل مبالغ تدفع
لهذه ال�رشكة؟ يرجى تزويدي بالكلفة
املالية له�ؤالء املوظفني وفق ًا لعقد
ال�رشكة املتخ�ص�صة والتكلفة املالية
عن تعيينهم مبا�رشة مع نقطة االرتباط،
كما يرجى تزويدي مب�بررات التعيني
والآث��ار املالية املرتتبة على املزايا
املمنوحة وفقا لإعادة التعيني؟ و�س�أل
الوزير عن حجم اجناز امل�شاريع البيئية
املنفذة والعقود امل�برم��ة بالن�سبة
للمبالغ املخ�ص�صة لهذه امل�شاريع؟
وقيمة عقد �رشكة  EMCوم��ا مدته
الزمنية وهل مت اجناز الأعمال املنوطة
به وكم عدد امل�شاريع التي مت اجنازها
من قبله مقارنة بامل�شاريع املطلوبة
منه عند توقيع العقد وما هي اخلطوات
املزمع القيام بها يف حني انخفا�ض
االجن��از؟ وهل يتم دفع م�ستحقات هذا
العقد بناء على ما هو متفق عليه يف
العقد؟ يرجى تزويدي ب�صورة من جدول
الدفعات م�شفوع ًا مب�سوغات ال�رصف
املعتمدة من امل�س�ؤولني يف الأمانة
وكم عدد امل�شاريع التي مت اجنازها
واملتعلقة بوزارة الكهرباء واملاء وما
هي كلفة املنجز منها وما هي تكلفة
امل�ست�شار املعني لغر�ض اال��شراف
على ه��ذه امل�شاريع مقارنة بقيمة
هذه امل�شاريع؟

الله �صلى الله عليه و�سلم ال�صحابة الكرام وكذلك
طعنهم يف معتقدات امل�سلمني وتكفريهم ودعمهم
للخبيث الهارب يا�رس احلبيب وقناته الف�ضائية التي
تبث �سموم الكفر والزندقة على مدار ال�ساعة .
و�أ�ضاف �أن على امل�س�ؤولني يف وزارة الداخلية اتخاذ
كافة الإج��راءات �ضد ه��ؤالء الزنادقة ومن يدعمهم
و�إحالتهم للق�ضاء حتى ينالوا جزاءهم وفاقا ملا
�أف�سدوا يف الأر�ض وت�سببوا فيه من فتنة يف املجتمع
بطرحهم الطائفي ال�ضال.

قال النائب في�صل ال�شايع ان للمزارع
الكويتي دورا هام���ا يف ق�ضية االمن
الغذائ���ي يف الب�ل�اد مب���ا يوفره من
منتج���ات للم�ستهلك�ي�ن ع���ن طريق
توف�ي�ر اغلب احتياج���ات اجلمعيات
التعاوني���ة ونق���اط البي���ع الأخرى
من اخل�ضار وال�سل���ع امل�شابهة الأمر
الذي ي�ضم���ن ا�ستمرار حركة العر�ض
والطلب يف ال�س���وق املحلي ومن ثم
الو�صول الى مرحلة االكتفاء الذاتي.
ً
قائ�ل�ا على الرغ���م من تلك
و�أ�ض���اف
االهمية الت���ي يحظى بها املنتج لكن
للأ�سف تهدر جهود املزارع الكويتي
ل�صالح الو�سط���اء  ،فغالبا ما يقوم
الو�سط���اء عند عر�ض املنتج املحلي
بتثمني ا�سعار املنتج ب�أ�سعار متدنية
ال تغط���ي تكلفة الكرت���ون يف احيان
كث�ي�رة ،والأمثلة كث�ي�رة على ذلك،
ومنه���ا �أن �سع���ر كرت���ون الطماطم
باملزاد  100فل����س ،لينقله الو�سيط

م���ن وزارة التج���ارة
الى مراك���ز البيع
 ،وزارة ال�ش����ؤون
م���ن اجلمعي���ات
االجتماعية والعمل،
وغريه���ا ب�سع���ر
بلدية الكويت ،احتاد
يتج���اوز الدينار
اجلمعي���ات ،احت���اد
دون جهد يذكر من
املزارع�ي�ن  ،هيئ���ة
الو�سي���ط وبذل���ك
الزراع���ة وال�ث�روة
يك���ون الو�سط���اء
ال�سمكي���ة ،وين���اط
ه���م امل�سيطرون
باللجن���ة ت�سع�ي�ر
عل���ى اال�س���واق
منتج���ات امل���زارع
و ا مل�ستفي���د و ن
الكويت���ي املنتجات
احلقيقي���ون م���ن
الزراعي���ة الوطني���ة
ذلك ،عل���ى عك�س
وحتديد ا�سعارها من
املزارع الذي يتم
• فيصل الشايع
خ��ض�راوات وغريها
ه�ض���م حق���ه يف
بيع انتاجه ،ليكتفي بالدعم دون ان وفق �آلية يحدده���ا القرار وفقا لنوع
ي�صل الى تغطي���ة التكاليف الفعلية اخل�ض���ار وكميته بالكيل���و ،على ان
تعق���د اجتماع��� ًا ا�سبوعي��� ًا �أو ن�صف
ملنتجاته.
وتق���دم ال�شاي���ع باق�ت�راح ين����ص �شهري له���ذا الغر����ض ،ويلتزم عند
عل���ى ت�شكي���ل جلنة بق���رار من وزير اجراء م���زاد اخل�ضار ان يكون املبلغ
التج���ارة ،تتكون من ممث���ل عن كل ال���ذي حدد من قب���ل اللجنة هو احلد

االدنى الذي يفتتح به املزاد.
ولفت �إلى �أن االق�ت�راح يت�ضمن �أي�ض ًا
�إ�ضافة ن�سبة من  10الى � ٪ 20أرباح ًا
الى الو�سطاء ع���ن ال�سعر الذي متت
الرت�سية عليه ،على ان ينقل الو�سيط
املنتجات الى مراكز البيع وميار�س
عمله مقابل تل���ك الن�سبة دون ارباح
او ر�س���وم اخرى وي�ض���اف  ٪ 10من
ال�سعر بعد و�صوله الى مراكز البيع
«اجلمعيات التعاونية» .ويتم �إلغاء
الدع���م  ،وتك���ون اال�سع���ار للمنتج
الكويتي ح�سب ما تراه اللجنة مقارنة
مع ا�سعار املنتج امل�ستورد  ،وبذلك
يحقق امل���زارع هدفه من بيع انتاجه
ب�أ�سعار منا�سب���ة  ،ف�ضال عن حتديد
هام�ش رب���ح للو�سطاء دون مبالغة،
وبالتايل ن�صل الى �سعر جيد للمنتج
املحلي تنا�س���ب املواطن وامل�ستهلك
وحتق���ق املكا�سب لكاف���ة االطراف:
املزارع والو�سيط وامل�ستهلك.

