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املرداس يسأل وزير التربية عن عدد 
الشكاوى ضد مسؤول باألحمدي  

وجه النائب نايف املرداس 
ـــر التربية  ســــؤالاً إلـــى وزي
وزير التعليم العالي د.حامد 
العازمي عن  الشكاوى املقدمة 
ــد رئــيــس قــســم الــشــؤون  ض
القانونية مبنطقة األحمدي 
التعليمية. وطــلــب النائب 
في سؤاله إفــادتــه وتزويده 

باآلتي:
 1 - كم يبلغ عدد الشكاوى 
ــة ضـــد رئــيــس قسم  ــدم ــق امل
الــشــؤون القانونية مبنطقة 
ــدي التعليمية؟ ومــا  ــم األح
اإلجــراءات التي اتخذها مدير 
املنطقة حيال تلك الشكاوى؟ 
يرجى تــزويــدي بنسخة من 
محاضر التحقيق ونتائجه 

إن وجدت.
 2 - كم يبلغ عدد احملققني 

واإلداريني الذين انتقلوا من منطقة األحمدي التعليمية بعد التحاق رئيس 
قسم الشؤون القانونية للعمل باملنطقة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 

وما أسباب النقل؟ وما إجراء املدير العام للمنطقة حيال ذلك؟
3 - كم يبلغ عدد التكاليف التي منحها املدير املذكور لرئيس قسم 
الشؤون القانونية إلعفائها من البصمة والوجود مبقر عملها؟ وما 

اجلهات التي كلفت باحلضور بها؟ وما اإلجنازات التي حققتها؟
 4 - كم يبلغ عدد ساعات التأخير الشهرية لرئيس قسم الشؤون 
القانونية؟ وفــي حــال جتــاوزت الساعات احلــد القانوني فهل صدر 
قــرار بإحالتها للتحقيق؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
باإلجراءات التي اتخذت في هذا الشأن وإذا كانت اإلجابة بالنفي يرجى 

بيان األسباب

نايف املرداس

ريا�ض عواد 

أكد النائب محمد براك املطير أن النواب 
لم يسمعوا من احلكومة ما يفيد بأن احلرب 
ــر في  قــادمــة، قائال »لــم نسمع من أي وزي
اجللسة السرية بــأن احلــرب قادمة ولكن 
أغلب ما سمعناه هو جتهيزات واستعدادات 
ــة ومساعيها فــي حل  ــدول وإمــكــانــيــات ال

اخلالفات في املنطقة.
وأضــاف املطير عبر حسابه على تويتر 
على خلفية ما أثير بشأن احتمالية كبيرة 
لوقوع احلرب في املنطقى، إن »وجهة نظر 
احلكومة من ان التصعيد هــذا مرتبط في 
أمــر يحبك مــن بعض الـــدول ضــد القضية 

الفلسطينية«.
ودعا النائب محمد براك املطير إلى قراءة 
التاريخ جيداًا لنرسم خريطة طريق صحيحة 
وسليمة للتعامل مع الواقع بقضاياه امللتهبة 

وتصعيداته اإلعالمية املتسارعة.
وأكد املطير في قراءته للمشهد أن إيران 
ا  ا أو عدواً ا خصماً وإلى يومنا هذا لم تكن يوماً
للغرب، إل لالستعراض اإلعــالمــي فقط، 
والضحك على الشعوب املسلمة لكسب 

التعاطف معها.
ونبه إل أنه وبينما اآللة اإلعالمية إليران 

ا جنــد وراء  والــغــرب تلعن بعضها بعضاً
الكزاليس تشابك األيــدي، مؤكداًا أن الغرب 
مهما هــدد إيـــران وتــوعــد وطمأننا وتعهد 
فلن يفرط في إيران من أجلنا ولن يضيعها 

ليحافظ علينا ولن يبيدها ليبقينا.
ورأى املطير أن ما يحدث اآلن قد يتطور 

إلجــــراءات عملية إلكــمــال حبكة املسلسل 
اإليــرانــي الــغــربــي والــتــي فعال قــد يكون 

فصولها حرب إقليمية ضخمة.
ـــه في  ــه مـــن أن ــاوف ــخ وأبـــــدى املــطــيــر م
حــال دارت احلــرب على هــذا النحو ووفقاًا 
للتهديدات اإليرانية فقد يــؤدي األمــر إلى 
تسكير املنفذ الوحيد الذي نعيش من خالله 

وهو مضيق هرمز وهذا يعني بدء احلرب.
وإزاء هذا الوضع، أكد املطير أنه واجب 
علينا كــدولــة أن ننتبه، ونــكــون مهيئني 
ومستعدين لكل املتغيرات املتوقع حدوثها، 
ا  ا لشعبنا، متقدماً ا على بلدنا وصوناً حفاظاً

مبقترح في هذا الشأن.
وأضاف املطير إن أولى األوليات في هذه 
املرحلة هو تعزيز روح النتماء لهذه األرض 
الطيبة وتأصيل الولء لسمو األمير وتوحيد 
الصف، لذا علينا وضع استراتيجية للتعامل 
مــع املتغيرات والــتــي مــن أخطرها إغــالق 
مضيق هــرمــز لعتمادنا الكلي عليه في 

صادرتنا ووارداتنا.
ــدد املطير على دعــم مـــزارع األلبان  وش
ــراء  ــني الكويتيني وش ــزارع الكويتية وامل
وتأجير طائرات بعدد كاف لنقل الحتياجات 

إذا مت إغالق مضيق هرمز.

ــازن مــبــردة  ــخ واقـــتـــرح املــطــيــر بــنــاء م
وبشكل سريع في كل مطار وقاعدة عسكرية 
بالكويت والتأكيد على وحدة اجلبة الداخلية 
ورفــع درجــة اجلاهزية األمنية والدفاعية 
والتنسيق الــتــام مــع اإلخـــوة األشــقــاء في 
مجلس التعاون اخلليجي والتعامل بجدية 
مع أي مظهر من مظاهر زعزعة األمن الداخلي 

والسعي خللخلة الوحدة الوطنية.
كما اقترح املطير شراء أو تأجير طائرات 
بعدد كاف لنقل الحتياجات إذا ما مت غلق 

املنافذ البحرية.
وشددت إستراتيجية املطير على التنسيق 
ــي مجلس الــتــعــاون  ــع األشــقــاء ف ــام م ــت ال
اخلليجي وعلى رأسهم الشقيقة الكبرى 
اململكة العربية السعودية على كل األصعدة 
السياسية والقتصادية والدفاعية واألمنية.

كما دعت اإلستراتيجية إلى وضع خطط 
الــطــوارئ لكل جهة معنية بالتعامل مع 
تقلبات األحـــداث، والتعامل بحزم مع أي 
مظهر مــن مظاهر زعــزعــة األمــن الداخلي 
والسعي خللخلة الوحدة الوطنية من خالل 
بــث الشائعات وتــرويــج خطاب النعرات 
الطائفية أو الفئوية أو القبلية وتطبيق 

القانون على اجلميع دون مجاملة

مؤكدًا أن عداوة إيران والغرب استعراض إعالمي

املطير: لم نسمع بحرب قادمة بل أمر يحبك ضد فلسطني

محمد املطير

امل����ت����غ����ي����رات ل����ك����ل  وم����س����ت����ع����دي����ن  م���ه���ي���ئ���ني  ون������ك������ون  ن���ن���ت���ب���ه  أن  ك������دول������ة  ع���ل���ي���ن���ا  واج����������ب 

دع��������م م�����������زارع األل�������ب�������ان وش�����������راء وت�����أج�����ي�����ر ط�������ائ�������رات ب�����ع�����دد ك��������اف ل���ن���ق���ل االح�����ت�����ي�����اج�����ات 

قوانني اقتصادية هامة أقرت في دور االنعقاد احلالي 

بعد انقضاء عــام ثالث على عمر الفصل 
التشريعي الـ 14 ، متضمنااً جردااً تفصيليااً لكل 
ما قام به مجلس  المــة من أعمال وإجنــازات 

على الصعيدين التشريعي والرقابي .
ووفـــق شبكة الــدســتــور، إذا كــانــت هناك 
مالمح عامة كثيرة لهذا النشاط البرملاني 
، فــان أبرزها متثل في احلفاظ على خارطة 
التنوع التشريعي موضوعيااً ، والترقي الى 
أعلى درجات التنسيق البرملاني والسياسي ، 
للوصول إلى صيغ إجماعية وطنية حول أهم 
القوانني التي نحتاج إلى إقرارها أو تعديلها ، 

أو استكمالها .
وفــي املجال القتصادي الــذي حظي على 
أربعة تشريعات برملانية مهمة منها قانون 
املناقصات وقانون الوكالت ومنع الحتكار ، 
لعله من املفيد التذكير بأن عددا كبيرااً من حزمة 
القوانني التي أقرت ، احتاجت حتى وصولها 
قبة عبدالله السالم ، طريقااً طويالاً ومضنيا من 
البحث والنقاش واحلــوار عبر جلان املجلس 
، وما رافقها من ورش عمل وجلسات حوارية 

أحيانا كقوانني البلدية واملناقصات
والــوكــالت وغيرها مــن الــقــوانــني املتخمة 

بالتفاصيل الدقيقة واحليثيات املتشعبة. 

»املناقص�ات« 
 نظرااً ملرور فترة طويلة من تاريخ صدور 

ــون املــنــاقــصــات الــعــامــة ســنــة 1964،  ــان ق
شهدت خاللها الدولة الكثير من التطورات 
على املستوى التشريعي؛ حيث أضحى من 

الضروري إعادة
النظر فــي هــذا القانون . فــأصــدر مجلس 
األمة هذا القانون ليضمن احلفاظ على األموال 
العامة وصيانتها مع عــدم إغفال النظر إلى 
أهمية مراعاة الواقع العملي الذي يتطلب أن 
ــة القدرة  توجد مرونة تتيح للجهات اإلداري
على العمل والتغلب على األزمـــات حتقيقااً 
للمصلحة العامة ودفع عجلة التنمية . فنص 
القانون على أن اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، 
لها ميزانية ملحقة مبجلس الوزراء، ويختص 
ـــراءات  اجلــهــاز بتنفيذ األحــكــام وكــافــة اإلج
واألمـــور التنظيمية املبينة في هــذا القانون 
إلى جانب تشكيل جلان و إدارات متخصصة 
ملعاونة اجلــهــاز للتقييم و التأهيل الفني و 

تصنيف العروض .

 »لوك�االت ال�ت�ج�اري�ة«
نظرااً للتطور السريع للحركة التجارية 
والقتصادية محليااً ودوليااً فكان ل مناص من 
إعادة النظر في مواد هذا القانون ، و مبادرة 
املشرع في مجلس األمة إلطالق قانون جديد 

يتناسب مع الوضع.

القائم و مينع الحتكار في مجال تنظيم 
ــالت الــتــجــاريــة. فنص الــقــانــون على  ــوك ال
إجازة أكثر من وكيل وموزع لوكالة العالمة 
الــتــجــاريــة ويــشــتــرط فيمن يــــزاول أعــمــال 
الوكالت التجارية أن يكون كويتي اجلنسية 
شخصااً طبيعيااً أو اعتباريااً على أن تكون 
ملكية رأسماله مبا ل يقل عن ٥1% للكويتيني، 
وأن يكون مقيدااً في السجل التجاري ومرخصااً 
له مبزاولة النشاط التجاري أو الصناعي 

الذي تشمله الوكالة . 
ــالت  ــوك ــص عــلــى أن تقيد جميع ال و ن
التجارية في سجل الوكالت التجارية املقبولة 
لدى وزارة التجارة والصناعة وفقااً ألحكام 
القانون، وسيعاقب بغرامة ل تقل عن ٥ آلف 
دينار ألي وكيل شركة أو منتج دون أن يكون 

وكيالاً مقيدااً في سجل الوكالت التجارية . 
و نص القانون اجلديد على أنه وفي جميع 
األحــوال يجب أن تتوافر في السلع التي يتم 
استيرادها أو توفيرها الشروط واملواصفات 
القياسية العاملية واخلليجية املعتمدة في 

دولة الكويت وشروط كفالة املصنع. 
وأعــطــيــت صــفــة الــضــبــطــيــة القضائية 
للموظفني الذين يصدر بتعيينهم قــرار من 
وزارة التجارة والصناعة، وتختص محاكم 
الكويت بجميع الدعاوى القضائية الناشئة 
عن تطبيق هذا القانون ويجوز التفاق على 

اللجوء إلى التحكيم لتسوية املنازعات .

»التخطيط التنموي«
الـتـخـطـيـط الـتـنـمـوي مشروع يعـتمده 
مجلس الــــــــوزراء دون الـحاجة لـقـانـــــون 

ســنــــــوي.
نظرااً لصدور املرسوم رقم 33 لسنة 2004 
بإنشاء املجلس األعلى للتخطيط والتنمية ، 
املعدل باملرسوم رقم 307 لسنة 2007 متضمنا 
إنشاء هــذا املجلس ليحل محل املجلس األعلى 
للتخطيط ، وأن حتل األمانة العامة لهذا املجلس 
محل وزارة التخطيط في الختصاصات املقررة 
لها وفقا للقوانني واللوائح، فقد رأى املشرع 
احلاجة إلى قانون جديد لضمان املرونة الالزمة 

لضمان حتقيق أهداف اخلطط التنموية للدولة
 وعليه أصـــدر مجلس األمـــة هــذا القانون 
لاللتزام مبكونات اخلطة الوطنية التنموية 
ــل واملــرتــكــزة على الستراتيجية  طويلة األج
العامة للدولة ، ونظرااً لالرتباط الوثيق والتالزم 
الفعلي بني اخلطة السنوية وامليزانية العامة 
للدولة فقد أوجب القانون عرض مشروع اخلطة 
السنوية بعد إقراره من املجلس األعلى للتخطيط 
مع مشروع امليزانية العامة للدولة على مجلس 
الـــوزراء لعتماده ، وذلــك دون وجــوب إصــدار 
قانون باخلطة السنوية اكتفاء بإصدار قانون 
باخلطة اإلمنائية متوسطة األجل املنبثق عنها 
اخلطط السنوية ومبا يــؤدي إلى سرعة تنفيذ 

املشروعات الواردة باخلطة.

جانب من احدى اجللسات

  عبدالله الكندري: استعدادات 
احل����ك����وم����ة ت���ف���ت���ق���ر  إل�������ى خ��ط��ة 

طوارىء واضحة 
انتقد النائب عبدالله الكندري 
ما تقدمت به احلكومة في جلسة 
مجلس األمــة لطرح استعدادات 
ملــواجــهــة الــتــداعــيــات احملتملة 
لــوقــوع تصعيدات إقليمية في 

املنطقة .
وقـــال الــكــنــدري فــي تصريح 
صــحــافــي إن الســـتـــعـــدادات 
احلكومية هي ذاتها ،لــم تتغير 
على الرغم من الزيادة الكبيرة في 
عدد السكان ، والتوسع العمراني 
، وزيــادة حجم املخاطر، التي قد 

تطال الكويت .
 وعبر عن استغرابه من عدم 
ــدة خاصة  تشكيل احلكومة وح
إلدارة األزمات والكوارث حلالت 
ــوارئ على الــرغــم األحـــداث  ــط ال
اجلسام التي متر بها املنطقة منذ 
ســنــوات وزادت حدتها مــؤخــرااً 
لتجعل الــعــالــم كــلــه يــقــف على 

أطراف أنامله  .
ــي افتقار  وأشـــار  الــكــنــدري إل
احلكومة إلى وجود خطة طوارىء 
واضحة املعالم تتناسب مع حجم 
ــار الــتــي قــد تتعرض لها  ــط األخ
املنطقة مــشــددااً عــلــى ضـــرورة 
اإلســتــعــداد  أمــنــيــااً واقــتــصــاديــااً 

وإعالميااً ودبلوماسيااً.
واختتم تصريحاته بالقول 
إن النتظار  حلني وقوع األزمات 
دون  الستعداد لها يسمى سوء 
ادراك والعتماد على سياسة رد 

الفعل أثبت فشله مرات عدة.
احلــويــلــة يــســأل الشعلة عن 
خطط  »البلدية« املستقبلية بشأن 

إعادة تدوير النفايات
/د.محمد احلويلة /

وجه النائب د.محمد احلويلة 
سؤالاً برملانّياًا إلى وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية وزير الدولة 
لشؤون البلدية فهد الشعلة قال 

في مقدمته:
ـــادة تدوير  تعد صــنــاعــات إع
النفايات من املشاريع الصاعدة 
ــن خـــالل احملافظة  والـــواعـــدة م
على البيئة ومواردها الطبيعية 
وتقليص حجم النفايات وإيجاد 
ــدة فــضــالاً عن  ــدي فـــرص عــمــل ج
مساندة بــاقــي الصناعات على 
حتقيق الستدامة لتحقيق اقتصاد 
متنوع مستدام للحد من اعتماد 
الدولة الرئيس على العائدات من 
صادرات النفط، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
-1 هــل لــدى بلدية الكويت 
ـــع حـــالـــيـــة أوخـــطـــط  ـــاري ـــش م
مستقبلية تتعلق مبجال إعــادة 
ــدلاً مــن اآللية  تــدويــر النفايات ب

املتبعة حالياًا؟
-2 هــل لــدى بلدية الكويت 
ــددة لــالســتــفــادة من  ــح ــار م ــك أف
ــرى متميزة في  ــارب دول أخ جت
ــادة التدوير؟ إذا كانت  مجال إع
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي 
بجدول يوضح املشاريع واخلطط
كــمــا وجـــه الــنــائــب د. محمد 

احلويلة سؤالاً إلى وزير اإلعالم 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الشباب 
محمد اجلــبــري جــاء فــي مقدمته 

ما يلي
تفتقر الطرق الرئيسية، داخل 
مدينة صــبــاح األحــمــد السكنية 
وكذلك الطرق املؤدية إلى املدينة، 
ــع الــســافــي  ــن إلــــى الــتــشــجــيــر مل
ــة الــتــي تغلق الطرقات  ــرب واألت
بشكل مستمر، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
-1 ما إجــراءات الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
لتنفيذ احلـــزام الشجري ملدينة 
صباح األحمد السكنية والطرق 
الداخلية لها؟ وهل يوجد معوقات 
ــول دون تنفيذه؟ إذا كانت  حت

اإلجابة باإليجاب يرجى ذكرها.
-2 ما إجــراء الهيئة لتشجير 
طرق ميناء عبدالله والوفرة للحد 

من السافي والكثبان الرملية؟
ــب د.مــحــمــد  ــائ ــن ـــه ال كــمــا وج
احلويلة سؤالاً إلى وزيرة األشغال 
العامة وزيـــرة الــدولــة لشؤون 
اإلســكــان د.جــنــان بوشهري قال 

في مقدمته:
ــة الــعــامــة  ــس ــؤس أدرجـــــت امل
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة منطقة 
ــي مــديــنــة صباح  اســتــثــمــاريــة ف
األحمد السكنية لتحقيق الكتفاء 
الــذاتــي للمدينة واملــواطــنــني من 
ـــات واملــســتــوى األعــلــى  ـــدم اخل
مــن الرفاهية ولتنويع الفرص 
ــة فــيــهــا ولــتــكــون  ــاري ــم ــث ــت الس
املشاريع اإلسكانية مدرة للدخل 
لدعم القتصاد الوطني، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
-1 اجلدول الزمني املخصص 
لــلــمــنــطــقــة الســتــثــمــاريــة في 
مدينة صــبــاح األحــمــد السكنية 
ومــا اإلجـــراءات املتخذة لسرعة 
النتهاء من احملــور الستثماري 
للمدينة حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال؟
-2 ما املشاريع التي ستشملها 
املنطقة الستثمارية في املدينة؟ 
وكــم تبلغ مساحتها؟ وهــل متت 
إجراءات طرح وترسية املشاريع 

املخصصة فيها؟

عبدالله الكندري


