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الصالح : قامت القيامة ولم تقعد .. والسبب تافه! 
ح���ول م��ا ح���دث م��ن ل��غ��ط ف��ي االي���ام 
السابقة ق��ال النائب ه��ش��ام الصالح : 
أحببت التوضيح لكم رغم بساطة احلدث 
وتفاهته ول��ك��ن حل��رص��ي على رف��ع أي 
تدليس ، حيث أن من  يدير حسابي  احد 
السكرتاريه باملجلس ومخصص لتغطيه 

انشطه النائب من اسئلة واقتراحات فقط 
بدون أي شي آخر او تعقيب على اي مغرد 
او سؤال وهو مسلك اغلب النواب بادارة 

احلساب من اللجنة االعالمية.
واضاف: عموما قام الشخص املسؤول 
بتغطية ونشر آخ��ر نشاط وه��و س��ؤال 

برملاني ونسى يسوي خروج منه وبعدها 
علق عليه وه��و يعتقد ان��ه م��ن حسابه 
الشخصي ومافيها اساءه ألحد ومسحها 
ف��ورا بعد اكتشافه االم��ر وقامت القيامه 
ول��م تقعد وصرنا ترند واملوضوع في 

اصله تافه وبسيط

ل��ك��ن��ه ام����ر م��ت��وق��ع ك����ون ال��ب��ع��ض 
مستهدفني اكثر بعد توجيه اسئلة عن 
احليازات والشاليهات واملزارع والرخص 
لبعض ال��ن��واب وال�����وزراء واقربائهم 
وامل��زاي��ا التي تقاضوها من ع��ام ٢٠١٠ 

بدون وجه حق … ومستمرين.

الغامن : موافقة مبدئية على عقد
قمة برملانية أوروبية خليجية

أعلن رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
أن رئاسة البرملان األوروبي وافقت مبدئيا 
على اقتراحه بعقد قمة برملانية مشتركة 
ف��ي الكويت ب��ن ب��رمل��ان��ات دول مجلس 
التعاون اخلليجي والبرملان األوروب��ي 

بكافة جلانه.
وقال الغامن في مؤمتر صحفي مشترك 
م��ع رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان األوروب�����ي ديفيد 
ساسولي عقب املباحثات التي أجراها 
الطرفن مبقر االحتاد األوروبي بحضور 
السفير الكويتي جاسم البديوي »وجهت 
دعوة للسيد ساسولي لعقد قمة برملانية 
بن دول برملانات دول مجلس التعاون 
اخلليجي وب��ن البرملان األوروب���ي في 
املستقبل القريب ملناقشة ك��ل القضايا 
املشتركة وعلى رأسها تعزيز العالقات 

بن الطرفن«.
وأض���اف ال��غ��امن »ك��م��ا ت��ع��رف��ون فإن 
االجتماعات املباشرة مهمة وحتقق فرص 
أكثر لتفاهمات أكبر ولتبادل األفكار، وانا 
سعيد بأنني تلقيت موافقة مبدئية من 

السيد ساسولي«.
وق��ال الغامن »أع��رف ان قمة مثل هذه 
حتتاج ال��ى حتضير واستعداد لضمان 
جن��اح��ه��ا وان����ا ك��ل��ي ث��ق��ة ف��ي ال��ب��رمل��ان 
األوربي وبرملانات دول مجلس التعاون 

اخلليجي«.
وذك���ر ال��غ��امن »وع��ل��ى صعيد آخ��ر، 
وكوني ممثل للبرملانات العربية، اوصلت 
للسيد ساسولي خالل املباحثات رسالة 
البرملانات العربية فيما يتعلق باستمرار 
معاناة الشعب الفلسطيني في األراضي 
الفلسطينية احملتلة واع��ت��داءات��ه��ا في 
القدس وفي غزة التي تعد اكبر سجن في 

العالم«.
وأضاف الغامن »أكدت خالل املباحثات 
احل��اج��ة إل���ى دع���م ال��ب��رمل��ان األوروب����ي 
لترسيخ وإرس����اء ال��س��الم وال��ع��دل في 
املنطقة وذلك الن البرملان األوروبي كيان 

يحظى بثقتنا كعرب ».
وأض��اف الغامن »كما دع��وت البرملان 
األوروب���ي ال��ى ض��رورة التدخل من اجل 
الضغط علي نظام الفصل العنصري 
األسرائيلي ووق��ف عمليات االستيطان 

االستعمارية في األراض��ي الفلسطينية 
احملتلة«. وعلى صعيد آخ��ر ق��ال الغامن 
»كما تعرفون فإن الدور اإلنساني للكويت 
هي جزء من هويتها السياسية«، مشيرا 
ال��ى استضافة الكويت لثالث مؤمترات 
دول��ي��ة للمانحن ل��س��وري��ا ورئاستها 
املشتركة للمؤمترين الرابع واخلامس 
اضافة الى استضافة الكويت ملؤمتر إعادة 

اعمار العراق.
وذكر الغامن »الكويت هو الطرف الذي 
يحظى بثقة كل األط��راف كوسيط نزيه 
وعادل سواء في األزمة اليمنية او خالل 
اخلالف اخلليجي الذي انتهى ولله احلمد 
او تدخلها كوسيط بن تركيا من جهة 

وبن مصر واإلمارات من جهة أخرى«.
م���ن ج��ان��ب��ه اش����اد رئ��ي��س ال��ب��رمل��ان 
االوروب���ي ديفيد ساسولي ف��ي املؤمتر 
الصحفي املشترك باسهامات دولة الكويت 

ودوره��ا في تعزيز االستقرار باملنطقة 
ومساعداتها االنسانية املتواصلة.

وق���ال س��اس��ول��ي ان »احمل���ادث���ات مع 
الغامن كانت بناءة ورك��زت على كيفية 

حتقيق االستقرار في املنطقة«.
واضاف ساسولي »يتعن علينا دائما 
تعزيز جهودنا الدبلوماسية م��ن اجل 
حتقيق االستقرار ومحاربة التطرف«، 
معربا عن امتنانه للدور الذي تؤديه دولة 
الكويت في حتقيق االستقرار في منطقة 

اخلليج والشرق االوسط.
واك��د ساسولي ان االحت��اد االوروب��ي 
يثمن ايضا دور دولة الكويت في جهود 
الوساطة حلل العديد من النزاعات في 

املنطقة.
كما اعرب ساسولي عن تقديره لبرامج 
الكويت االنسانية خاصة ف��ي سوريا 

واعادة اعمار العراق وغيرها من امللفات.

الغامن وديفيد ساسولي

املال : موظف أجنبي  في »نفط الكويت«
يتقاضى راتبه منذ عام وهو خارج البالد 

وج��ه النائب د. ب��در امل��ال 3 أسئلة إلى 
وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد 

الفارس، ونصت األسئلة على ما يلي:
ونص السؤال األول على ما يلي: 

منى إلى علمنا أن هناك موظفا أجنبيا 
يعمل ف��ي نفط الكويت رقمه الوظيفي 
)27020( وجنسيته من بوليفيا وهو على 
الدرجة 18 وتقييمه ال يتعدى مستوى جيد 
خالل آخر أربع سنوات، وليس ذا جدوى 

من خالل تقييمه السنوي في الشركة.
لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا باآلتي:

1 - هل هو موجود في البالد؟ إذا لم 
يكن موجودا بالبالد فمنذ متى وهو خارج 

البالد؟
2 -هل مت اإلبالغ عنه أنه ضمن العالقن 

باخلارج بسبب تعليق حركة الطيران؟
3 -هل مت احتساب فترة عدم وجوده 
م��ن ض��م��ن رص��ي��د إج���ازات���ه ال��ت��ي تزيد 
على 100 ي��وم م��رص��ودة حتى تاريخ 
2020/5/1؟ وه��ل مت إبالغه بالتمتع 

برصيده قبل سفره؟
4 - هل يتم ص��رف راتبه كامال خالل 
فترة وجوده خارج البالد من دون انتقاص 
أي مزايا يستلزم حصوله عليها بأن يكون 

على رأس عمله؟
5 -ه��ل يعمل حتت رم��ز تنظيمي آخر 

حتت مسمى )Attachment(؟ ومن هو 
 )Attachment( مسؤوله فعليا حتت
وك��ي��ف مت متكينه م��ن االط���الع ع��ن بعد 

بأسرار الشركة؟
6 -هل يتم إشراك املذكور على بيانات 
خاصة بالشركة وهو خارج البالد وتكون 
تلك البيانات ذات عالقة بالتخطيط الذي 
يؤثر على اإلنتاج للشركة على سند أنه 

يعمل عن بعد؟
7 - هل املوظف من ضمن العمالة التي 
مت احتسابها ف��ي ح��ال مت تطبيق خطة 

اإلحالل؟
8 - ه��ل ج��م��ي��ع األج���ان���ب العالقن 
ب��اخل��ارج بسبب تعليق حركة الطيران 
مت ص��رف رواتبهم وه��م غير موجودين 

بالبالد؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

1 -ما سبب إزاحة املدير املالي السابق 
في شركة صناعة الكيماويات البترولية 
من منصبه وعدم إحالته للتقاعد وتعيينه 
م��س��ت��ش��ارا ل��ن��ائ��ب ال��رئ��ي��س التنفيذي 

للشؤون اإلدارية واملالية؟
2 -منى إلى علمنا تشكيل جلنة حتقيق 
في أغسطس 2020 للنظر في شبهة تزوير 
في مستند رسمي، وأوصت اللجنة بجزاء، 
مل��اذا لم يتم اتخاذ اإلج���راءات القانونية 

السليمة؟ يرجى تزويدنا بتقرير جلنة 
التحقيق ومحاضر التحقيق والقرارات 

ذات الصلة بالواقعة.
ونص السؤال الثالث على ما يلي:

اجلميع يعلم بأهمية القيادات الوسطى 
ف��ي القطاع النفطي للحفاظ على خطة 
اإلنتاج وسالمة املنشآت، إال أنه لوحظ 
في اآلونة األخيرة كثرة الشكاوى من عدم 
عدالة بعض املفاضالت بن املتقدمن لتلك 

املناصب.
لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا باآلتي:

1 - هل صحيح أن ترقيات املديرين 
بشركة نفط الكويت احلالية لم تتضمن 
استدعاء جميع رؤساء الفرق ضمن ال�10 
ال��داخ��ل��ن للمفاضالت؟ ف��ي حالة كانت 
اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدنا بالسند 

القانوني لذلك.
2 - ما املعايير القانونية ملنح أفضلية 
اس��ت��دع��اء فقط 10 رؤس���اء ف��رق لشاغر 
مدير واحد رغم أن املستحقن أكثر من ذلك 

بكثير؟
3 -هل صحيح أن مت التجديد ملديرين 
بشركة نفط الكويت لبعض اإلدارات رغم 
أن��ه مت التجديد لهم بالسابق بعد إمتام 
خدمة 35 سنة؟ في حالة كانت اإلجابة 
اإليجاب، يرجى بيان أسباب ذلك والسند 

القانوني لذلك؟
4 -هل سبب التجديد هو أنه ال يوجد 
من يشغل أماكن املديرين احلالين؟ يرجى 
تزويدنا بكشف يبن أسماء املستحقن 
ل��ل��دخ��ول ف��ي مفاضلة ه��ذي��ن املنصبن 
وأسباب حرمانهم من حقهم في الدخول 

في املفاضالت.
5 -م��ن ه��ي اجلهة التي حت��دد م��ن هو 
الشخص مستوفى الشروط للدخول في 
املفاضالت؟ مع تزويدنا بنسخة من السند 

القانوني لذلك

د. بدر املال 

» حقوق اإلنسان« ترجئ مناقشة تدابير 
طوارئ كورونا لعدم حضور وزير الدفاع  

ريا�ض عواد 

أعرب مقرر جلنة الدفاع عن 
حقوق اإلنسان النائب حمدان 
ال��ع��ازم��ي ع��ن أس��ف��ه م��ن عدم 
حضور نائب رئيس مجلس 
ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع رئيس 
اللجنة ال���وزاري���ة ل��ط��وارئ 
ك��ورون��ا ال��ش��ي��خ ح��م��د جابر 
العلي أو م��ن ميثله اجتماع 

اللجنة اليوم.
وق��ال العازمي في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، 
إن اللجنة دع��ت ال��وزي��ر إلى 
اجتماعها ملناقشة عمل اللجنة 
ال��وزاري��ة والتوصيات التي 
ترفعها إل��ى مجلس ال���وزراء 
الت���خ���اذ ال����ق����رارات ال��الزم��ة 
ملواجهة تفشي جائحة كورونا، 
إال أن ال��وزي��ر اع��ت��ذر ع��ن عدم 

احلضور.
وأض���اف أن ه��ن��اك الكثير 
من األمور اإلنسانية املرتبطة 
ب��ه��ذه اجل��ائ��ح��ة، معتبراً أنه 
كان يفترض من الوزير الذي 
يترأس ه��ذه اللجنة احلضور 
وامل��ش��ارك��ة خصوصا كونها 
جلنة استشارية مهمتها رفع 

االستشارات والتوصيات.
وأك��د أن��ه » م��ن ال��ض��روري 
حضور من ينوب عن الوزير 
ح��ال غيابه أو اع��ت��ذاره إال أن 
هذا لم يحدث، خصوصا في ظل 
وص��ول موضوعات إنسانية 
عدة إلى اللجنة املختصة بهذه 
اجل��ائ��ح��ة وت��أث��ي��رات��ه��ا على 

املواطنن واملقيمن.
ومن جهة أخرى قال العازمي  
» سمعنا أن وزير الدفاع تارة 
يقول إنه يريد االستقالة وتارة 
أخرى ال يريد احلكومة وأنهم 
يقومون بتهدئته حتى ال يقدم 
استقالته«، مضيفا »عليه تقدمي 
استقالته والتصميم عليها 
مثلما قدم ال��وزراء الذين قبله 

استقاالتهم من دون رجعة«.
واعتبر أن حضور احلكومة 
اجللسة األخ��ي��رة وتصويتها 
عند ب��اب القاعة ميثل إس��اءة 
إل��ى دول��ة ال��ك��وي��ت، متسائالً 
»هل تريد احلكومة أن يعطيها 
ال��ن��واب ص��ك ب���راءة مبيزانية 
تصل إلى 23 مليار دينار من 

دون رقابة؟«.
واعتبر أنه »من الواضح أن 
يد التعاون غير ممدودة من قبل 
احلكومة وهم من يتحججون 

ب���أن امل��ج��ل��س ه��و م��ن يعطل 
الرواتب ويؤخر العالوات«.

وك��ان من املقرر أن تناقش 
جلنة الدفاع عن حقوق اإلنسان 
خ��الل اج��ت��م��اع ال��ي��وم تدابير 
اللجنة ال���وزاري���ة ل��ط��وارئ 
كورونا في التخفيف من اآلثار 
االق��ت��ص��ادي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة 
إلج������راءات احل��ج��ر الصحي 
واإلغالق وتقييد حركة التنقل 
والسفر، والتوصيات الصادرة 
عن اللجنة بخصوص تقييد 

حرية التنقل والسفر وم��دى 
احترامها هذا احلق املنصوص 
ع��ل��ي��ه ف���ي امل�����ادة )31( من 

الدستور.
وك���ان ع��ل��ى ج���دول أع��م��ال 
اللجنة مناقشة خطة العودة 
ال��ت��دري��ج��ي��ة إل����ى احل��ي��اة 
الطبيعية ورف��ع القيود على 
مم��ارس��ة املواطنن واملقيمن 
حقوقهم املكفولة بالدستور من 
دون التفريط باالشتراطات 

الصحية

جلنة حقوق االنسان 
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  مطيع يسأل عن عدد األشخاص
غير املطعمني من منتسبي »الصحة«

وجه النائب د. احمد مطيع 
ال��ع��ازم��ي س����ؤاالً إل���ى وزي��ر 
الصحة الشيخ د. باسل احلمود 
ق��ال ف��ي مقدمته: تعد عملية 
التطعيم بلقاحات ك��ورون��ا 
س��الح ال���دول األول ملواجهة 
تفشي ال��وب��اء وف��ي الكويت 
ت��ق��ود وزارة ال��ص��ح��ة حملة 
التطعيم وات��خ��ذت إج���راءات 
ضد غير املطعمن كمنعهم من 
السفر وعدم دخول املجمعات 

الكبيرة والسينما .
وط��ال��ب ت��زوي��ده وإف��ادت��ه 

باآلتي:
1. كم عدد األشخاص غير 
املطعمن م��ن قياديي وزارة 

الصحة ؟
2. ك���م ع����دد األش���خ���اص 

غ��ي��ر املطعمن م��ن منتسبي 
وزارة ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ل��ن 
ب��امل��س��ت��ش��ف��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة 

ال���ع���ام���ة وال��ت��خ��ص��ص��ي��ة 
واملراكز الصحية من األطباء 

واملمرضن.
3. هل هناك اج��راءات ضد 
غير املطعمن م��ن العاملن 
ب������وزارة ال��ص��ح��ة ق��ي��ادي��ن 
وأطباء وممرضن؟ إذا كانت 
االج���اب���ة ب��اإلي��ج��اب ي��رج��ى 

تزويدي مبا يثبت ذلك.
4. هل هناك الئحة اجراءات 
وع���ق���وب���ات ض����د األط���ب���اء 
ال��ذي��ن ينشرون علنا أخبارا 
وم��ع��ل��وم��ات غ��ي��ر صحيحة 
حول لقاحات كورونا وفاعلية 
التطعيم ؟ ان كانت االجابة 
ب��اإلي��ج��اب فيرجى ت��زوي��دي 
بالالئحة وعدد األطباء الذين 

طبقت عليهم.

أحمد مطيع 

الشاهني يسأل عن املخصصات املالية 
وأجهزة املسنني

أع��ل��ن النائب اس��ام��ه الشاهن ع��ن تقدميه 
س���ؤاال إل���ى وزي���ر ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء وال��ط��اق��ة 
املتجددة ووزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية  ، نص ال��س��ؤال على: ملّ��ا ك��ان كبار 
السن جزء مهم من املجتمع الكويتي، وانطالقاً 
م��ن إمي���ان ال��دول��ة بأهمية ك��ل ف��ئ��ات املجتمع 
ودورها الفعال في زيادة التنمية، فقد أصبح من 
الضروري تطوير التشريعات املتعلقة باملسنن، 
لذا صدر قانون رقم )18( لسنة 2016 بشأن 
الرعاية االجتماعية للمسنن. لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي: 1. ما قيمة املخصص املالي 
ال��ذي يصرف للمسن املعوز مقابل االستعانة 
بخادم أو ممرض كما ورد باملادة رقم )3( من 
القانون رق��م )18( لسنة 2016 املشار إليه؟ 
وما الشروط واإلج��راءات التي وضعتها وزارة 
الشئون االجتماعية لصرف هذا املخصص؟ وكم 

عدد املسنن املستفيدين منه؟
2. ما ال��دور ال��ذي تقوم به ال��وزارة لتوفير 
األج��ه��زة التعويضية للمسنن عند احلاجة 

إليها؟

  العازمي : ما الكيان القانوني ملركز اجلواد العربي؟  
أع��ل��ن  ال��ن��ائ��ب ح��م��دان ال��ع��ازم��ي عن 
توجيه  3 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون 
البلدية وزي��ر ال��دول��ة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني شايع الشايع، جاءت 

كما يلي: 
ونص السؤال األول على ما يلي:

في خصوص القرار رق��م 348 لسنة 
2021 بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
ج��اء في البند أوال من القرار الشرط 
رقم )4( »تتم معاينة األف��راس اململوكة 
مل��ق��دم الطلب بواسطة )جل��ن��ة محايدة 
ومشتركة( من قبل الهيئة ومركز اجلواد 
العربي«، ل��ذا يرجى تزويدي وإفادتي 

باآلتي:
1-ما الكيان القانوني ملركز اجل��واد 

العربي؟
2-ما اجلهة من جهات ال��دول��ة التي 

يتبعها هذا املركز؟

3-هل استفاد مركز اجل��واد العربي 
من قسائم اخليل العربية التي ُخصصت 

سابقا؟
4-هل استفاد أح��د العاملن مبركز 
اجل��واد العربي من قسائم اخليل التي 

ُخصصت في السابق؟
5- هل توجد عالقة قرابة أو منفعة 
جتمع أيا من املتقدمن لطلبات تخصيص 

جديدة بأي من العاملن في املركز؟
6- هل ُعن أحد العاملن في هذا املركز 
بصفة عضو مجلس إدارة ف��ي الهيئة 
العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 

أو في إحدى اللجان التابعة لها؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

بخصوص القرار رق��م )348( لسنة 
2021 بالهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية، جاء في البند ثانيا من 
القرار من ش��روط التخصيص )5( »أن 
يكون املتقدم قد أنتج )5( إنتاجات حتى 

تاريخ 2019/7/1«.
كما ه��و معلوم أن اخل��ي��ل العربية 
األصيلة تلد مرة واح��دة كل )11( شهرا 

وأن معدل ال��وف��ي��ات ف��ي مواليد اخليل 
بشكل ع��ام مرتفع، ل��ذا يرجى تزويدي 

وإفادتي باآلتي:
1-ما الغاية من حتديد ه��ذا التاريخ 
ال��ذي يسبق ت��اري��خ ص��دور ال��ق��رار مبا 
يقارب العامن؟ وملاذا لم يحدد التاريخ 

بتاريخ صدور القرار؟
2-ملاذا حدد عدد )5( إنتاجات لعدد 

)3( أفراس؟
-3هل هناك آلية أو إج��راء الحتساب 

املواليد النافقة؟ وكيف تثبت؟
4- كم عدد مالك اخليل العربية التي 
ستستبعد من التخصيص بعد تطبيق هذا 

الشرط؟ وما تاريخ ملكيتهم ألول فرس؟
5-هل هناك من أكمل عدد )5( إنتاجات 
بعد ت��اري��خ 2019/7/1؟ وم��ا تاريخ 
امتالكهم أول فرس مع بيان عدد سنوات 
تربيتهم للخيل منذ ت��اري��خ امتالكهم 

الفرس األولى؟

حمدان العازمي 

املضف لوزير املالية: إن مت 
التجديد ألي مجمع أو سوق 

جتاري دون مزاد فسأستجوبك
أعلن النائب عبد الله املضف عزمه تقدمي استجواب إلى وزير 
املالية إن مت التجديد للمجمعات واألسواق التجارية التي تتبع 
أم��الك الدولة دون طرحها في امل��زاد. وق��ال املضف :األخ وزير 
املالية .. إن مت التجديد ألي مجمع او سوق جتاري يتبع أمالك 
الدولة دون طرحها في املزاد العلني لتعظيم إيرادات الدولة التي 
يجب أن تكون من خالل هذه املواقع وليس من جيب املواطن.. براً 

  عبد الله املضفبقسمي ، سيقدم استجوابك قبل أن يجف حبر هذا التجديد.


