
أعلن النائب ماجد املطيري عن 
تقدمه باقتراح برغبة لتكرمي منتسبو 
اجلهات األمنية املشاركني في جهود 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا، 

وجاء في نص االقتراح:
نظرا للدور الكبير واملتميز الذي 
ق��ام به منتسبو اجلهات األمنية في 
مواجهة تداعيات جائحة كورونا 
كوفيد 19 ، إذ لبوا ن��داء الوطن رغم 
خطورة املوقف وصعوبة الظروف، 
إذ ان��ح��ازوا إل��ى الكويت انطالقاً من 
املسؤولية الوطنية ، فهم عملوا على 
م���دار ال��ي��وم مخاطرين ب��أرواح��ه��م 
وعوائلهم من أجل الكويت وحتملوا 
املشقة رغم الصيام وحرارة اجلو إال 
أنهم لم يتقاعسوا وكانوا رهن اشارة 

الوطن.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
لعرضه على مجلس األمة بشأن منح 

ترقية إستثنائية ملنتسبي وزارة 
الداخلية واحل��رس الوطني والدفاع 
واإلطفاء ملن خدم في مواجهة تداعيات 
أزمة كورونا تكرميا لهم على ما قدموه 

من أجل مواجهة اجلائحة
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الدقباسي يطلب تقدمي مناقشة »خفض قسط قرض املتقاعدين« 
و»االستبدال« على ما سواهما في اجللسة املقبلة

أعلن النائب علي الدقباسي أنه انتهى من إع��داد طلب بشأن 
مناقشة تقريري اللجنة املالية بشأن خفض القسط الشهري 
للمتقاعدين على قرض 7 أضعاف الراتب واآلخر وتعديل  قانون 
االستبدال اللذان سبق وأقرهما املجلس في املداولة األولى ، على 

ان يتم تقدمي مناقشتهما على ما سواهما في اجللسة املقبلة.
وق��ال الدقباسي في تصريح صحفي إن الطلب يقضي بأن 
يقدم القانونني على ما عاداهما من أعمال عند استئناف جلسات 
املجلس، لتقدمي شيء للمجتمع الكويتي وخاصة أرباب األسر من 

املتقاعدين ويسهم بتخفيف األعباء عليهم. 
ومتنى الدقباسي من أعضاء مجلس األم��ة املوافقة على هذا 
الطلب وأن يحوز على اإلجماع وتوافق حكومي عليه خاصة وأنه 

مت إقرار القانونني في مداولتهما األولى. 

ريا�ض عواد 

أكد النائب د. خليل عبدالله انه سيصوت بعدم 
املوافقة على املشروع بقانون احلكومي بشأن معاجلة 
االثار الناجمة عن جائحة كورونا املستجد علي سوق 
العمل والذي يعطي احلق لصاحب العمل في تخفيض 
راتب العامل أو انهاء خدماته كونه ال يوفر اي حماية 

للموظفني الكويتيني.
وطالب عبدالله في تصريح صحفي احلكومة بأن 
تكف عن اتخاذ القرارات وتقدمي املشاريع االرجتالية 

وتقدمي املشاريع بقوانني ما انزل الله بها من سلطان .
واض���اف »ان���ه منذ ب��دء جائحة ك��ورون��ا ونحن 
حريصون جدا على عدم عرقلة وارباك عمل احلكومة 

وابنائنا وبناتنا املتواجدين في الصفوف االمامية«.
واوض���ح عبدالله ان هناك ثالثة م��راح��ل مررنا 
وسنمر بها وه��ي م��ا قبل جائحة ك��ورون��ا واثناء 
اجلائحة وما بعدها، وكلنا حريصني علي ادارة االزمة 

اثناء وقوع اجلائحة.
وط��ال��ب عبدالله احل��ك��وم��ة ب��ض��رورة مراجعة 
سلوكها واجراءاتها خاصة واننا كنواب ال نريد ان 
نربكها ونربك العاملني في الصفوف االولي او نعطل 

اعمالهم او نحبط من همتهم .
واستغرب عبدالله تقدمي احلكومة ملشروع قانون 
حت��ت مسمى معاجلة االث���ار الناجمة ع��ن جائحة 
كورونا املستجد علي سوق العمل، متسائال ماذا عن 
الكوارث األخ��رى وما هو اساس هذا القانون املكون 
من م��اده واح��دة. وأش��ار إلى أن تلك امل��ادة تقول انه 
يجوز للوزير املختص املوافقة ألصحاب العمل بسبب 
االجراءات والتدابير االحترازية التي تتخذها الدولة 
للوقاية من جائحة كورونا والتي تترتب على ذلك 
توقف النشاط كليا او جزئيا ان متنح العمالة التي 
لديهم اج��ازة خاصة باجر مخفض ال يقل عن احلد 
األدنى لألجور وذلك خالل املدة التي يقررها مجلس 

الوزراء كفتره توقف النشاط.
واوضح عبدالله ان هذه املادة تتيح لصاحب العمل 
تخفيض راتب املوظف أو انهاء خدماته بحجة جائحة 

كورونا.
وتساءل عن املوقف بالنسبة للموظفني الكويتيني 
فهل يجوز ان نستغل ه��ذه اجلائحة لنضع رق��اب 
الشباب الكويتي الذي حاولنا تشجيعهم منذ سنوات 
عديدة للعمل في القطاع اخلاص بإعطاء ورقة بيضاء 
لصاحب العمل لتخفيض رواتبهم او تسريحهم من 

العمل؟
ووج��ه عبدالله رس��ال��ة إل��ى احلكومة بضرورة 
الكف عن اتخاذ االجراءات االرجتالية التي ال يعرفون 
عواقبها وتبعاتها، م��ش��دداً على ض��رورة ان تكون 

العواقب والتبعات مدروسة بعناية.
وأكد عبدالله ان اي قرار سيتم اتخاذه االن سيتم 
دفع ثمنه ما بعد ازمة كورونا بشكل غير طيب وغير 

محمود.
وقال عبدالله ان احلكومة اغلقت الكثير من االعمال 
ولذلك من حق املتضرر ان يطالب احلكومة بالتعويض 
في مرحلة الحقة، متسائال ما هي آلية تعويضهم 
وكيف سيتم حمايتهم من هذه القرارات االرجتالية 

التي اتخذت.
من جانب اخر كشف عبدالله ان اعداد الفحوصات 
لفيروس ك��ورون��ا من قبل وزاره الصحة اصبحت 
متدنية، م��ش��ي��راً إل��ى أن ه��ن��اك مشاكل ف��ي فحص 
القطاعات التعاونية وبعض القطاعات التي تخدم 
بشكل مباشر املجتمع الكويتي بشكل دوري ومستمر 

حلمايه املجتمع.
وقال »اننا ال نعلم مدى دقة هذه املعلومة التي يتم 
تداولها بان هناك قطاعات معينه تخفي عن املجتمع 
االثار املترتبة عن جائحة كورونا وان هناك ادارات في 
الدولة موبوءة كهيئة املعاقني وبعض العيادات التي 

يراجعها املعاقني«.
وطالب عبدالله في ختام تصريحه وزيرة الشؤون 
االجتماعية مرمي العقيل بالتصريح بشفافية كاملة 
عن صحة ه��ذه املعلومات حتي نحذر املجتمع من 

مراجعتها.

خليل ابل 

خليل عبدالله يرفض املشروع احلكومي 
بشأن تخفيض رواتب العاملني في 

»اخلاص«  خالل أزمة كورونا

تقدم النائب محمد ال���دالل بسؤال 
برملاني إل��ى وزي��ر املالية ع��ن أسماء 
املكاتب االستشارية احمللية واألجنبية 
التي تستعني بهم اإلدارات املختلفة في 
وزارة املالية مع بيان تاريخ التعاقد 
منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي 
تاريخه واخلدمات التي تقدم من تلك 

املكاتب االستشارية وقيمة التعاقد.
وج���اء ف��ي دي��ب��اج��ة ال���س���ؤال: أن��ه 
من أه��م مسئوليات وزارة املالية هو 
احلفاظ علي املال العام خاصة في ظل 
األوض��اع والظروف اإلقتصادية التي 
حتيط ب��ال��ب��الد منذ س��ن��وات ع��دي��دة، 
وقد أشار تقرير ديوان احملاسبة لعدد 
م��ن امل��الح��ظ��ات املرتبطة باستعانة 
وزارة املالية واداراتها املختلفة ملكاتب 
استشارية، وه��و م��ا يتطلب التوقف 

عند تلك املالحظات، لذا يرجي إفادتنا 
باآلتي:

1–يرجي تزويدي بأسماء املكاتب 
اإلستشارية احمللية واألجنبية التي 

تستعني بهم اإلدارات املختلفة في 
وزارة املالية مع بيان تاريخ التعاقد 
منذ عام 2015 وتواريخ التجديد وحتي 
تاريخه واخلدمات التي تقدم من تلك 
املكاتب اإلستشارية وقيمة التعاقد، 
وص��ور التقييم لتلك املكاتب وفائدة 
إستمرارها وأهمية دورها لكل إدارة من 

اإلدارات في وزارة املالية.
2–في تقرير سابق لديوان احملاسبة 
أش��ار ال��دي��وان إل��ي قيام وزارة املالية 
بتجديد التعاقد مع املجموعة الثالثية 
 ،) TLCG ( العاملية ل��إس��ت��ش��ارات
وذك��ر تقرير ال��دي��وان إخ��الل الشركة 
اإلستشارية مبسؤلياتها التعاقدية وأن 
املكتب اإلستشاري علي الرغم من جتديد 
التعاقد معه لم يقم بعملية التدريب 
إلدارة الدين العام كما هو منصوص 

عليه في العقد املبرم بني وزارة املالية 
والشركة اإلستشارية، لذا يرجي إفادتنا 
عن رد ال��وزارة علي تقرير الديوان وما 
هي خطوات وزارة املالية ملعاجلة هذا 

الوضع املخالف لنصوص العقد.
3–ما ه��ي اخل��دم��ات اإلستشارية 
ال��ت��ي تقدمت بها املجموعة الثالثية 
العاملية لإستشارات )TLCG ( إلدارة 
الدين العام منذ أول تعاقد معها وحتي 
تاريخه م��ع بيان تقييم إدارة الدين 
العام ألداء الشركة االستشارية منذ 
تاريخ التعاقد معها وكذلك راي وموقف 
إدارة الشؤون املالية في ال���وزارة من 
أداء الشركة وكذلك راي وموقف إدارة 
الشؤون القانونية لطبيعة العالقة بني 
الشركة امل��ذك��ورة وإدارة الدين العام 

وتوصياتهم في هذا الشأن.

املالية لوزارة  االستشارية  املكاتب  خدمات  عن  الشيتان  يسأل  الدالل 

استثنائية  ترقية  يقترح  املطيري 
ل��ل��م��ش��ارك��ني ف��ي م��واج��ه��ة ك��ورون��ا 

من اجلهات األمنية

ماجد املطيري

محمد الدالل
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تقدم النائب عبدالله الكندري بسؤال 
برملاني إل��ى وزي��ر املالية عن اإلج��راءات 
التي قام بها البنك املركزي الكويتي ووحدة 
التحريات املالية حيال املبالغ احملولة 
الكويت م��ن اخل���ارج ف��ي 26/8/2017 
وامل��ودع��ة في حساب شركة كويتية في 
البنك ال��ت��ج��اري الصناعي الصيني في 
الكويت أو أي بنك آخ��ر؟وج��اء في سؤال 
الكندري:-1 ما هي اإلجراءات التي قام بها 
البنك املركزي الكويتي ووحدة التحريات 
املالية حيال املبالغ احملولة الكويت من 
اخل��ارج في 26/8/2017 وامل��ودع��ة في 
حساب شركة كويتية في البنك التجاري 
الصناعي الصيني في الكويت أو أي بنك 

آخر؟
-2 ما هي التنبيهات التي ظهرت لدى 
البنك املركزي ووح��دة التحريات املالية 
حول هذه احلوالة؟ وهل مت احلجز على 
املبالغ؟ وم��ا ه��ي املستندات املقدمة من 

ص��اح��ب احل��س��اب کي ي��ف��رج ع��ن املبالغ 
احملولة؟ . مع تزويدنا بصور منها.

-3 هل املبلغ احمل��ول من الكويت إلى 
شركة SRS- في 28/8/2017 قد متت 
بعلم وموافقة البنك املركزي؟ وتبني لهم 

سبب هذه احلوالة؟

ال���ك���ن���دري ل��ل��ش��ي��ت��ان: م���ا إج�����راءات 
البنك املركزي جتاه مبالغ

 محولة من ماليزيا؟

عبدالله الكندري 


