
العتيبي يسأل الصالح عن مناقصة حتصني احليوانات و املاشية 
ريا�ض عواد 

وجه النائب خالد العتيبي سؤاال لوزير 
الداخلية وزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء مستفسرا منه عن أسباب التأخير 
في اتخاذ اإلج��راءات القانونية املتعلقة 
بترقيم وحتصني وتسجيل احليوانات 

وجاء السؤال على النحو التالي 
 كشفت أزم���ة ك��ورون��ا األخ��ي��رة عن 
ض���رورة ت��أم��ني األم���ن ال��غ��ذائ��ي السيما 
االهتمام وتنمية الثروة احليوانية بعد 
ارتفاع أسعار اللحوم وخاصة املستورد 
منها بشكل مبالغ وعلي الرغم من ذلك ما 
زالت جلنة املناقصات تتعنت مع مربي 
املاشية والثروة احليوانية بشكل عام في 
حسم  قضية ترقيم وحتصني وتسجيل 
احليوانات بعد مماطلة اللجنة في اتخاذ 
اإلج����راءات القانونية املتبعة لترسية 
املناقصة على أي من الشركات املتقدمة 
لها عقب انتهاء امل��ش��روع السابق منذ 
فترة طويلة وبناء عليه يرجى التفضل 

باإلجابة على التالي 
 ١. م��ا ه��ي اإلج������راءات ال��ت��ي متت 
حتى اآلن فيما يتعلق مبناقصة ترقيم 
وحتصني وتسجيل احليوانات والتي مت 
طرحها في أبريل 2018 عقب إنتهاء مدة 

املشروع السابق؟ 
 ٢. ما أسباب عدم ترسية املناقصة على 
الرغم أن اللجنة انتهت من كافة إجراءاتها 
بعد استبعاد بعض الشركات وتزكية 

األخرى؟ 
 ٣. تعتبر الهيئة ال��ع��ام��ة للزراعة 
وال��ث��روة السمكية اجلهة املشرفة على 
تنفيذ عقد املناقصة امل��ذك��ورة وأيضا 
ه��ي املنوطة بها احل��ف��اظ على الصحة 
احليوانية واحلد من انتشار األوبئة من 
أجل احلفاظ على مصادر األمن الغذائي 
من الثروة احليوانية لذا يرجى تزويدي 
بكافة امل��راس��ات ال��ت��ي مت��ت ب��ني جلنة 
امل��ن��اق��ص��ات والهيئة ال��ع��ام��ة للزراعة 
وال��ث��روة السمكية املتعلقة باملناقصة 

املذكورة مع تزويدي بالرأي الفني لها؟
 العتيبي يسأل وزير الكهرباء 

كما وجه النائب خالد العتيبي سؤال 
على وزي��ر الكهرباء وامل��اء تتعلق بأداء 
جهاز املراقبني املاليني واعتماد الوزير 
ال��س��اب��ق بعد استقالته بعض من��اذج 
معامات ص��رف الدفعات املالية التي 
امتنع املراقب املالي عن اعتمادها في وقت 

سابق 
وجاء نص السؤال على النحو التالي 

بخصوص جهاز املراقبني املاليني في 
وزارة الكهرباء وامل��اء ودوره���م املناط 
بهم وفقا للمادة الثامنة من قانون رقم 
23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز املراقبني 
امل��ال��ي��ني وال���ذي ينص على أن مي��ارس 
اجل��ه��از دوره الرقابي ال��ذي يستهدف 
حتقيق رقابة مسبقة على األداء املالي 
للدولة، وحرًصا منا على احلفاظ على 

املال العام.
وقد منا إلى علمنا قيام وزير الكهرباء 
وامل��اء السابق بعيد استقالته بتاريخ 
2020/3/1 ب��اع��ت��م��اد ب��ع��ض من��اذج 
معامات ص��رف الدفعات املالية التي 
امتنع املراقب املالي عن اعتمادها، وكانت 
ع��ن أوام���ر تغييرية لعقود دون أخذ 
املوافقات املسبقة من اجلهات الرقابية 

وفقا ملا هو متبع لإلجراءات القانونية.
لذا يرجى إجابتنا وموافاتنا باآلتي:

1.  ت��زوي��دي ب��ص��ورة ض��وئ��ي��ة عن 
من��وذج االمتناع رق��م 98 للسنة املالية 
2018\2019 واألسباب التي آلت إليه، 
مع تبيان رأي اجلهة، وأخيراً الرأي الذي 
اعتمده ال��وزي��ر، م��ع قيمة املبالغ التي 
صرفتها الوزارة بالزيادة نتيجة اعتماد 
الوزير لصرف الدفعة، مع بيان تاريخ 

 v ووق��ت التوقيع والصفة القانونية
للوزير وما إذا كانت الصاحيات تبيح ملن 
بحالته الوظيفية صرف دفعات امتنعت 

اجلهات الرقابية عن اعتمادها؟
2. ت��زوي��دي ب��ص��ورة ض��وئ��ي��ة عن 
منوذج االمتناع رقم 140 للسنة املالية 
2018/2017 واألسباب التي آلت إليه، 
مع تبيان رأي اجلهة، وأخيراً الرأي الذي 
اعتمده ال��وزي��ر، م��ع قيمة املبالغ التي 

صرفتها الوزارة بالزيادة.

النائب خالد العتيبي

دعا إلى استمرار تعاون احلكومة مع املجلس في إقرار القوانني املطلوبة

اخلضير : توفير احلماية الكاملة 
للمواطنني في القطاع اخلاص

أك���د ال��ن��ائ��ب ال��دك��ت��ور ح��م��ود 
اخلضير ان  ق��رار مجلس ال��وزراء 
في اجتماعه األخير باعتماد القوانني 
ال��ت��ي أق��ره��ا مجلس األم���ة وع��دم 
إعادتها للمجلس دليل على جناح 
التنسيق ب��ني السلطتني وتعاون 
احلكومة ال��واج��ب اس��ت��م��راره من 
أج��ل إق��رار القوانني التي ينتظرها 

امل��واط��ن��ون  ، م��ع��رب��ا ع��ن تفاؤله 
باستمرار ه��ذا التعاون االيجابي 

خال املرحلة املقبلة .
وإذ ام��ت��دح اخل��ض��ي��ر اجل��ه��ود 
احلكومية امل��ب��ذول��ة ف��ي مواجهة 
ك��ورون��ا ، ف��إن��ه ش��دد ف��ي تصريح 
صحفي ع��ل��ى ان��ه��ا ليست م��ب��ررا 
لتعطيل انعقاد جلسات املجلس، 

م��ش��ي��را إل���ى ان أم��ام��ن��ا ق��وان��ني 
وتشريعات مهمة يجب حسمها قبل 
نهاية الفصل التشريعي احلالي ، 
سواء ما يتعلق في مواجهة تداعيات 
ال��وب��اء أو م��ا يرتبط ف��ي معيشة 
املواطنني باعتبارها استحقاقا على 

السلطتني التشريعية والتنفيذية .
ودع��ا اخلضير احلكومة إل��ى ان 

تكون واضحة في طريقة تعاطيها 
مع امللفات والقضايا التي تسببت 
ب��ه��ا ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا خصوصا 
ف��ي ال��ش��ق االق��ت��ص��ادي وض���رورة 
توفير احلماية الكاملة للمواطنني 
ف��ي ال��ق��ط��اع اخل���اص ، فحمايتهم 
مسؤولية احلكومة وواجبنا مراقبة 

هذه احلماية وضمان جناحها ..

الشاهني: زيادة األنشطة التجارية 
املنزلية مع دعم أصحابها مالًيا

اعلن النائب اسامه الشاهني عن 
تقدميه مقترحا ب��زي��ادة األنشطة 
احل��رة متناهية الصغر املسموح 
بالترخيص لها في العمل باملنازل، 
م���ع ت���ق���دمي دع����م م���ال���ي ش��ه��ري 

ألصحاب هذه التراخيص«
وقال الشاهني  فرضت األنظمة 
الصحية حول العالم اشتراطات 
عديدة للعودة إلى العمل مثل ارتداء 
الكمامات والتباعد االجتماعي 
وحتديد سعة استيعابية قصوى 
لكل 10 متر مربع، مع التشجيع 

على ثقافة العمل ع��ن بعد وفي 
املنازل، وتتجه األنظمة االقتصادية 
واالجتماعية املتقدمة لتشجيع هذه 

األمناط احلديثة للعمل.
لذلك أت��ق��دم ب��االق��ت��راح برغبة 
التالي برجاء التفضل بعرضه على 

مجلس األمة املوقر
)نص االقتراح(

“ زيادة األنشطة احلرة متناهية 
الصغر املسموح بالترخيص لها في 
العمل باملنازل، مع تقدمي دعم مالي 
اسامه الشاهني شهري ألصحاب هذه التراخيص”.

4alwasat.com.kw

8 قاضيات الفضل يهنئ املرأة الكويتية بتعيني 
هنأ النائب أحمد الفضل املرأة الكويتية 

بصدور قرار تعيني 8 سيدات قاضيات.
وقال الفضل »ألف مبروك لدولة الكويت 
و للمرأة الكويتية ص��دور ق��رار يخولها 

العمل ق��اض��ي��ة، ول��ي��س سبب الرئيسي 
بالتهنئة هو نيل ه��ذه الوظيفة السامية 
وامل��ق��دَّرة فقط، إمن��ا السبب الرئيسي هو 
حت��ق��ق امل���س���اواة وال��ع��دال��ة دون متييز 

على أس��اس اجلنس وف��ق��اً مل��ا ن��ص عليه 
الدستور«. ورأى الفضل أن حق االنتخاب 
والترشح ملجلس األم��ة والبلدي وتولي 
ال���وزارة والتعيني ف��ي النيابة ث��م تولي 

القضاء، حقوق كانت حتول دونها قوى 
التحرمي وف��ت��اوى ال��ب��ؤس، الفتا إل��ى أن 
املنصة واح��دة واجلنس مشترك وعدالة 

القضاء هي الغاية
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املرداس يطالب بوقف تنفيذ قرار 
فرض رسوم على مواد البناء املستوردة 

طالب النائب نايف امل���رداس سمو رئيس 
مجلس ال���وزراء مبمارسة صاحياته لوقف 
تنفيذ قرار اإلغ��راق على بعض مواد البناء مثل 
البورسان والسيراميك ومادة الكلنكر املصنعة 
لإلسمنت، محذرا من تبعات ه��ذا ال��ق��رار على 
املواطنني. وق��ال امل��رداس في تصريح صحفي 
مبجلس األم���ة، إن ال��ق��رار ال���ذي ات��خ��ذه وزي��ر 
التجارة والصناعة خالد الروضان بتاريخ ١0 
مايو املاضي مبوافقة مسبقة من رئيس هيئة 
الصناعة بفرض رس��وم على م��واد البناء ، هو 
ق��رار سلبي وغير م��دروس وسيؤدي إل��ى رفع 

أسعار مواد البناء على املواطن الكويتي.
وبني أنه كان املفترض من الوزير رفض القرار 
ألننا لسنا بصدد معاجلة اقتصاد إحدى الدول 
على حساب مواطنينا، مشددا على أن املرحلة 
تتطلب دراسة خفض أسعار مواد البناء في ظل 

وجود طفرة في عملية بناء الوحدات السكنية.
ورأى أن هذا القرار مبثابة فرض ضرائب على 
املواطنني بينما املادة 134 من الدستور ال تتيح 
ذلك، مشيرا الى أن قطر وسلطنة عمان الشقيقتني 

رفضتا هذا القرار.
وأضاف “الدور اآلن على سمو رئيس مجلس 
ال��وزراء مبمارسة صاحياته لوقف هذا تنفيذ 

هذا القرار حماية للمواطن وحماية للمصنع”، 
مبينا أن بعض املصانع ستتأثر بسب رفع سعر 
م��ادة الكلنكر املصنعة لإلسمنت بنسبة 67 
باملئة، وكذلك م��ادة البورسان املستوردة من 

الصني والهند بنسبة 106 باملئة.

نايف املرداس 


