
الشاهني: إعفاءات اجلمارك خطوة
مقدرة من الشيتان واجلالوي

ريا�ض عواد     

دعا النائب أسامة الشاهني 
إلى تطوير اخلدمات البريدية 
احلكومية كي تكون قادرة على 
منافسة اخل��دم��ات البريدية 
اخل��اص��ة ، ال س��ي��م��ا ف��ي ه��ذه 
ال��ظ��روف االستثنائية التي 
نحث فيها اجلميع على عدم 
التزاحم واالل��ت��زام في التباعد 

االجتماعي.
وق��ال الشاهني ف��ي تصريح 
إل��ى الصحافيني ال يخفى على 
أحد أهمية اخلدمات البريدية ، 
لكننا شهدنا تدهورا فيها خالل 

العقدين السابقني م��ا اضطر 
املواطنني واملقيمني إلى اللجوء 

للخدمات البريدية اخلاصة .
وأع��رب الشاهني عن تقديره 
إل��ى وزي���ر امل��ال��ي��ة واملستشار 
جمال اجل��الوي مدير اجلمارك 
على إعفاء الشحنات اخلاصة 
دون 100 دينار من الرسوم ، 
داعيا إلى خطوات أخرى بإعفاء 
الشحنات البريدية والطرود غير 

التجارية من رسوم االفراج .
وذك�����ر ال���ش���اه���ني ان ه��ذه 
االعفاءات خطوة مهمة ومسار 
لكنه ل��ن يحقق املطلوب م��ا لم 

ي��ت��زام��ن م��ع تطوير اخل��دم��ات 
احلكومية ك��ي تنافس القطاع 
اخل��اص ولذلك تقدمت بسؤال 
إل���ى وزي����ر اخل���دم���ات م��ب��ارك 
احلريص عن دور ال���وزارة في 
ت��ط��وي��ر اخل��دم��ات ، ومعاقبة 
املقصرين واملسؤولني عن فقدان 
البعثات البريدية حتى  أصبح 
لسان حال املواطنني أن الداخل 
ف��ي ال��ب��ري��د احل��ك��وم��ي مفقود 

واخلارج منها مولود .
كما اعلن النائب أسامة عيسى 
الشاهني عن توجيهه سؤاال الى 
وزير الدولة لشؤون اخلدمات 

ووزي��ر الدولة لشؤون مجلس 
األمة         

 ) نص السؤال (
ملّ���ا ك���ان “البريد” خ��دم��ة 
أساسية وم��رف��ق��اً مهماً، حيث 
أن “البريد” بأنواعه والشحن 
ب��أش��ك��ال��ه مم��ا ي��ع��زز النشاط 
االقتصادي في الدولة، ويخدم 
رؤيتها باالنتقال لتكون مركزاً 

مالياً واستثمارياً عاملياً.
وملّا كان املواطنون واملقيمون 
يشتكون م��ن غ���الء اخل��دم��ات 
البريدية ال��ت��ج��اري��ة، ورداءة 
اخلدمات البريدية احلكومية عدا 

بعض االجتهادات اجليدة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
1( م��ا ه��ي اإلج����راءات التي 
اتخذتها ال��وزارة بشأن تطوير 
اخل��دم��ات البريدية احلكومية 

املقدمة للمواطنني واملقيمني؟
2( م��ا ه��ي اإلج����راءات التي 
اتخذتها الوزارة بشأن )تقصير( 
و )أخطاء( مرفق البريد العام؟ 
مم��ا يتسبب ب��ع��دم م��وص��ول 

الرسائل والطرود أو تأخرها؟
       كما اعلن الشاهني ايضا 
ع��ن ت��ق��دمي��ه م��ق��ت��رح��ا بإعفاء 

الشحنات غير التجارية، التي 
ت��ص��ل إل���ى ال��ب��الد م��ن أي من 
منافذ وقال في اقتراحه  ملّا كان 
“البريد” خدمة أساسية ومرفقاً 
مهماً، حيث أن “البريد” بأنواعه 
وال��ش��ح��ن بأشكاله مم��ا يعزز 
النشاط االقتصادي في الدولة، 
ويخدم رؤيتها باالنتقال لتكون 

مركزاً مالياً واستثمارياً عاملياً.
وملّا كان املواطنون واملقيمون 
يشتكون م��ن غ���الء اخل��دم��ات 
البريدية ال��ت��ج��اري��ة، ورداءة 
اخلدمات البريدية احلكومية، 
عدا بعض االجتهادات الفردية 

اجليدة، وملّا كانت هناك 14 جهة 
حكومية مختلفة تفرض “رسوم 
إفراج” مقابل فحصها العينات، 
مثل الهيئة ال��ع��ام��ة للزراعة 
وال���ث���روة السمكية والهيئة 
العامة للصناعة ووزارة الصحة 

وغيرها.
ل��ذا فإنني أت��ق��دم باالقتراح 

برغبة التالي برجاء التفضل 
بعرضه على مجلس األمة املوقر

)نص االقتراح(
“ إع���ف���اء ال��ش��ح��ن��ات غير 
التجارية، التي تصل إلى البالد 
م��ن أي م��ن منافذ ال��دول��ة، من 
رس���وم اإلف���راج امل��ف��روض��ة من 

اجلهات احلكومية املختلفة “.

اسامه الشاهني 

العازمي يسأل عن شروط صرف بدل 
اخلفارة للطبيبني الوافد والكويتي

اعلن النائب حمدان العازمي عن تقدميه سؤاال 
الى وزير الصحة الدكتور الشيخ باسل الصباح  

نص السؤال 
تداولت انباء حول صرف بدل خفارة لالطباء 
الوافدين ممن هم في أجازة منذ بداية أزمة كورونا 

ولم يعودوا الى عملهم طوال هذه الفترة 
لذا يرجى تزويدي باآلتي:  

1 - ما صحة هذه االنباء؟ وما ش��روط صرف 
بدل اخلفارة للطبيب الوافد والطبيب الكويتي؟

2 - كم عدد األطباء الوافدين في املستشفيات 
وامل��راك��ز  الصحية التابعة ل���وزارة الصحة؟ مع 

تزويدي بكشف يبني عددكل جنسية على حدة 
3 - كم ع��دد االطباء الوافدين الذين يحملون 

رخصة مزاولة املهنة ويعملون في القطاع اخلاص؟
4 - كم عدد األطباء الوافدين الذين يتمتعون 
بعطلة منذ بداية ازمة كورونا حتى تاريخ ورود 

هذا السؤال 
5 - ما املزايا املالية التي يتمتع بها الطبيب 

الوافد في املستشفيات او املراكز الصحية التابعة 
لوزارة الصحة؟

6 - ما الية التعاقد مع االطباء الوافدين وما 
ش��روط قبولهم للعمل في املستشفيات واملراكز 

الصحية التابعة للوزارة؟ 

حمدان العازمي 

4alwasat.com.kw

الغامن يهنئ نظيريه في فرنسا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن أمس ببرقيتي تهنئة إلى رئيس اجلمعية الوطنية في اجلمهورية الفرنسية الصديقة ريتشارد 

فيراند ورئيس مجلس الشيوخ جيرارد الرشير وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدهما
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إعـــالن 
تذكـيـري

دعـــــوة حلضـــــــور اجـــتـــمــــاع اجلـــمــعـــيـــة العـــمـــومـــيـــة العـــاديــــة
لشركة  مدى لإلتصاالت للسنة املالية املنتهيـة في 2019/12/31

يت???ش����رف مجل????����س إدارة ش����رك?????ة م????����دى لإلتص????����االت  ش.م.ك )مقفل����ة( 
بدع����وة املس����اهمني الك����رام حلض����ور اجلمعي����ة العمومي����ة العادية للش����ركة 
عن الس����نة املالية املنتهية في 2019/12/31 والذي س����يعقد مبش����يئة الله 
ي����وم اخلمي����س املواف����ق 23 يوليو 2020 في مت??����ام الس����اعة 10:00 صباحًا  
العن����وان: حول����ي - برج الصف����اة - مقابل مركز س����لطان - الدور 17  ملناقش����ة 

املواضيع املدرجة على جدول األعمال على النحو التالي :
جدول أعمال اجلمعية العمومية العادية

أوالً     : س���ماع تقري���ر مجل������س اإلدارة للس���ن���ة امل��الي�������ة املنته���ي������ة ف���ي 2019/12/31
واملصادقة عليه.

ثاني����ًا : س���ماع تقرير مراقب حس���ابات الش���ركة للس���نة املالية املنتهية في 2019/12/31
واملصادقة عليه.

ثالث�������ًا: مناقشة البيانات املالية عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31 واعتمادها.
رابع�������ًا: سماع تقرير املخالفات واجلزاءات الصادرة من اجلهات الرقابية إن وجدت. 

خامسًا: سماع تقرير التعامالت التي متت أو ستتم مع أطراف ذات الصلة. 
سادس�ًا: مناقشة عدم توزيع أرباح عن السنة املالية املنتهية في 2019/12/31.

سابع�ًا:  اإلستقطاع لإلحتياطى القانوني بنسبة 10% مبلغ 54,436 د.ك. 
ثامن�ا ً:  مناقشة اإلستقطاع لإلحتياطى اإلختياري بنسبة 10% مبلغ 54,436 د.ك.

تاس���عًا : مناق��ش���ة إخ���الء أط���راف الس���ادة أعض������اء مجل���س اإلدارة وإب���راء ذمت��هم فيما 
يتعل���ق بتصرفاته���م القانوني���ة واملالي���ة واإلدارية عن الس���نة املالي���ة املنتهية في 

.2019/12/31
عاش���راَ: تعي���ن أو إع���ادة تعي���ن مراق���ب احلس���ابات للش���ركة للس���نة املالي���ة املنتهي���ة ف���ي 

2020/12/31 وتخويل مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه . 
ونظ���رًا للظروف اإلس���تثنائية التي مت���ر بها البالد، وحيث أن بعض اجلهات واملؤسس���ات قد 
قامت بتغيير إجراءاتها مبا يتناسب وهذه الظروف حفاظًا على سالمة اجلميع، وفي حالة 
رغبتك���م باس���تالم الدعوات اخلاص���ة باجلمعية العمومية لش���ركة مدى لإلتص���االت واملقرر 
انعقاه���ا ي���وم اخلميس املواف���ق 23 يوليو 2020 ، يرجى العلم بأنه ميكن اس���تالم الدعوات 

من خالل الوسائل التالية : 
mada@mada.com.kw: 1 - إرسال بريد الكتروني على البريد التالي

2 - االتصال على 96655805
مع ذكر رقم املساهم واالسم والعنوان ورقم الهاتف وصورة البطاقة املدنية وذلك قبل موعد انعقاد اجلمعية 

العموميه بأربعة وعشرون ساعة على األقل حتى يتسنى لنا تسليمكم التوكيالت اخلاصة بكم.

الكندري: ما عدد املخالفات خالل
السنتني املاضيتني في  ممرات الشاليهات؟

اعلن النائب عبدالله أحمد الكندري 
عن توجيهه س��ؤاال ال��ى وزي��ر الدولة 

لشئون البلدية وليد اجلاسم 
)نص السؤال(

كثرت في اآلونة األخيرة التجاوزات 
على أم��الك ال��دول��ة لعدم وج��ود رادع 
خاصة بعد إلغاء فريق االزالة لتعديات 
أمالك الدولة، مما يترتب عليه تطاول 
العابثني على أراضي الدولة خاصة بعد 
قيام البعض بإغالق املمرات اململوكة 
للدولة الشاليهات أو القسائم السكنية 
أو أي استعماالت أخ��رى، مما يترتب 

عليه إع��اق��ة ح��رك��ة امل��ش��اة وامل���رور، 
واخل��دم��ة التي وضعت من أجلها تلك 

املمرات.
كما أكدت ذلك املادة )19( من قانون 
رقم 1980/105 وتعديالته، وملا كانت 
تلك الساحات لم يصدر بها تراخيص 
لتلك املمرات ليتم استغاللها من الغير، 
مم��ا يعد مخالفة للقانون واللوائح 
املنظمة ف��ي ه��ذا ال��ش��أن مم��ا يستلزم 
ازالتها بالطرق اإلدارية وعلى نفقة من 

قام باستغاللها طيلة تلك الفترة.
لذا يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:

1. هل مت حصر املخالفات الواقعة 
بني مم��رات الشاليهات؟ ومساحتها؟ 
وتاريخ اغالقها عن املارة؟ واستغاللها 

من قبل املخالفة؟
2. ملاذا لم تقوم البلدية أو اجلهات 
ذات العالقة باتخاذ كافة اإلج���راءات 
التي م��ن شأنها احل��ف��اظ على أراض��ي 
الدولة والسماح للمواطنني واجلمهور 

بالدخول لتلك املمرات بني الشاليهات؟
3. م��ا ه��و ع���دد امل��خ��ال��ف��ات خ��الل 
السنتني املاضيتني ف��ي تلك امل��م��رات 

عبدالله الكندري للشاليهات؟

       الدالل: االستجواب 
حق دستوري لكل نائب 

قال النائب محمد الدالل:اختلف مع االخ مبارك الدويلة في مقاله 
املنشور بشان ما ذك��ره عن استجواب املالية احلالي،ومع تقديري 
للدور االيجابي للوزير براك الشيتان اال انني اؤكد ان االستجواب حق 
دستوري لكل نائب ويحق للنائب الفاضل رياض العدساني ان يتقدم 

باستجوابه باي وقت يراه واحلكم بعد االستماع للطرفني. محمد الدالل 

اللجنة التعليمية ناقشت الالئحة التنفيذية لقانون اجلامعات احلكومية

أبل: »التربية« تأخرت في إنهاء العام الدراسي 
ق��ال النائب د.خليل أب��ل إن وزي��ر 
التربية اعتذر عن احلضور الجتماع 
اللجنة التعليمية امس االول الرتباطه 
باجتماع مجلس ال��وزراء وستجتمع 
اللجنة معه ح��ول م��ادارف��ي اجتماع 

اليوم 15 اجلاري.
وأضاف في تصريح مبجلس األمة 
أن اللجنة وافقت على تعديالت قانون 
املرئي واملسموع والتي تضمنت إلغاء 
ب��ع��ض احمل���ظ���ورات وأي��ض��ا حتديد 
املسؤولية املباشرة عن اخلطأ الذي 
يحدث في أي برنامج في اإلذاع��ة أو 
التلفزيون؛ حيث تقرر أن يكون اخلطأ 
على الضيف أو امل��ت��ح��دث ف��ي حالة 
البرامج ذات البث املباشر أما إذا كان 
البرنامج مسجل أو معاد تتحمل القناة 
املسؤولية وتكون املسؤولية اجلنائية 

على مدير القناة في هذه احلالة.
وأوض���ح أب��ل أن��ه ب��ش��أن التعليم 
والتعليم عن بعد في مراحل التعليم 
ال��ع��ام ف��رغ��م اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة ف��إن 
التعليم ف��ي خ��ط��ر ف��ال��ص��ورة غير 

واضحة والقرارات غير واضحة.
وذكر أن هناك تناقض في السماح 
ل��ل��م��دارس اخل��اص��ة ب��إن��ه��اء ال��ع��ام 
ال��دراس��ي ب��دون اختبارات وامل��دارس 
احلكومية لم تنتهي بعد وسيتم اجراء 

اختبارات لها وك��أن هناك منظومتني 
مؤكدا أن هذا األمرال يجوز.

ولفت إلى أنه باإلضافة لذلك فإن 
هناك تأخير في انهاء العام الدراسي 
للصف الثاني عشر وارتباط الطالب 
بالبعثات والقبول في الكليات واملعاهد 

وأيضا اجلامعات اخلاصة.
وأك��د أن ال��وزي��ر مطالب بتوضيح 
هذه الصورة ملجلس الوزراء ويتحمل 
رئيس ال���وزراء أيضا املسؤولية من 
خ��الل تقدميه ال��دع��م الكامل ل��وزارة 

التربية.
وق���ال أب��ل ان��ه بالنسبة للتعليم 
ال��ع��ال��ي ف��ق��د ن��اق��ش��ت اللجنة خطة 
البعثات وهناك خطة موضوعة لكنها 
لم ت��رى النور كما أن هناك مشكالت 

حتتاج دراسة.
وب���ني أن���ه ب��ع��د ان مت االس��ت��م��اع 
لوكيل وزارة التعليم العالي طلبت 
اللجنة أن يتم التنسيق مع جامعة 
الكويت ومجلس اجلامعات اخلاصة 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ب��ش��أن ال��ط��ل��ب��ة ال��ذي��ن 

اليرغبون في استكمال البعثات في 
الدول التي بها مشاكل، مؤكدا ضرورة 
مواكبة خطة البعثات القادمة فيما 
يتعلق بأزمة ك��ورون��ا وم��ا بعدأزمة 

كورونا.
ولفت أبل إلى أنه بالنسبة جلامعة 
الكويت مت مناقشة موضوعني هامني 
األول هو الالئحة التنفيذية لقانون 
اجلامعات احلكومية وقد فوجئنا أن 
مدير اجلامعة ليس لديه علم بها وال 
جمعية أعضاء هيئة التدريس مشيرا 
إل��ى أن ه��ن��اك خلل ف��ي ه��ذه الالئحة 
يتطلب إع��ادة النظر فيها واذا تطلب 
األمر سيتم تغيير القانون بسبب هذه 
الالئحة غير امل��دروس��ة التي صدرت 

مبرسوم من احلكومة.
وبني أبل أنه بالنسبة للطلبة البدون 
في اجلامعة وشهاداتهم حتاول اللجنة 
إيجاد مخرج لهذه األزم��ة وأن مدير 
اجلامعة طرح بعض األمور القانونية 
والفنية وسيناقش األمر مع الوزير في 

االجتماع املقبل.

خليل ابل 

الرويعي: الصورة  »ضبابية«
في قضية التعليم في ظل أزمة كورونا

واف����ق����ت جل���ن���ة ش����ؤون 
التعليم والثقافة واإلرش��اد 
ف��ي اجتماعها م��ؤخ��را على 
تعديالت قانوني املطبوعات 
والنشر وامل��رئ��ي واملسموع، 
و ناقشت ع��ددا م��ن القضايا 

التعليمية.
وقال رئيس اللجنة النائب  
د. عودة الرويعي في تصريح 
مبجلس األمة “مت التصويت 
ع��ل��ى ت��ع��دي��الت ال��ق��ان��ون��ني 
بشكل نهائي وسيتم تزويد 
وزي��ر االع��الم محمد اجلبري 
بنسخه من التعديالت حتى 
يبدي مالحظاته عليها، متمنيا 
ان ت��ص��ب ه���ذه ال��ت��ع��دي��الت 
ف��ي خدمة ال��وض��ع االعالمي 
وتنظيم م��ا يتم  ت��داول��ه من 
قضايا ذات ال��ش��أن ال��ع��ام او 
اخل��اص اوالقضايا الدولية 
وغ��ي��ره��ا ف���ي اط�����ار ح��ري��ة 

التعبير وحرية الرأي.
 وأوض�����ح ال���روي���ع���ي ان 
اللجنة انتهت الى الغاء عقوبة 
احل��ب��س فيما دون امل��س��اس 
ب��ال��ذات اإللهية، وم��ع تنظيم 
ذل��ك ف��ي ن��ط��اق ضيق ووف��ق 
محاذير معينة، مؤكدا ان “ 

اللجنة وافقت على الغاء كل 
م��ا ي��ش��وب ال��ق��ان��ون اخل��اص 
باملطبوعات والنشر وكذلك 
امل��رئ��ي وامل��س��م��وع واالخ���ذ 
ب��ك��ل م��ط��ال��ب��ات ال��ت��ع��دي��الت 
مب��ا يتفق م��ع رؤي���ة اللجنة 
واملقاصد التشريعية ملثل هذه 

التعديالت.
 واع�����رب ال���روي���ع���ي عن 
شكره الع��ض��اء اللجنة وكل 
من ساهم من النواب في تقدمي 
هذه االقتراحات وص��وال الى 
االنتهاء من القانونني بهذه 
ال��ص��ورة،ك��اش��ف��ا ع��ن اع���داد 

اللجنة  فيديو توضيحي ملا 
كان عليه القانون احلالي وما 
طرأ عليه من تعديالت ليعرف 
اجلميع التطورات التي حدثت 

في القانونني.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق بقضايا 
ال��ت��ع��ل��ي��م ال���ت���ي ن��اق��ش��ت��ه��ا 
اللجنة  ق��ال ال��روي��ع��ي “ما 
يخص وزارة التربية فمازلنا 
ن���رى )ض��ب��اب��ي��ة( ف��ي��م��ا مت 
التوصل اليه حتى اليوم في 
قضية التعليم في ظل ازمة 
كورونا بخالف املعمول به في 
دول اخ��رى، معربا عن اسفه 
من عدم وض��وح رؤي��ة وزارة 

التربية جتاه تلك القضية.
 واض���اف ان��ه فيما يتعلق 
ب��ق��ض��ي��ة ش���ه���ادات الطلبة 
ال��ب��دون فقد مت التباحث مع 
مدير اجلامعة االستاذ الدكتور 
فايز الظفيري واالط��الع على 
امل���رس���وم  ب��ق��ان��ون اخل��اص 
باجلهاز امل��رك��زي للمقيمني 
بصورة غير قانونية للوصول 
ال��ى حل يخدم ه��ذه الفئة من 
اج��ل انصافهم ومساعدتهم 
ع���ل���ى حت���ق���ي���ق اه���داف���ه���م 

وطموحاتهم التعليمية.

عودة الرويعي

املويزري : اليجوز لوزير الصحه طلب عدم عقد اجللسات 

فهاد: تعطيل اجللسات بحجة 
اإلصابات غير مبرر 

ق��ال النائب شعيب امل��وي��زري: اليجوز لوزير الصحه 
طلب عدم عقد اجللسات واملفترض أن يحدد أسماء املصابني 
واملخالطني ويطلب منع حضورهم ووج���وب إلتزامهم 

باحلجر وإتخاذ االجراءات االحترازية أثناء إنعقادها 
 واجللسات تعقد بحضور أو غياب رئيس املجلس كما 
نصت امل��اده 31 من الالئحة وسنوجه للوزير سؤاال بهذا 

اخلصوص
من جهة اخرى   قال النائب غبدالله فهاد: تعطيل اجللسات 
بحجة االصابات غير مبرر فهناك قضايا ملحة وقوانني 
تنتظر دوره��ا تهم املواطن وغير مقبول تعطيل مصالح 

الدولة والناس.

الصالح : اقتراح الغامن سيتم ضمه 
إلعداد تقرير عن التركيبة السكانية

قال  رئيس جلنة تنمية امل��وارد البشرية خليل الصالح 
أن اللجنة تتأهب إلع��داد تقريرها بشأن ملف التركيبة 
السكانية، موضحا أنها تنتظر االقتراح ال��ذي أعلن عنه 
رئيس املجلس مرزوق الغامن في إحدى مقابالته ليدمج مع 
االقتراحات النيابية املقدمة حتى يعد التقرير ويدرج على 

جدول أعمال اجللسات ليقر قبل فض دور االنعقاد.
وقال الصالح  إن تداعيات جائحة كورونا أكدت أهمية 
اصالح االختالل في التركيبة السكانية وذلك لبروز الكثير 
من امللفات التي بينت خطورة الوضع وتأثيراته األمنية 

واالجتماعية وتأثيره على البنية التحتية


