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قــال النائب عبدالله فهاد  
ــم )2017/8(  ــرار رق ــق إن ال
الــصــادر مــن مجلس اخلدمة 
املــدنــيــة بــشــأن اعــتــمــاد نظام 
الــبــصــمــة كــوســيــلــة وحــيــدة 
إلثبات احلضور واالنصراف 
جــاء متسرعا وغير مــدروس 
نظراً لصعوبة تطبيقه على 
بعض أجــهــزة الــدولــة بسبب 
طبيعة عملهم وللتكلفة املالية 

واإلدارية غير املتوقعة . 
ــاف فهاد في تصريح  وأض

صــحــافــي أنـــه ونتيجة لهذا 
ــرار املتخبط مــا جــاء في  ــق ال
تطبيق البصمة على األئمة 
واملؤذنني في وزارة األوقــاف 
مــتــنــاســني طــبــيــعــة عملهم 
والـــرســـالـــة الــســامــيــة الــتــي 

يحملونها. 
ــه ممــا زاد مــن هذا  ــني أن وب
ــتــطــبــيــق غير  الــتــخــبــط وال
املـــدروس مــا جــاء على لسان 
وكيل الوزارة بأن على الوزارة 
توفير 1600 جــهــاز بصمة 

مــع توفير أجــهــزة اإلنترنت 
الالسلكية )راوتر( ما سيحمل 

خزانة الدولة أمواالً طائلة. 
وطــالــب مــجــلــس اخلــدمــة 
ــة الــقــرار  ــع ــراج ــة مب ــي ــدن امل
ودراســــة آثـــار تطبيقه على 
بعض الــفــئــات الــتــي يصعب 
معها هذا القرار لطبيعة عملها 
الفنية أو رسالتها السامية ، 
ونرفض أي تبعات مالية أو 
خلق فوضى إدارية في اجلهات 

واملؤسسات احلكومية.

فهاد يدعو »اخلدمة املدنية« إلى مراجعة 
قرار تطبيق البصمة املتسرع 

النائب عبدالله فهاد

الكندري يثمن جهود وفد مجلس األمة 
في إدراج قضية الروهينغا في أعمال 

»البرملاني الدولي«
ثمن رئيس مجلس األمة باإلنابة عيسى الكندري 
اجلهود احلثيثة التي بذلها رئيس وأعضاء وفد 
الشعبة البرملانية الكويتية من أجــل إضافة بند 
الكويت املتعلق بقضية أقلية الروهينغا املسلمة 
ــاد البرملاني  كبند طــارئ على أعمال مؤمتر االحت

الدولي.
وأشاد الكندري في تصريح صحافي باخلطوات 
التي قام بها رئيس وأعضاء الوفد من االتصاالت 
واالجتماعات التنسيقية مع وفود باقي الدول حلشد 
تأييدها إلجناح البند املتعلق باألقلية املسلمة في 

الروهينغا.
 وأكــد أن هذه اخلطوة حتسب ملجلس األمــة في 
دعم القضية اإلنسانية وإنهاء معاناة هذه األقلية 
من قتل وتشريد قسري، آمالً أن تخرج مناقشة هذا 
البند بخطوات تنهي معاناة األقلية املسلمة وعدم 

عيسى الكندريتكرار مثل هذه األزمات مستقبال.

الدالل: مشاركة فاعلة 
للوفد الكويتي برئاسة 

الغامن في اجتماعات 
»البرملاني الدولي«

أكد عضو الشعبة البرملانية 
النائب محمد الدالل إن مشاركة 
ــي الــكــويــتــي  ــان ــرمل ــب الـــوفـــد ال
برئاسة رئيس مجلس األمــة 
مـــــرزوق عــلــي الـــغـــامن كــانــت 
فاعلة في الكثير من القضايا، 
وباألخص اجللسات التنسيقية 
ــــى لــلــبــرملــانــيــني الــعــرب   األول

واإلسالميني.
ــي  ــــــــــدالل ف ــــــــــاف ال وأض
تــصــريــح صــحــافــي أن الــوفــد 
الكويتي شــارك في العديد من 
االجتماعات التي بحثت قضايا 
مهمة مثل دعم املــرأة والشباب 
في العمل البرملاني باإلضافة 
الى احترام األديــان والثقافات 

املختلفة. 
وأشــــار الـــى مــشــاركــتــه في 
اللجنة املكلفة ببحث الطلب 
املقدم من وفد الشعبة البرملانية 
الكويتي إلــى جانب ٦ طلبات 
من دّول اخرى لنصرة مسلمي 
الروهينغا، والتوصل لالتفاق 
على دمجها بطلب واحد يدرج 
على جدول األعمال ضمن البنود 

الطارئة.
وأوضح انه مت تشكيل جلنة 
مصغرة إلعــادة صياغة طلب 
وقف مجازر الروهينغا، وأثمر 
هذا التعاون املوافقة على الطلب 
من خالل التصويت الذي جرى 

مساء األحد املاضي.
وأكد أن موقف دولة الكويت 
ــــح مــن اجلــانــب  ــت وواض ــاب ث
اإلنساني فهي دوماً سباقة في 
دعــم القضايا االنسانية على 
املستوى البرملاني والرسمي 
والشعبي ألنها بلد االنسانية 
ويهمها وقــف مــا يحصل من 
مجازر بحق مسلمي الروهينغا 

وفي ميامنار.
ومن جانب آخر قال الدالل إن 
مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي 
املنعقد فــي ســان بطرسبيرغ 
كان متميزا حيث شهد مشاركة 
غير مسبوقة بوجود 90 رئيسا 
برملانيا، مشيرا إلى ان افتتاح 
الرئيس بوتني للمؤمتر منحه 

زخما كبيرا.

أعلن النائب د. وليد الطبطبائي عن تقدميه 
اقتراحاً برغبة جاء فيه ما يأتي: تزايدت في 
ــدارس، ما  الفترة األخيرة مشاكل حــراس امل
يعكس خطورة الوضع على أبنائنا الطلبة 

والطالبات. 
وطالب الطبطبائي في اقتراحه باقتصار 
وظيفة “حراس املدارس” على الكويتيني 
من اجلنسيني، على أن يتم إحلاقها بديوان 
اخلدمة املدنية، ويُعلن عنها في الصحف 
ــوان االســتــعــانــة بــخــدمــات  ــدي ــل ويــجــوز ل
املتقاعدين وفــي حــال لــم يتقدم أحــد من 

الكويتيني، يتم فتح املجال لغير الكويتيني.
ـــرى أعــلــن الــنــائــب د.ولــيــد   ــن جــهــة أخ م

الطبطبائي عن توجيهه سؤاالً برملانياً لوزير 
الصحة د. جمال احلربي ، طالب فيه تزويده 

مبا يأتي:
ــراء االدويـــة السنوية  1 - كــم تكلفة ش

لوزارة الصحة منذ عام 2012 حتى 2017؟ 
ــــة منتهية  2 - كــم تبلغ تكلفة األدوي
ــوزارة الصحة منذ عام 2012  الصالحية ل

حتى 2017؟ 
ــدي بــاآللــيــة املتبعة  ــزوي 3 - يــرجــى ت
ـــة وصرفها  للحفاظ على عــدم هــدر االدوي

للمستحقني من املرضى. 
4 - ما اإلجــراءات التي تتخذها الــوزارة 
جتــاه املتسببني بالهدر أو إتــالف أو صرف 

األدوية لغير املستحقني لها؟ يرجى تزويدي 
بنسخه منها. وهل رصدت الوزارة مثل هذه 

احلاالت؟
ــاء  ــم ــاألس يـــرجـــى تـــزويـــدي بــكــشــف ب
ـــوزارة جتاه  واجلــــزاءات التي قامت بها ال
تلك احلــاالت منذ عام 2012 حتى 2017 إن 

وجدت. 
5 - هل هناك دراســة أو نية لدى وزارة 
ــة  الصحة إلنــشــاء مصانع لصناعة األدوي
أســـوة بـــدول الــعــالــم الــعــربــي ومنها دول 
اخلليج؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تــزويــدي بنسخة منها، وإذا كاناجلواب 

بالنفي، فما مبررات ذلك؟

الطبطبائي يقترح اقتصار وظيفة »حراس 
املدارس« على الكويتيني من اجلنسيني

العدساني يسأل وزير الدفاع عن مناقصة املدرعات املجنزرة

1200 دينار  العتيبي يطالب بفرض 
سنويا على إصدار رخص الوافدين

أعلن النائب خالد العتيبي عن توجيهه اقتراحا 
برغبة جاء فيه ما يأتي: نظراً لالزدحام والتكدس 
املروري الشديد بسبب كثرة اعداد السيارات بأنواعها 
ــذي ميتد ملسافات طويلة فــي فترات  املختلفة و ال
الصباح وما بعد الظهر وفي أوقات الليل وعدم قدرة 

الطرق على استيعاب هذا الكم من السيارات.
وقـــال إن هـــذا األمـــر نــتــج عــنــه حــــوادث كثيرة 
ــن األرواح واملــصــابــني  ذهـــب ضحيتها الــعــديــد م
ــر من  ــث ـــى اك ـــن الـــوصـــول ال فــضــال عــن تــأخــيــر زم
 الضعف أو اكثر ، ومن أجل احلد من ظاهرة ازديــاد 
عدد السيارات على الطريق التي تسببت في تعطيل 
املصالح الشخصية والعامة لدى الكثير من مستخدمي 

الطريق.
ــوم سنوية على  ونــص االقــتــراح على فــرض رس
الوافدين الذين ميلكون رخص قيادة بأنواعها املختلفة 
بواقع 1200 دينار كويتي سنوياً ويستثنى من هذه 
الرسوم رخص السائقني األجانب املدرجني حتت املادة 

رقم 20 من قانون اإلقامة )سائقو املنازل(. النائب خالد العتيبي

أعلن النائب رياض العدساني عن توجيهه 
ـــوزراء  ــى نــائــب رئــيــس مجلس ال ســـؤاالً إل
ووزيــر الدفاع الشيخ محمد اخلالد قال في 
مقدمته : منا إلى علمي أنه مت إلغاء املناقصة 
بعام 2013 لتطوير املدرعات املجنزرة نوع 
»Desert Warrior” وقــد قــررت وزارة 

الدفاع جتزئة الطلب ومن ثم إعادة مخاطبة 
الشركات املؤهلة، بغرض توريد قطع غيار 
مختلفة وتنفيذ أعمال الصيانة للمحركات 

أو غيرها.
ونص السؤال على ما يلي:

 Van 1 هــل مت التعاقد املــبــاشــر مــع-

Kappel إذا كــانــت اإلجــابــة باإليجاب؟ 
يرجى تزويدي باألسباب، وهل مت إختيارها 

بعد جلب عروض من الشركات املؤهلة؟
-2 يرجى تزويدي بــرأس مال الشركة 
املذكورة وتاريخ تأسيسها وهل لديها سبق 

أعمال مع وزارة الدفاع الكويتية.


