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الكندري يسأل وزراء الداخلية والعدل واملالية الديحاني  :أسئلة لوزراء الدفاع والتربية واملالية والتجارة
عن «أباتشي» و« بدل اإليجار» ومكافآت الصفوف األمامية
واخلارجية حول « الصندوق املاليزي»

ريا�ض عواد

وجه النائب د .عبدالكرمي الكندري  4أسئلة
لوزراء الداخلية والعدل واملالية واخلارجية.
ونص السؤال إلى وزير الداخلية الشيخ
ثامر العلي على ما يلي:
 - 1أعلن وزير الداخلية السابق عن إجراء
حتقيق ح��ول م��ا أثير ونشر م��ن تسريبات
تخص التحقيق فيما يسمى بقضية «الصندوق
السيادي املاليزي» والذي ظهر فيه مدير جهاز
أمن الدولة وهو يتحدث ويلقن املتهم الشيخ
صباح جابر املبارك الصباح أقواله قبل بداية
التحقيق ،ل��ذا يرجى ت��زوي��دي ب��ق��رار جلنة
التحقيق وم��ا توصلت إليه من نتائج ،وهل
تقدمت وزارة الداخلية ب��ب�لاغ بحق مدير
اجلهاز السابق؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ص��ورة ضوئية م��ن بالغ
اإلحالة إلى النيابة العامة مع إخفاء األسماء.
 2هل أجرت وزارة الداخلية حتقيقا فيماأثير ونشر وتسرب من مشاركة مدير جهاز
أم��ن ال��دول��ة السابق م��ع الشيخ حمد جابر
املبارك الصباح ملعلومات تفيد التجسس على
مواطنني ونواب؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
ما نتيجة التحقيق؟ وهل قدمت الوزارة بالغا
إلى النيابة العامة مبواجهتهم؟ مع تزويدي
صورة ضوئية من البالغ مع إخفاء األسماء.
ون��ص ال��س��ؤال إل��ى وزي���ر ال��ع��دل ن��واف
الياسني على ما يلي :ما اإلج���راءات املتخذة
والقرارات الصادرة من النيابة العامة بشزن
ك��ل م��ن س��اه��م أو ت���ورط ع��ن عمد أو بسبب

عبدالكرمي الكندري

اإله��م��ال أو تستر على املتهمني فيما يسمى
بقضية الصندوق السيادي املاليزي؟
ون��ص ال��س��ؤال إل��ى وزي��ر املالية خليفة
حمادة على ما يلي:
 - 1هل أج��رت وح��دة التحريات املالية
الكويتية حتقيقا داخليا للوقوف على أسباب
التأخر في تقدمي البالغ بحق املتهمني فيما
يسمى بقضية الصندوق السيادي املاليزي؟
وهل ثبت أن هناك تستر أو إهمال أو اشتراك
م��ن ال��ق��ي��ادي�ين أو العاملني ب��ال��وح��دة مع
املتهمني؟ إذا كانت الرجابة باإليجاب ،يرجى
تزويدي بنتيجة التحقيق.

 - 2هل أجرى بنك الكويت املركزي حتقيقا
داخليا للوقوف على أسباب التأخر في تقدمي
ال��ب�لاغ بحق املتهمني فيما يسمى بقضية
الصندوق السيادي املاليزي؟ وه��ل ثبت أن
هناك تستر أو إهمال أو اشتراك من القياديني
أو العاملني بالبنك م��ع املتهمني؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي بنتيجة
التحقيق.
 - 3ه��ل تلقى البنك ب�لاغ��ات م��ن البنك
الصناعي التجاري الصيني في دولة الكويت
تفيد بوجود عمليات مالية حتمل شبهة غسل
أم���وال؟ إذاك��ان��ت اإلج��اب��ة باإليجاب ،يرجى
تزويدي بها وما اإلج��راء ال��ذي اتخذه البنك
حيال هذه املالحظات منذ تلقيها؟
 - 4هل راجع البنك إجراءاته حول قضايا
غسل األم��وال للوقوف على وأسباب ازدي��اد
هذه اجلرائم بالكويت وكيفية التصدي لها؟
كما نص السؤال إلى وزير اخلارجية الشيخ
د .أحمد ناصر احملمد ،على ما يلي:
هل طلبت دول��ة ماليزيا من تلقاء نفسها
أو بناء على ع��رض من دول��ة الكويت إج��راء
مفاوضات أو تسويات أو دفع مبالغ بصفة
تعويض إلغالق أو تسوية أو وقف املالحقة
القانونية على دولة الكويت أو املتهمني فيما
يسمى بقضية الصندوق السيادي املاليزي؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي
بجميع اإلج����راءات املتخذة ف��ي ه��ذا الشأن،
وم��ن القائم على تلك اإلج����راءات؟ وم��ن أمر
باتخاذها؟

املويزري يسأل رئيس الوزراء عن
إجراءات احلفاظ على ثروات الدولة
وجه النائب شعيب املويزري سؤاال برملانيا
إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح
اخلالد عن اإلجراءات التي قام بها للحفاظ على
ثروات الدولة وضمان حتقيق الرخاء للشعب
الكويتي.ونص السؤال على ما يلي:
انتشار الفساد والتعدي على املال العام
املتعاظم ش��وه سمعة ال��ك��وي��ت وأدى إلى
وضع اسم دولة الكويت في ذيل قوائم معظم
املؤشرات العاملية ماعدا احتاللها مركزا متقدما
في قائمة أكثر ال��دول انتشارا للفساد ،وأثر

ذلك أث��را سيئا وبالغا على الدولة والشعب
الكويتي وعلى ثروتها.
ل��ذا يرجى إف��ادت��ي باآلتي :ما اإلج���راءات
ال��ت��ي قمتم بها للحفاظ على ث���روات البلد
وسمعتها وضمان حتقيق ال��رخ��اء للشعب
الكويتي ،كونكم تتولون رئ��اس��ة مجلس
الوزراء املسؤول عن رسم السياسات العامة
للحكومة واملشرف على تنسيق العمال بني
الوزارات املختلفة ،كما ورد في نصوص املادة
 123واملادة  127من الدستور؟

شعيب املويزري

وج��ه النائب ف��رز الديحاني  4اسئلة
برملانية إل��ى  4وزراء ه��م ك��ل من نائب
رئيس ال���وزراء ووزي��ر ال��دف��اع وووزي��ر
التربية ووزيرالتعليم العالي وووزي��ر
املالية وووزير التجارة والصناعة ووزير
الدولة للشؤون االقتصادية.
ونص السؤال إلى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر
العلي
على ما يلي:
ج���اء ف���ي وس���ائ���ل اإلع��ل��ام ن��ق�لا عن
اخلارجية األميركية خبرا مفاده «وافقت
وزارة اخلارجية األميركية على صفقات
س�لاح محتملة عبارة عن مروحيات من
طراز «أباتشي» ومعدات عسكرية للكويت
بقيمة ( )4مليارات دوالر ».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1ما مدى صحة هذا اخلبر؟ إذا كانتاإلجابة باإليجاب ،يرجى إفادتي باملبلغ
الكامل لصفقة األسلحة وتفاصيلها؟ وكم
عدد الطائرات ضمن هذه االتفاقية؟ وهل
تشمل تدريب الطيارين الكويتيني وتدريب
الكوادر الوطنية على تشغيلها وصيانتها؟
 2ه��ل ت��وج��د دراس���ة مب��دى حاجةوزارة الدفاع لهذه الطائرات؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي بصورة
ضوئية عن هذه الدراسة.
 3كم دول��ة عربية تعاقدت مع هذهال��ش��رك��ة ل��ت��زوي��ده��ا ب��ال��ط��ائ��رات؟ وكم
قيمة العقود املماثلة التي أبرمتها الدول
العربية؟ م��ع ت��زوي��د ب��ج��داول املقارنة
بالصفقات.
 4ما مميزات هذه الطائرات من الناحيةالتقنية والقتالية؟
 5هل أج��ري التعاقد مع الشركة منقبل احلكومة مباشرة أم أن هناك وكيال أو
متعهدا؟ إذا كان عن طريق وكيل ،يرجى
ت��زوي��دي باسمه ونسبته االلية وعقود
اجلزاءات.
 6هل أ ُخذت موافقة اجلهات الرقابيةفي الدولة أم أن االتفاق كان مباشرا؟ إذا
اخ��ذت موافقة اجلهات الرقابية ،يرج|ى
ت��زوي��دي باملوافقة الرسمية لها ومنها
موافقة ديوان احملاسبة
سؤال إلى وزير التربية ووزير التعليم
العالي د.علي املضف
نص السؤال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1ما أسباب امتناع وزارة التربية عن

العرو :تفعيل مشاركة مجلس األمة
في تشكيل احملكمة الدستورية

املضف يقترح إطالق أسماء الشهداء
على طرق وشوارع وميادين عامة

أعلن النائب مبارك
ال����ع����رو ع����ن ت��ق��دمي��ه
اق���ت���راح�ي�ن ب��ق��ان��ون
أحدهما في شأن تعديل
ق��ان��ون إن��ش��اء دي���وان
احمل��اس��ب��ة ،واآلخ���ر في
شأن تعديل املادة الثانية
من قانون إنشاء احملكمة
الدستورية.
وأوض���ح ال��ع��رو في
تصريح صحفي باملركز
اإلع�لام��ي ملجلس األم��ة
إن تعديل قانون إنشاء
دي��وان احملاسبة يعطي
احل��ق ل��ل��دي��وان التقدم
مباشرة ببالغ للنائب
مبارك العرو
العام في حال وجود أي
مخالفات مالية تشكل
جرائم اعتداء على املال العام.
ولفت إلى أن القانون احلالي إلنشاء الديوان لم ينص على ذلك صراحة،
وأن التعديل يأتي استكماال للدور الرقابي لديوان احملاسبة وتسريع وتيرة
احلفاظ على املال العام.
وبني أن االقتراح اآلخ��ر في شأن تعديل امل��ادة الثانية من قانون إنشاء
احملكمة الدستورية ،يقضي بتفعيل ما جاء باملذكرة التفسيرية للمادة ١٧٣
من الدستور والتي أجازت إشراك مجلس األمة في تشكيل هذه احملكمة والتي
تعتبر بطبيعتها ذات اختصاص وصالحيات محددة.
وأكد أن هذا التعديل التشريعي يفتح املجال الشراك أعضاء في احملكمة
الدستورية من غير رجال القضاء عن طريق مجلس األمة وذلك عمال مبا ورد
في املذكرة التفسيرية للدستور في مادته رقم .١٧٣
وأفاد بأن هذا االقتراح الذي نحن بصدده هو املتبع في األنظمة القضائية
في العديد من الدول ،مؤكدا أنه حان الوقت إلشراك مجلس األمة في تشكيل
احملكمة الدستورية.
من جانب آخر أوضح العرو أنه أصدر أمس ومجموعة من النواب بيانا
لوضع معيار أساسي للتعامل مع احلكومة القادمة.
وبني أن البيان يتضمن ملفات جزء منها يختص بأولويات تشريعية مثل
تعديل قانون االنتخاب وغيره من القوانني ،وجزء آخر يختص بجوانب
رقابية ممثلة ببعض القضايا املتعلقة باملال العام.
ولفت إل��ى أن البيان يشير إل��ى جانب سياسي مهم هو ض��رورة وضع
املصاحلة الوطنية على طريق احلل.
وق��ال “إن البيان على طاولة احلكومة القادمة وننتظر منها خطوات
إيجابية بهذا الشأن وأولى هذه اخلطوات أن تأتي في تشكيلها بشخصيات
قادرة على إدارة امللفات العالقة ومواجهة الرأي العام وإقناعه بكفاءتها ،وأن
تكون احلكومة القادمة قادرة على إعالن برنامج عمل وإجنازه”.
وأض��اف “ننتظر حكومة بشخصيات بعيدة عن خارطة احملاصصة
وقريبة من معيار الكفاءة واألمانة”.
وأكد أن البيان ليس عبارة عن قائمة محتكرة أو مغلقة بل إن كل نائب يتفق
مع ما جاء في البيان يعتبر نفسه جزءا منه حتى لو لم يكن موقعا عليه.
وبني أن البيان كان واضحا والهدف منه كان واضحاً كذلك وهو إيجاد
أرضية عمل مشتركة بني كل األطراف بال استثناء ،متمنيا اخلروج في النهاية
كنواب وحكومة بإجنازات تعيد األمل وتفتح األفق

أعلن النائب مهلهل املضف عن
أن��ه تقدم باقتراحني برغبة بشأن
تخليد ذكرى شهداء الكويت بإطالق
أسمائهم على ال��ط��رق وال��ش��وارع
وامليادين في مناطق سكنهم.
  ووف��ق��ا لنص االق��ت��راح�ين فإن
ال��ه��دف منهما “الوفاء لشهدائنا
األب������رار ال���ذي���ن س��ال��ت دم��اؤه��م
الزكية على أرض الكويت الطاهرة
وخ��ارج��ه��ا ل��ل��دف��اع وال����ذود عنها،
فمن أق��ل أن��واع التكرمي ال��ذي يقدم
لشهدائنا هو إط�لاق أسمائهم على
الطرق والشوارع الداخلية وامليادين
العامة في مناطقهم السكنية التي
ك��ان��وا يقيمون فيها ق��ب��ل فقدهم مهلهل املضف
واستشهادهم”.
وأك���د امل��ض��ف ف��ي اق��ت��راح��ي��ه أن
االهتمام الدائم من دولة الكويت ومجلس االمة بتخليد أسماء وبطوالت شهدائنا
األبرار ليس بجديد ،حيث هذا االهتمام يولد عنه غرس قيم الشهادة والتضحية
في نفوس األجيال احلاضرة والقادمة ،مبا يحقق معاني الوحدة الوطنية،
ويعزز االنتماء الوطني وروح الفداء والتضحية لدى املواطنني الكويتيني
للحفاظ على أرض الكويت الغالية.
ونص االقتراح األول على طلب تشكيل جلنة من وزارة اخلارجية ووزارة
البلدية تختص ببحث وجتميع وفرز أسماء الشهداء منذ  1990/8/2حتى
صدور املرسوم رقم  329لسنة  2018وذلك لتقدمي تقرير نهائي عن أسماء
الشهداء ومن ثم تسمية أحد الطرق أو الشوارع الداخلية أو امليادين العامة لكل
شهيد في منطقته السكنية التي كان يقطن فيها قبل استشهاده.
وجاء في االقتراح الثاني طلب اطالق أسماء الشهداء التالي اسماؤهم على
أحد الطرق أو الشوارع الداخلية او امليادين العامة في منطقته السكنية التي
كان يقيمون فيها قبل استشهادهم وهم:
 - 1الشهيد بدر حسني مراد الكندري
 - 2الشهيد سليمان كاظم قاطع علي طاهر
 - 3الشهيد طارق محمد احمد عبد الله الياقوت
 - 4الشهيد عبد الرحمن عبد العزيز عبد الله الشومياني
 - 5الشهيد عبد املهدي عبد احلميد محمد معرفي بهبهاني
 - 6الشهيد عيسى محمد زمان محمد
 - 7الشهيد كامل عبد الرحمن محمد ناصر الفايز
 - 8الشهيد محمد سعد مسعود االحمد
 - 9الشهيد محمد صالح محمد سليمان املهيني
 - 10الشهيد مسفر شبيب محمد الدوسري
 - 11الشهيد مهدى حبيب علي زيد البلوشي
 - 12الشهيد مصطفي حسني احمد محمد القطان
 - 13الشهيد يوسف زيد زامل سعود الزامل
 - 14الشهيد مشعل إبراهيم يوسف اخلليفي
 - 15الشهيد برجس عشوي بالل اخلالدي
 - 16الشهيد سالم راشد سالم الدوسري
 - 17الشهيد وليد إبراهيم عبدالله اجليران
 - 18الشهيد منذر نعمان عبدالرزاق السيف
 - 19الشهيد حسني علي عبدالله القبندي
 - 20الشهيد خالد فراج محمد الدوسري

فرز الديحاني

صرف بعض البدالت للمعلمات ومنها بدل
اإليجار للمطلقات؟ يرجى تزويدي بالسند
القانوني لهذا املنع.
 - 2ه��ل تصرف ال���وزارة ب��دل إيجار
للمعلمات ال��واف��دات؟ إذا كانت اإلجابة
باإليجاب ،يرجى تزويدي بصورة ضوئية
من القانون والقرارات التي تسمح بصرف
هذا البدل ،وهل يعطى هذا البدل جلميع
املعلمني واملعلمات غير الكويتيني؟
 - 3ع��دد امل���دارس في دول��ة الكويت،
وعدد املعلمني واملعلمات وفق كل جنسية
وتخصص.
 - 4ما التخصصات التي تعاني من
عزوف املواطنني عنها؟
 - 5ه��ل ت��وج��د خ��ط��ة ل���دى ال����وزارة
مل��ع��اجل��ة ع���زوف امل��واط��ن�ين ع��ن بعض
التخصصات؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب،
يرجى تزويدي بها ،وهل خاطبت الوزارة
مجلس اخلدمة املدنية أو دي��وان اخلدمة
املدنية لصرف ب��دل نقدي للتخصصات
النادرة؟
 - 6ك��م بلغت نسبة اإلح�ل�ال ف��ي كل
ت��خ��ص��ص ع��ل��ى ح����دة ،وف���ي ال��وظ��ائ��ف
اإلدارية؟
 - 7خطة اإلح�ل�ال للسنوات املقبلة
وتنسيق ال����وزارة م��ع جامعة الكويت
وال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
والتدريب ووزارة التعليم العالي وديوان
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة ب��ش��أن توجيه الطلبة
إلى التخصصات النادرة التي حتتاجها
الوزارة.
كما نص السؤال إلى وزير املالية خليفة

حمادة على ما يلي:
استنادا إلى قرار مجلس ال��وزراء رقم
( )686الصادر في اجتماعه رق��م ()33
لسنة  2020املنعقد في 2020/5/25
والذي تضمن منح مكافآت مالية للموظفني
في القطاع احلكومي العاملني في الصفوف
األمامية واملساندة املكلفني بالعمل في
مكافحة ف��ي��روس ك��ورون��ا املستجد عن
فترة العمل من تاريخ  2020/2/24حتى
.2020/5/31
وحيث تضمن القرار كذلك املوافقة على
صرف مواد متوينية مجانا ملدة ( )6أشهر
للعاملني في الصفوف األولى في وزارتي
الصحة والداخلية من املشمولني بالفئة
األولى ملواجهة فيروس كورونا املستجد.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1م��ا موعد ص��رف املكافآت املالية
للعاملني في الصفوف األمامية واملساندة
في القطاع احلكومي ال سيما وأنها كانت
بناء على رغبة سمو أمير البالد الراحل
الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح طيب
الله ثراه؟
 2كم بلغت التكلفة املالية احمل��ددةملكافآت العاملني في الصفوف األمامية
وامل��س��ان��دة؟ وه��ل أدرج���ت ف��ي ميزانية
الدولة للسنة املالية اجلديدة؟
س��ؤال إلى وزي��ر التجارة والصناعة
ووزير دولة للشؤون االقتصادية فيصل
املدلج
نص السؤال على ما يلي:
أعلنت احلكومة في مايو املاضي وفي
مؤمتر صحافي عن مكافأة مالية ملصابي
كورونا من العاملني في الصفوف األمامية
إضافة إلى مكافأة مالية لكافة املشركني في
التصدي لوباء كورونا في كافة وزارات
ال��دول��ة من املشاركني في ف��رق العمل أو
املكلفني بالعمل للتصدي للوباء.
وص��در في مايو ق��رار مجلس ال��وزراء
رقم ( )2/686باملوافقة على صرف مواد
متوينية مجانا ملدة ( )6أشهر للعاملني
في الصفوف األول��ى في وزارت��ي الصحة
والداخلية من املشمولني في الفئة األولى
ملواجهة فيروس كورونا املستجد.
لذا يرجى إفادتي باآلتي:
ما السبب وراء عدم تنفيذ قرار صرف
امل��واد التموينية املجانية للعاملني في
ال��ص��ف��وف األول���ى ف��ي وزارت����ي الصحة
والداخلية من املشمولني في الفئة األولى
ملواجهة فيروس كورونا املستجد؟

روح الدين  ..أسئلة برملانية إلى عدة
وزراء حول «املطالع» و «ذوي اإلعاقة»
وجه النائب حمد روح الدين 7
أسئلة برملانية إلى وزراء الشؤون
والدولة لشؤون اإلسكان واألشغال
وش��ؤون مجلس ال���وزراء واملالية
والنفط والكهرباء ،جاءت كالتالي:
وجه روح الدين سؤالني برملانيني
إل��ى وزي���ر ال��ش��ؤون االجتماعية
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
عيسى الكندري ،نص السؤال األول
على ما يلي:
 1كم يبلغ عدد املوظفني غيرالكويتيني الذين عينوا في الهيئة
ال��ع��ام��ة ل��ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة
منذ تولي مدير الهيئة احلالي؟
م��ع ت��زوي��دي بكشف بأسمائهم،
ومسمياتهم الوظيفية ،ومرتباتهم،
والزيادات التي حصلوا عليها خالل
فترة تعيينهم ،وما إذا كانت هناك
صلة قرابة أو مصاهرة بينهم.
 2ه��ل ص��رف ب��دل خ��ف��ارة أوبدل نوبة أو أي بدل آخر للموظفني
العاملني ف��ي الهيئة؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة اإلي���ج���اب ،ف��ه��ل مت أخ��ذ
موافقة ديوان اخلدمة املدنية؟ مع
إفادتي باملبالغ التي صرفت وهل ما
زالت هذه البدالت تصرف إلى اآلن؟
 3ما املعايير أو األس��س التييتم مبوجبها التعاقد مع الشركات
التي ت��ورد األج��ه��زة التعويضية
ل���ذوي اإلع��اق��ة؟ وم��ا آل��ي��ة حتديد
أسعار األجهزة التعويضية التي
صرفت لهم؟ مع تزويدي بصورة
ضوئية من عقود الشركات التي مت
التعاقد معها.
ون��ص ال��س��ؤال الثاني على ما
يلي:
 - 1م��ا املعايير ال��ت��ي تتبعها
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
في حتديد اإلعاقة ودرجتها؟ وهل
هي معايير معتمدة عامليا ودوليا؟
مع ت��زوي��دي بصورة ضوئية من
املعايير احل��ال��ي��ة املعتمدة لدى
الهيئة.
 - 2ما سبب عدم صرف الدعم
امل��ال��ي ال��ش��ه��ري اخل���اص ب��ذوي
اإلع���اق���ة وف���ق امل����ادة األول����ى من
القانون رق��م ( )11لسنة 2011
بتعديل امل��ادة األول��ى من القانون

حمد روح الدين

رقم ( )27لسنة 2008بشأن صرف
دع��م مالي شهري مببلغ خمسني
دينارا؟
 - 3كم عدد األحكام الصادرة ضد
مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة بصفته فيما يتعلق بامتناعه
عن صرف الدعم املالي الشهري وفق
املادة األولى من القانون رقم ()11
لسنة 2011س��ال��ف ال��ذك��ر؟ وهل
نفذت هذه األحكام؟ وما خطة الهيئة
املستقبلية في صرف هذا الدعم؟
ووجه روح الدين سؤاال برملانيا
إلى وزير الدولة لشؤون اإلسكان
وزي��ر الدولة لشؤون اخلدمات د.
عبدالله معرفي ،نص على ما يلي:
ن��ش��رت ج��ري��دة اجل���ري���دة في
تاريخ  2021/1/1خبرا صحفيا
عنوانه «ال بناء في املطالع وجنوب
عبدالله املبارك قبل سنتني» ،وكانت
اجل��ري��دة قد وضحت في تفاصيل
اخلبر أن سبب ه��ذا التعطيل هو
«غياب التنسيق» ،لذا يرجى إفادتي
وتزويدي باآلتي:
 - 1ما مدى صحة اخلبر املذكور
أعاله وما جاء فيه؟
 - 2هل طرحت املؤسسة العامة
للرعاية السكنية مناقصة إيصال
التيار الكهرباء ملشروعي مدينة

امل��ط�لاع ومنطقة جنوب عبدالله
املبارك؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب،
فهل أرست املؤسسة املناقصة؟ وما
الشركة التي رست عليها املناقصة؟
ووجه روح الدين سؤاال برملانيا
إلى وزير املالية خليفة حمادة ،نص
على ما يلي:
ملا كان مجلس األمة قد أقر تعديل
على القانون رقم ( )6لسنة 2008
في شأن حتويل مؤسسة اخلطوط
اجل���وي���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة إل���ى ش��رك��ة
مساهمة حيث استبدل املشرّع نص
امل��ادة ( )8من القانون املشار إليه
باآلتي:
«ي��س��م��ح مل��وظ��ف��ي ال��ش��رك��ات
التابعة ملؤسسة اخلطوط اجلوية
الكويتية ف��ي ح��ال��ة رغبتهم في
ترك اخلدمة بالشركة خالل فترة
التحويل باجلمع بني املزايا املقررة
لهم وفقا لألنظمة املطبقة عليهم
واملزايا املمنوحة ملوظفي املؤسسة
ووف��ق��ا للمواد السابقة وذل��ك من
ت��اري��خ استحقاقها» ،ل��ذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1ما سبب عدم صرف مكافأةنهاية اخل��دم��ة اخل��اص��ة مبوظفي
الشركة الكويتية خلدمات الطيران
حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
 2كم عدد املوظفني املستحقنيملكافأة نهاية اخل��دم��ة بالشركة
الكويتية خلدمات الطيران؟ وكم
تبلغ قيمتها اإلجمالية؟
ووجه النائب د .حمد روح الدين
سؤاال برملانيا إلى وزير النفط وزير
الكهرباء وامل��اء د .محمد الفارس،
نص على ما يلي:
ن��ش��رت ج��ري��دة اجل���ري���دة في
تاريخ  2021/1/1خبرا صحفيا
عنوانه «ال بناء في املطالع وجنوب
عبدالله املبارك قبل سنتني» ،وكانت
اجل��ري��دة قد وضحت في تفاصيل
اخلبر أن سبب ه��ذا التعطيل هو
«غياب التنسيق» ،لذا يرجى إفادتي
وتزويدي باآلتي:
ما املوعد احمل��دد إليصال التيار
ال��ك��ه��رب��ائ��ي ف��ي م��دي��ن��ة امل��ط�لاع
السكنية ومنطقة جنوب عبدالله
املبارك؟

