الغامن يهنئ نظيره في غانا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن امس ببرقية تهنئة إلى رئيس البرملان في جمهورية غانا ألبان سومانا كينجسفورد باجبني،
وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده.
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وجه  3أسئلة برملانية إلى  14وزير ًا

روح الدين :مساءلة
وزير الصحة مستحقة

مطيع يعلناستجواب وزير الصحة
أعلن النائب الدكتور أحمد مطيع
تقدمي استجواب وزير الصحة الدكتور
باسل الصباح من ع��دة م��ح��اور ،على
رأسها احملور الصحي والفساد املالي
واإلداري.
وق���ال مطيع أص��ب��ح حتما واجبا
استجواب وزي��ر الصحة نظرا لآلثار
والتبعات السيئة للعديد من امللفات
الشائكة ،كورونا والقضايا الصحية
والطبية واإلهمال.
وكان النائبان حسن جوهر ومهند
الساير أعلنا أنهما سيقدمان استجوابا
لوزير الصحة من  3محاور.
من جانب اخر وجه النائب د .أحمد
مطيع  3أسئلة بتاريخ  3مارس2021
إلى  14وزيرا ،من بينها سؤال مشترك،
وس��ؤاالن منفصالن ،وفيما يلي نص
األسئلة:
سؤال مشترك إلى  14وزيرا هم كل
من  :نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
الدفاع الشيخ حمد جابر العلي ،ونائب
رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدولة
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح،
ووزير اخلارجية الشيخ د .أحمد ناصر
احملمد ،ووزي��ر الداخلية الشيخ ثامر
العلي  ،ووزير الصحة الشيخ د .باسل
احلمود ،ووزير اإلعالم ووزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري،
ووزي��ر ال��ش��ؤون االجتماعية ووزي��ر
األوق��اف والشؤون اإلسالمية عيسى
الكندري ،ووزير املالية خليفة حمادة،
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان ووزير
ال��دول��ة لشؤون اخل��دم��ات د .عبدالله
معرفي ،ووزير النفط ووزير الكهرباء
وامل����اء د .محمد ال���ف���ارس ،ووزي���رة

األشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون
البلدية د .رنا الفارس ،ووزير التربية
ووزير التعليم العالي د.علي املضف،
ووزي���ر ال��ت��ج��ارة والصناعة ووزي��ر
ال��دول��ة للشؤون االقتصادية فيصل
املدلج ،ووزير العدل د.نواف الياسني.
ونص السؤال على ما يلي:
أصدر ديوان اخلدمة املدنية الكويتي
ق��رار رق��م ( )11لسنة  ،2017ال��ذي
يقضي ب��ال��ت��زام اجل��ه��ات احلكومية
بتخفيض عدد املوظفني غير الكويتيني
العاملني لديها سنويا للوصول بعد
( )5سنوات بنسب املوظفني الكويتيني
من إجمالي ق��وة العمل إل��ى املعدالت
املستهدفة ،لتُشغل بالكوادر الوطنية
على نحو كامل وفقا للمقرر قانونا في
هذا الشأن.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1كم عدد املوظلفني غير الكويتيني
ف��ي وزارة ال��دف��اع واجل��ه��ات التابعة
لكم منذ عام  2017حتى تاريخ ورود
ه��ذا ال��س��ؤال؟ مع تزويدي بأسمائهم
وجنسياتهم والشهادات العلمية لكل
منهم ،ومسمياتهم الوظيفية والرواتب
التي يتقاضونها واملكافآت واملزايا
التي يتمتعون بها ،وسنوات اخلدمة
لكل منهم.
 - 2ه���ل ت��وج��د خ��ط��ة لتكويت
الوظائف في الوزارة واجلهات التابعة
لكم؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى
تزويدي بصورة ضوئية منها.
 - 3ع��دد الوظائف التي مت إحالل
ال��ع��م��ال��ة الكويتية فيها م��ح��ل غير
الكويتيني في الوزارة واجلهات التابعة
لكم منذ عام  2017حتى تاريخ ورود

الصيفي يدعو مقدمي
استجواب رئيس الوزراء إلى
مقاطعة قسم احلكومة

الصيفي مبارك

دعى النائب الصيفي مبارك الصيفي :النواب ال ( )٣٨املؤيدين
لالستجواب السابق إل��ى مقاطعة قسم احلكومة وإسقاطها
وأجبارها على الرحيل غير املأسوف عليه
وعدم منحها الشرعية الدستوريه الفتقادها القدرة علي ادارة
الدولة ملا رأينا من تخبطات شاهدها اجلميع لن مننح الشرعية
ملن ال يحترم إرادة األمة .

أحمد مطيع

السؤال لكل جهة ولكل عام على حدة.
سؤاالن إلى وزير الصحة الشيخ د.
باسل احلمود
ن��ص ال��س��ؤال األول على م��ا يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1صورة ضوئية من عقود الوزارة
املوقعة م��ع منظمة الصحة العاملية
باإلضافة إلى الوكالء الذين تعاقدمت
معهم.
 - 2هل وقعت عقود بشأن توريد
كميات من لقاح ضد فيروس كورونا
ولم تصل الكمية احملددة بالعقود؟
 - 3م��ا إج���راءات ال���وزارة املتبعة
جت���اه منظمة ال��ص��ح��ة ال��ع��امل��ي��ة أو
شركات ال��دواء والوكالء الذين وقعت
معهم العقود في حال لم تصل كميات
اللقاح الواردة في العقود؟

ريا�ض عواد

عبدالله املضف

علي احتياطي االجيال القادمة»،
مبينا ان ه��ذا ال��ق��ان��ون مشوه
وه��ن��اك اق��ت��راح��ات ومعاجلات

الداهوم يسأل وزيري اخلارجية والتربية
والتعليم العالي عن «أحكام قضائية»
وج��ه النائب د .ب��در ال��داه��وم سؤالني إل��ى وزير
اخل��ارج��ي��ة ووزي���ر التربية والتعليم العالي في
احلكومة السابعة والثالثني السابقة ،ونص السؤال
إلى وزير اخلارجية ،الشيخ أحمد ناصر احملمد على
ما يلي:
منى إلى علمي صدور حكم قضائي بإلزام وزارة
اخلارجية بتعويض مواطنني مببالغ طائلة عن
األض����رار ال��ت��ي حلقت بهم ج���راء إه��م��ال وتقصير
وتراخي الوزارة في القيام بأعمال الوكالة الصادرة
من املواطنني لوزارة اخلارجية للمطالبة بحقوقهم في
الدول الكائن بها سفاراتنا باخلارج سواء كانت هذه
احلقوق ناجتة عن حوادث ترتبت على وفاة أو غيره.
يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:
هل أجرت الوزارة حتقيقا مع املوظف املسؤول عن
هذا اإلهمال أو التقصير والذي ترتب عليه إهدار املال
العام وسداد التعويضات من خزينة الدولة؟ إذا كانت
اإلجابة اإليجاب فهل حوسب املسؤول عن هذا اخلطأ
وأوقع اجلزاء عليه؟
كما ن��ص ال��س��ؤال إل��ى وزي��ر التربية والتعليم
العالي،د.علي املضف على ما يلي:
من��ى إل���ى علمي ص���دور ب��ال��ع��دي��د م��ن األح��ك��ام
القضائية ضد جامعة الكويت تقضي بإلغاء القرار
اإلداري الصادر بعدم قبول بعض الطلبة املتقدمني
للتسجيل ببرامج كلية الدراسات العليا ( دبلوم/
ماجستير /دكتوراه) رغم استيفائهم كافة الشروط
املطلوبة واملنصوص عليها في الئحة كلية الدراسات
العليا.

 - 4ه��ل ه��ن��اك ف��ت��رة متفق عليها
مسجلة في العقود بني الطرفني بشأن
توريد اللقاح؟ وهل أخل أحد األطراف
أو تأخر في توريد اللقاح؟
 - 5هل هناك وفيات كان أحد أسبابها
فيروس كورنا ولم تعلن عنها الوزارة؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
في ظل اإلج��راءات التي أعلنها مجلس
ال����وزراء ف��ي اجتماعه ف��ي ت��اري��خ 3
فبراير 2021ملواجهة تطورات جائحة
كورونا واملتعلقة باتخاذ قرار بفرض
احل��ج��ر امل��ؤس��س��ي على ال��ق��ادم�ين من
اخل����ارج .ي��رج��ى إف��ادت��ي وت��زوي��دي
باآلتي:
 - 1ملاذا يتحمل املواطنون القادمون
من اخلارج مصروفات وتكلفة احلجر
امل��ؤس��س��ي علما أن اإلج�����راء املتبع

منذ أكثر م��ن ع��ام ه��و احلجر املنزلي
خصوصا أن الدستور الكويتي نص
على أن الدولة تعنى بالصحة العامة
وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض
واألوبئة ،واحلجر املؤسسي ضمن هذه
الوسائل التي يجب أن تتحمل الدولة؟
 - 2ه��ل يشمل احل��ج��ر املؤسسي
جميع القادمني م��ن اخل���ارج وم��ن كل
ال��ف��ئ��ات أم ت��وج��د اس��ت��ث��ن��اءات؟ وإذا
وجدت هذه االستِثناءات فما هي؟ وما
أسباب ذلك؟
 - 3هل اتفق مع فنادق معينة؟ وما
معايير اختيار تلك الفنادق؟ وهل توجد
اشتراطات خاصة في شأن الفنادق؟
إذا كانت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب ،فما تلك
االشتراطات؟
 - 4ه��ل ستكون ال��ف��ن��ادق مجهزة
طبيا لرعاية مرضي العالج في اخلارج
ال��ذي��ن يحتاجون رع��اي��ة خ��اص��ة؟ إذا
كانت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب ،ما ن��وع هذه
التجهيزات؟ وه��ل يوجد طاقم طبي
معني بتنفيذ هذا األمر؟
 - 5ملاذا ألغيت فكرة إلزام الشخص
احمل��ج��ور بالسوار االلكتروني التي
ك��ان يعمل بها في السابق واالكتفاء
بالتسجيل في تطبيق (شلونك)؟ وكيف
سيراقب األشخاص احملجورون ومدى
التزامهم بالبقاء في محجرهم؟
 - 6إذا كان هناك عدم التزام باحلجر
امل��ؤس��س��ي ،فما أس��ب��اب ذل���ك؟ وكيف
تعاملتم مع مخالفي احلجر املؤسسي
واملنزلي خالل الفترة املاضية؟ وهل
أحيلوا إلى القضاء؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب ،فيرجى تزويدي بعدد هذه
احلاالت.

املضف يطالب احلكومة الوفاء بتعهداتها
بإقرار القوانني املتفق عليها في أول جلسة
طالب النائب عبدالله املضف
احلكومة ب��ال��وف��اء بتعهداتها
للنواب بإقرار القوانني املقدمة
واملتفق عليها ف��ي اول جلسة
قادمة ملجلس األمة.
وق���ال امل��ض��ف ف��ي تصريح
صحفي باملركز االعالمي ملجلس
االم�����ة م���ؤخ���را إن احل��ك��وم��ة
تعهدت عن طريق وزير الدولة
ل���ش���ؤون م��ج��ل��س االم����ة أم���ام
ال��ن��واب ب��أن ال��ق��وان�ين التي مت
تقدميها ستناقش وتقر في اول
جلسة قادمة.
  وقال املضف « اذكر وانصح
احلكومة باكملها بان تلتزم بهذا
الوعد وأؤك��د أنه اما اق��رار هذه
القوانني او احملاسبة»مشيرا إلى
ان اجللسة االولي ليست بعيدة،
واما ان تقر هذه القوانني وأما ان
تأتي احملاسبة .
واكد املضف ان قانون السحب
من االحتياطي االجيال القادمه
لن مير« ،ولن نسمح ليد ان متد

د .بدر الداهوم

وك��ان احلكم الصادر بإلغاء تلك القرارات مبني
على انحراف اجلامعة وتعسفها في استخدام سلطتها
في القبول وذلك لقبول اجلامعة طلبة حاصلني على
درجات أقل من طلبة آخرين مت استبعادهم.
يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي:
 - 1هل يفتح حتقيق عند صدور أحكام من هذا
النوع للكشف عن أي شبهة فساد أو استغالل نفوذ؟
 - 2من املسؤول عن تعويض الدولة عن املبالغ
التي يحكم بها كتعويضات وأتعاب محاماة للمحكوم
لصاحلهم؟
 - 3هل حوسب املسؤول عن كل ذلك؟
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أخ�����رى .وش����دد امل��ض��ف على
ضرورة شرح الوضع املالي قبل
مناقشة أي حلول النه من غير

املعقول ان نناقش ج��دوى أي
حل ومالءمته من دون ان نعرف
احل��ال��ة املالية ل��ل��دول��ة ،مبينا
أنه وفقا للمادة  ١٥٠يتم شرح
احلالة املالية للدولة مرة واحدة
علي االقل في اي دور انعقاد.
من جانب اخر قال املضف انه
ارس��ل س��ؤاال ال��ي نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ ثامر العلي عن صفقه
شراء طائرات fa80suber
وب�ين أن ه��ذه الصفقه متت
عام  ،٢٠١٨وتصل الي  5مليار
 185مليون دوالر وفقا لبيانات
ديوان احملاسبة  ،وحسب اوراق
وزارة الدفاع فان قيمة الصفقة
مليار و ٧١مليون دوالربينما
بيانات وزاره الدفاع االمريكيه
تقول أن الصفقة بقيمة مليار
ونصف املليار دوالر.
وق��ال ان سؤاله ليس اتهاما
ل��ك��ن��ه اس���ت���ض���اح ع���ن سبب
التفاوت في التقديرات وأي رقم
هو الصحيح

الفضالة :حتديات كبيرة تواجه
احلكومة اجلديدة وملفات عدة
بحاجة إلى إصالح
ط��ال��ب ال��ن��ائ��ب يوسف
الفضالة احلكومة اجلديدة
بتلمس مصالح ال��ن��اس،
وم���واج���ه���ة ال��ت��ح��دي��ات
الراهنة ،مؤكدا أن “ترف
الوقت أصبح غير متاح”.
وق�����ال ال��ف��ض��ال��ة في
تصريح باملركز اإلعالمي
ملجلس األم���ة إن “هناك
أس����م����اء م����ن ال�������وزراء
نستبشر بها كل خير لكن
ه��ن��اك حت��دي��ات واض��ح��ة
وصريحة منها حتديات
س���ي���اس���ي���ة وحت����دي����ات
اق��ت��ص��ادي��ة واجتماعية
يوسف الفضاله
وقضايا عديدة بحاجة إلى
إصالح.
وش��دد الفضالة علي ض��رورة تلمس مصالح الناس وم��راع��اة اعمالهم
خصوصا أن هناك حديثا عن حظر جزئي مطالبا الوزراء بإيجاد آلية حلل هذه
اإلشكالية وعدم تعطيل مصالح الناس وأيضا تطبيق اآلليات القابلة للتنفيذ
على أرض الواقع ،وعدم نسيان الوضع االقتصادي ،مبديا استغرابه من إعالن
احلكومة عن عدم وجود سيولة للرواتب ،في ظل تقارير تصف الوضع املالي
للدولة باملتني.
وبني أن جلنة امليزانيات أكدت بدورها ضرورة محاسبة اجلهات التي لم
تورد أرباحها احملتجزة إلى خزانة الدولة.
وشدد على ضرورة حترك مجلس الوزراء حملاسبة أي جهة ترفض التحويل
وعدم حتميل هذه املشكالت على أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة

حمد روح الدين

أك��د النائب حمد روح ال��دي��ن ،أن مساءلة وزي���ر الصحة
مستحقة.
وقال روح الدين سوء فاضح ،وتعطيل متعمد ،وفشل ذريع،
وتأصيل للتخلف العام في إدارة البلد ،توجتها اإلدارة الهزيلة
للملف الصحي .مساءلة مستحقة لوزير الصحة.

الساير  :صحة الناس ومصاحلهم
ليست مكان لتجاربكم ..الدول ال
تدار بالعشوائية
قال النائب مهند الساير لسمو رئيس الوزراء أن صحة الناس
النفسية وأرزاقهم ومصاحلهم ليست مكان لتجاربكم الدول ال
تدار بالعشوائية
اكد النائب مهند الساير ان تكرار فرض احلظر مؤشر على
خلل في إدارة األزمة من جهة وضعف تطبيق القانون من جهة
أخرى ونقول لرئيس ال��وزراء صحة الناس النفسية وأرزاقهم
ومصاحلهم ليست مكان لتجاربكم الدول ال تدار بالعشوائية !

الطريجي  :إقتراحي بتعديل
قانون االنتخاب يتصدى
لظاهرة نقل األصوات
تقدم النائب الدكتور عبد الله الطريجي باقتراح بقانون في
شأن تعديل امل��ادة األول��ى من القانون  42لسنة  2006بإعادة
حتديد الدوائر االنتخابية لعضوية مجلس االمة.
ون��ص التعديل على ان تنتخب ك��ل دائ���رة عشرة أعضاء
للمجلس ،ويكون لكل ناخب حق االدالء بثالثة أصوات ،بواقع
صوتني ملرشحني اثنني في الدائرة املقيد فيها الناخب ،وصوت
ملرشح واحد في أي من الدوائر األخرى ،ومينح كل ناخب ورقتني
انتخابيتني ،ورقة للدائرة املقيد فيها وورقة للدوائر األخرى،
ويثبت في كل ورقة تصويته ،وله ان يستعمل حقه في دائرة
دون األخرى،وتبطل ورقة االنتخاب إذا تضمنت أكثر من العدد
املطلوب.
وأكد الطريجي في املذكرة االيضاحية لالقتراح ان استخدام
ال��ص��وت ال��واح��د ك��رس الفردية ف��ي العمل البرملاني وشتت
العمل املشترك وك �رّس جوانب قبلية وطائفية ومناطقية في
املمارسة االنتخابية ،األمر الذي يجعل تعديل قانون االنتخاب
أمرا في غاية األهمية ملا ميثله النظام االنتخابي من أهمية.
وت��س��اءل ه��ل يعقل ان مينح امل��واط��ن احل��ق ف��ي انتخاب
عُ شر ممثليه في البرملان ؟وه��ل ق��وة الصوت ال متثل اال في
شخص واحد؟فالدميقراطيات املتقدمة التي أخ��ذت بالصوت
الواحد كان للدائرة االنتخابية فيها ممثل واحد وليس عشرة.
وقال ألن الهدف هو التخلي عن الصوت الواحد وهجران هذا
النظام االنتخابي العقيم ،فقد ج��اءت الفكرة بإصالح النظام
االنتخابي وما يرافقه من بعض املمارسات .

احلمد :املواطن واالقتصاد
ضحية قرارات احلكومة اجلديدة
قال النائب احمد احلمد إن قرار مجلس ال��وزراء باحلظر اجلزئي هو استمرار
ملسلسل مل الناس من تكراره وتداعياته ،فقد جربنا احلظر اجلزئي والكلي ولم
تتغير األرقام .وأضاف احلمد املواطن واالقتصاد هما ضحية هذا األمر ..لألسف
نرى أن اول قرار حكومي في احلكومة اجلديدة قرار مكرر في معاجلة األزمة وغاب
عنه االبداع واحللول املبتكرة ،ومازلنا حتى اآلن في مرحلة احللول أحادية الرؤية.

الصالح يسأل وزير املالية عن خطط
حكومية تتعلق باإلصالح االقتصادي ؟
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب خ��ل��ي��ل ال��ص��ال��ح عن
توجيهه سؤاال إلى وزير املالية  ،ونص
السؤال على مايلي :منا إل��ى علمي أن
احل��ك��وم��ة تسعى إل���ى تطبيق خطط
إص�ل�اح اق��ت��ص��ادي حتمل ف��ي طياتها
رفع ألسعار السلع واخلدمات وفرض
ض��رائ��ب ج��دي��دة ،ومل���ا ك��ان��ت مثل هذه
التوجهات ت��زي��د م��ن أع��ب��اء املواطنني
وتهدد استقرارهم املعيشي خصوصا
فئة متوسطي وم��ح��دودي الدخل  ،لذا
يرجى إفادتي باألتي:ـ
 .1هل هناك خطط حكومية تتعلق
باإلصالح االقتصادي ؟ وما األسس التي
بنيت عليها الوزارة خططها في اإلصالح
االقتصادي؟  .2 .ما خطة الوزارة لضمان
ع��دم امل��س��اس مب��ح��دودي ومتوسطي

الدخل في خططها لإلصالح االقتصادي؟
وهل لديكم تعريف واضح لهذه الفئة ؟
مع تزويدي بأعداد األسر الكويتية التي
تدخل ضمن متوسطى ومحدودي الدخل
ومعيار التصنيف ال��ذي اعتبرت هذه
األسر على أساسه أنها ضمن هذه الفئة؟
 .3هل أع��دت ال���وزارة خططا لزيادة
أسعار السلع واخلدمات وفرض ضرائب
على املواطنني وتقليص أع��داد البعثات
وخفض املكافأت والرواتب ؟
 .4هل تعتزم احلكومة إج��راء مسح
جديد لتصنيف املواطنني حسب املداخيل
لضمان عدم تأثير أي إجراءات اقتصادية
على محدودي ومتوسطي الدخل؟ وما
الضمانات التي ستقدمها احلكومة لهاتني
الشريحتني؟

