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الشاهني: من يحدد دستورية األسئلة البرملانية؟
استغرب النائب أس��ام��ة الشاهني امتناع 
احل��ك��وم��ة ع��ن إج��اب��ة س���ؤال ب��رمل��ان��ي »محدد 
وبسيط« عن عدد احل��االت املستفيدة من املادة 

153 من قانون اجلزاء.

وقال الشاهني ال أدري من هو املستشار، اليوم 
»بيه« وغًدا »باشا«، الذي يحدد دستورية أو عدم 

دستورية أسئلة ممثلي األمة املنتخبني.
وك��ان النائب الشاهني قدم س��ؤاال إلى وزير 

العدل حول عدد املستفيدين من امل��ادة 153 من 
قانون اجلزاء واملتعلقة بتخفيف عقوبة قتل األم 
أو االبنة أو األخت في بعض احلاالت اجلنائية 

للحبس مدة ال جتاوز 3 سنوات أو الغرامة فقط

أكد أمام  مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي أنها وسيلة ال غاية وممارسة ال شعارًا أو رمزًا 

الغامن: الدميقراطية هي األفضل من كل بدائلها.. لكنها ليست مقدسة  
أك��د رئيس مجلس األم��ة م��رزوق 
الغامن أن نقد املمارسات اخلاطئة 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ام ال��دمي��ق��راط��ي 
ومراجعتها باستمرار ال يستهدف 
تقويض هذا النظام، بل حمايته من 
حاالت النكوص والتراجع، وحمايته 

من كل ما يشوه جوهره ومعناه.
وقال الغامن إن على اجلميع التحلي 
باجلرأة في التعاطي مع التحديات 
التي ميكن أن تؤثر في جوهر النظام 
ال��دمي��ق��راط��ي بعيدا ع��ن حساسية 

الشعار والرمز.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس 
الغامن أم��ام اجلمعية العامة ملؤمتر 
االحت���اد البرملاني ال��دول��ي ال��� 143 
املنعقد امس في العاصمة االسبانية 
م��دري��د. وف��ي مستهل كلمته أع��رب 
الغامن عن شكره للقائمني على الدورة 
احلالية الختيار ملف )التحديات 
املعاصرة التي تواجه الدميقراطية 
– التغلب على االنقسامات وبناء 
املجتمع(، ليكون موضوع املناقشة 

العامة لهذا العام.
وأضاف الغامن “ال بد هنا أن أشيد 
مب��ا ج��اء ف��ي امل��ذك��رة التوضيحية 
للمناقشة، والتي سلطت الضوء على 
أب��رز التحديات التي تواجه النظام 
الدميقراطي، ولعل أبرزها كما جاء 
ب��امل��ذك��رة )ال��ت��ح��زب احل���اد املفضي 
إل��ى االنقسام(، و) خطر املعلومات 
املضللة املتدفقة من وسائل التواصل 
االج��ت��م��اع��ي( وغ��ي��ره��ا م��ن النقاط 

املهمة«.
 وق����ال ال���غ���امن “برغم ان��ت��م��اء 
م��وض��وع الدميقراطية إل��ى ساحة 
النقاش السياسي ظاهرا، إال أن األمر 
في جوهره يحتاج إلى تأصيل ثقافي 
وف��ك��ري؛ إذ إننا ونحن نتحدث عن 
حت��دي��ات ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ال نتحدث 
ع��ن منظومة اإلج����راءات والقواعد 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال��ن��ظ��ام 
ال��دمي��ق��راط��ي، ب��ق��در م��ا نتحدث عن 

مآالت املمارسة ومعوقاتها وآثارها 
املجتمعية واالقتصادية والثقافية، 
أي بعبارة أخرى، نحن نناقش جوهر 
النظام الدميقراطي وفلسفته، ال شكله 

وترتيباته«.
وأكد الغامن “علينا جميعا واجب 
التحلي باجلرأة ونحن نتعاطى مع 
هذا امللف املهم، بعيدا عن حساسية 
الشعار، وخاصة عندما يتحول نقد 
النظام الدميقراطي نقدا موضوعيا 
في حال اختالله، إلى اتهام باملّس مبا 

هو مقّدس«.
وأوض����ح ال��غ��امن “إن ت��أل��ي��ه أي 
نظام، وإن ك��ان نظاماً يحمل شكال 
دميقراطيا، هو أول معوقات جتديد 
الدميقراطية، ومعاجلة اختالالتها في 

حال وجودها علينا أال نخاف، ونحن 
نشير إلى ممارسة ما خاطئة ؛ إذ إن 
الدميقراطية في أصلها هي وسيلة ال 
غاية، وهي ممارسة وليست شعارا أو 
رم��زا، وال يجوز أن نتحول مع مرور 
الزمن إل��ى عبدة لوثن سياسي، أو 
صنم قانوني، وإن كان يحمل اسما 

دميقراطيا«.
 وذكر الغامن ان الدميقراطية هي 
نظام، اتفق العالم على أنه أفضل من 
كل بدائله، التي جربتها اإلنسانية 
على م��دار الزمن، لكنه ليس النظام 
نع فيه تصحيحه  امل��ق��دس ال��ذي ميمُ
وتصويبه متى م��ا كانت املمارسة 

مختلة ومعتلة.
وتساءل الغامن قائال “ماذا لو كان 

االصطفاف السياسي واالستقطابات 
احلزبية موغلة في احلدة والتصارع 
غير امل��س��ؤول، إل��ى حد ينتج عنها، 
وبشكل ظ��اه��ر، ت��ص��دع��اً مجتمعياً 
يومياً وبشكل فاضح وص��ارخ؟ هل 
نحتاج ال��ى أمثلة م��ن واق��ع العالم 
الغربي الدميقراطي في فترة ما بني 
احلربني، وما هي املآالت املدمرة التي 

أسفرت عنها؟ ».
وأضاف الغامن “ماذا لو أصبحت 
وس���ائ���ل ال���ت���واص���ل االج��ت��م��اع��ي 
وبحجة حرية الرأي، ساحة تصارع 
استخباراتي وارت��زاق��ي وإج��رام��ي 
منظم، حتفل باإلشاعات واملعلومات 
املضللة، واملفضية إل��ى إذك���اء كل 
ال��ن��زع��ات ال��ب��دائ��ي��ة امل��ت��وح��ش��ة من 

عنصرية وطائفية ومذهبية وغيرها 
من تلك النزعات املدمرة ؟«.

وذك���ر ال��غ��امن “ماذا ع��ن تغول 
األكثرية في النظام الدميقراطي على 
حقوق اآلخر املختلف؟ هل أحتدث عن 
الكيان الصهيوني هنا كنموذج؟ أوعن 
جنوب أفريقيا سابقاً؟ أو عن عشرات 

األمثلة؟«.
واستطرد الغامن قائال “ماذا عن 
امل��م��ارس��ة اليومية التي حت��دث في 
كثير من بلدان العالم في ظل أنظمة 
دمي��ق��راط��ي��ة، وال��ت��ي تتعلق بسوء 
استخدام ال��رخ��ص الدستورية في 
خلق ص��راع��ات ثانوية وشخصية 
وحزبية وما يسفر عنها من تعطيل 

للتنمية ووقف عجلة التقدم؟«.

وأوض����ح ال��غ��امن “عشرات من 
األسئلة، حرّي بنا، أن نتعاطى معها، 
ليس لتقويض النظام الدميقراطي 
كما يشيع جتار الشعار، بل حلماية 
ه��ذا النظام ال���ذي ل��م يجد اإلن��س��ان 
حتى وقتنا الراهن بديال مقنعا عنه؟ 
ولضمان ع��دم ال��وص��ول إل��ى حالة 

نكوص عن النظام الدميقراطي«.
واعتبر الغامن إن فتح مناقشة عامة 
حول موضوع حتديات الدميقراطية 
خطوة مهمة، داعيا رئاسة ال��دورة 
ورئاسة االحتاد واألمانة العامة، إلى 
استمرار فتح هذا امللف، وجعله مادة 
نقاش وعصف ذهني دائ��م��ة، طوال 
فترة ه��ذه ال���دورة، م��ن خ��الل ورش 
عمل وم��ح��اض��رات وسيمينارات، 

تغطي ك��اف��ة م��ن��اط��ق امل��ج��م��وع��ات 
اجليوسياسية في االحتاد البرملاني 

الدولي.
 وأعلن الغامن عن استعداد البرملان 
الكويتي الستضافة أي حلقة نقاشية 
ح��ول ملف حت��دي��ات الدميقراطية 
برعاية االحتاد، ومبشاركة املختصني 
م��ن ك��اف��ة احل��ق��ول، مفكرين، رج��ال 
سياسة، رؤس��اء أح��زاب، أكادمييني 
في العلوم السياسية وعلم االجتماع 
السياسي وعلم النفس االجتماعي، 
خبراء اقتصاديني وعاملني في حقل 
التنمية، من أجل تأصيل حوار فكري 
وثقافي حر وشفاف، يتعاطى مع كل 
االختالالت البنيوية املتعلقة بالنظام 
الدميقراطي وكيفية تصويبه وضمان 

حيويته وفعاليته املنشودة. 
من جهة اخرى أشاد أمني صندوق 
الشعبة البرملانية النائب سليمان 
احلليلة العازمي بالنشاط امللحوظ 
للدبلوماسية البرملانية الكويتية 
خ���الل ال��س��ن��وات األخ���ي���رة، م��ؤك��دا 
أهمية العمل الدبلوماسي البرملاني 
ف��ي ت��رس��ي��خ س��ي��اس��ة ال��دول��ة على 

الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وأض����اف احل��ل��ي��ل��ة ف��ي تصريح 
صحفي على ه��ام��ش مشاركته في 
أعمال مؤمتر االحتاد البرملاني الدولي 
ال��� 143 املنعقد حاليا بالعاصمة 
االسبانية م��دري��د أن الدبلوماسية 
البرملانية تعمل بشكل فعال على 
خلق إج��م��اع ع��امل��ي ح��ول القضايا 
العربية واإلسالمية املستحقة فضال 

عن القضايا العاملية العادلة.
وقال ان الشعبة البرملانية جنحت 
برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق 
ال��غ��امن ف��ي خلق ت��ع��اون وتنسيق 
مثمر بني الشعب البرملانية العربية 
واإلسالمية من أجل تشكيل مواقف 
موحدة للكتلتني جتاه القضايا املثارة 
وإيصالها إل��ى املجتمع الدولي عبر 

احملافل البرملانية القارية والدولية.

143 الغامن متحدثا امس أمام اجلمعية العامة ملؤمتر االحتاد البرملاني الدولي ال� 

الساير يسأل وزير العدل عن عدد 
االستقاالت في وحدة التحريات املالية ؟

أع����ل����ن  ال���ن���ائ���ب م��ه��ن��د 
السايرعن توجيهه 3 أسئلة 
إل���ى ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء وزي��ر ال��ع��دل وزي��ر 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
ع��ب��د ال��ل��ه ال���روم���ي، ووزي���ر 
املالية وزير الدولة للشؤون 
االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��ار 
خليفة ح��م��ادة، نصت على 

ما يلي:
سؤاالن إلى وزير العدل

السؤال األول
منى إلى علمي أنه أمُعلن عن 
الوظائف اإلشرافية في وحدة 
التحريات املالية الكويتية في 
عام 2019 ومقابلة املستوفني 
تلك الوظائف من دون تخيير 

املوظفني باألقسام الراغبني العمل فيها وأنه لم 
يتم البت باإلعالن في حينه، وأمُعيد نشر اإلعالن 
في عام 2021 وأضيفت أسماء ضمن املستوفني 
ش��روط شغل الوظائف اإلشرافية مع اشتراط 
اختيار قسم محدد فقط لكل مرشح، وأن هناك 
مرشحني ألقسام غير شاغرة أصال وكما لم يمُعلن 
عن منصب مدير إدارة التحليل املالي، وأن هناك 
تسربا وظيفيا حادا من موظفي الوحدة، لذا يرجى 

تزويدي باآلتي:
1 -ص����ورة ض��وئ��ي��ة م��ن إع���الن ال��وظ��ائ��ف 
اإلشرافية للعام 2019 مع كشف موضحا به 
عدد املستوفني وعدد املقبولني وبيان سبب عدم 
البت باملوضوع، وص��ورة ضوئية من موافقات 
دي��وان اخلدمة املدنية لإلعالن وكذلك موافقة 
م��راق��ب ش��ؤون التوظف ل��ق��رار جلنة الوظائف 
رفت مكافآت للقائمني على  اإلشرافية، وه��ل صمُ
جلنة الوظائف اإلش��راف��ي��ة؟ إذا كانت اإلجابة 

اإليجاب، فما تفاصيلها؟
2 -ملاذا تمُركت بعض الوظائف اإلشرافية منذ 
بداية عمل الوحدة في ع��ام 2014 حتى تاريخ 
ورود هذا السؤال من دون تعيني أو ندب وتسكني 

املستوفني املقبولني؟
3 - تزويدي بذات الطلبات ال��واردة في البند 

رقم 1 لإلعالن اخلاص في عام 2021.
4 -كيف تتم مقابلة موظفني ف��ي اإلعالنني 
لوظيفة رئيس قسم مع العلم بأنه لم تتم ترقية 

شاغل القسم نفسه لوظيفة مراقب؟
5 - صورة ضوئية من اإلعالن اخلاص ملنصب 
مدير إدارة التحليل املالي وص��ورة ضوئية عن 
موافقة دي��وان اخلدمة املدنية وم��راق��ب شؤون 
ال��ت��وظ��ف وق���رار اللجنة التنفيذية ل��إلع��الن، 
وكشف بعدد املستوفني للمنصب وقرار املوافقة 
على املرشح من اللجنة التنفيذية في الوحدة، 
مع تزويدي بالسيرة الذاتية للمرشح املقبول 

للمنصب.
6 - كم عدد موظفي الوحدة الكويتيني وغير 

الكويتيني حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
7 - ك��م ع���دد اس��ت��ق��االت الكويتيني وغير 

الكويتيني حتي تاريخ ورود 
ه����ذا ال����س����ؤال؟ وم����ا سبب 

التسرب الوظيفي؟
8 - هل هناك فريق للرد 
على األسئلة البرملانية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
ت��زوي��دي بعدد االجتماعات 
وقيمة امل��ك��اف��آت وم��واف��ق��ات 
ديوان اخلدمة املدنية ومراقب 

شؤون التوظف للفريق.
السؤال الثاني

أص����در اجل��ه��از امل��رك��زي 
للمناقصات العامة التعميم 
رقم )1( لسنة 2020 في شأن 
إعادة تنظيم قواعد وإجراءات 
ومعايير تصنيف متعهدي 
امل���ق���اوالت ال��ع��ام��ة ال����واردة 
بالتعميم رق��م )4( لسنة 2019 ما ترتب عليه 
تخفيض عدد الشركات املصنفة ضمن الفئة األولى 
من عدد 82 شركة إلى 23 شركة بعد صدور القرار 

وبدء العمل به، لذا يرجى تزويدي باآلتي:
1 - صورة ضوئية من تقرير جلنة التصنيف 
األخ��ي��ر امل��ق��دم بشأن إع���ادة النظر ال���دوري في 
التصنيف والتقييم الدوري للشركات واملؤسسات 
امل��س��ج��ل��ة وامل��ص��ن��ف��ة ل���دى اجل���ه���از امل��رك��زي 

للمناقصات العامة.
2 -ما أسباب رفع قيمة رأسمال الشركة أو 
األصول اململوكة للفرد في الفئة األولى إلى عشرة 
ماليني دي��ن��ار كويتي ضمن تصنيف متعهدي 

املقاوالت؟
3 -م��ا أسباب قصر مناقصات امل��ق��اوالت في 
املشاريع احلكومية على الشركات املصنفة ضمن 
الفئة األول��ى والتي ال يقل رأس��م��ال الشركة أو 
األص��ول اململوكة للفرد عن عشرة ماليني دينار 

كويتي؟
سؤال إلى وزير املالية

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -هل أعلنت شركة املشروعات السياحية 
عن طرح مزايدة لعدد من األكشاك الواقعة في 
الواجهة البحرية املمتدة على شارع اخلليج؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي بصورة 
ضوئية اإلع��الن وتاريخ نشره وكشف يوضح 

مواقع النشر.
2 - م��ا التصنيفات امل��ع��ت��م��دة م��ن شركة 
املشروعات السياحية في املزايدة املذكورة في 
البند رقم )1(؟ وما الدراسات التي بناء عليها 

اعتمدت التصنيفات؟
3 -كم عدد األكشاك املطروحة في املزايدة؟ 
وهل هناك مزايدات أخرى ستمُطرح في إعالن آخر؟

4 - م��ا أس��ب��اب ع��دم التوسع وال��ت��ن��وع في 
التصنيفات لألنشطة املطلوبة لشغل تلك األكشاك 

وقصرها على قطاع األغذية؟
5 -م���ا أس��ب��اب ع���دم تخصيص ج���زء من 
املزايدة ألصحاب املشاريع املتوسطة والصغيرة 

ومتناهية الصغر؟

مهند الساير 

48 سؤااًل و5 اقتراحات بقانون و6 أخرى برغبة .. 
حصيلة أسبوع برملاني 

ريا�ض عواد 

اشتمل احلصاد الرقابي والتشريعي 
في مجلس األمة خالل األسبوع الفائت )من 
20 نوفمبر-2021 25 نوفمبر2021( 
توجيه 15 نائبا 48 س��ؤاالً معتمداً من 
مجلس األم��ة إل��ى 13 وزي���را، وتقدمي 5 
اقتراحات بقانون و6 اقتراحات برغبة، 

وفيما يلي التفاصيل:
االقتراحات بقوانني  

أعلن 9 نواب عن تقدميهم 5 اقتراحات 
ب��ق��وان��ني ب��ش��أن ال��رع��اي��ة االجتماعية 
للمسنني وتعديل القانون املدني وتكويت 
ال��وظ��ائ��ف ف��ي البعثات الدبلوماسية، 
وتسجيل جلسات احملاكم، وإنشاء منطقة 
صناعية دوائ��ي��ة، وج��اء تفصيلها على 

النحو التالي:
  أعلن نائب رئيس مجلس األمة أحمد 
الشحومي ع��ن تقدمه باقتراح بقانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رق��م 18 
لسنة 2016 بشأن الرعاية االجتماعية 

للمسنني.¢
 أعلن النائب أحمد احلمد عن تقدمه 
باقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة 
إل��ى البند رق��م )1( من امل��ادة )581( من 
املرسوم بالقانون رقم )67( لسنة 1980 

بإصدار القانون املدني.¢
 أعلن النائب أسامة املناور عن تقدمه 
ب��اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ب��ش��أن ق��ص��ر تعيني 
شاغلي الوظائف في السفارات والهيئات 
والبعثات الدبلوماسية خارج الدولة على 

الكويتيني.¢
 أعلن النائب د. هشام الصالح عن 
تقدمه باقتراح بقانون لتسجيل جلسات 
احمل��اك��م ووق��ائ��ع التحقيقات بالصوت 

والصورة.¢
 أعلن النواب ثامر السويط وحمدان 
العازمي وخالد العتيبي ود. عبد العزيز 
الصقعبي ومبارك احلجرف عن تقدمهم 
ب��اق��ت��راح بقانون ب��ش��أن إن��ش��اء منطقة 
)دواكم( للصناعات الدوائية والتجهيزات 

الطبية ومخازنها.¢
االقتراحات برغبة

أعلن 4 نواب عن تقدميهم 6 اقتراحات 
برغبة بشأن اجلمع بني الوظيفة والدراسة 
وتوسعة طريق املطالع وتعديل قانون 
التأمينات، وغيرها، وجاء تفصيلها على 

النحو التالي:
  أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدمه 
باقتراحني برغبة بشأن إزال��ة العوائق 
اإلداري���ة كافة أم��ام اجلمع بني الوظيفة 
وال��دراس��ة واستحداث ح��ارات أم��ان في 

مخارج منطقة مشرف، سواء الواقعة على 
شارع الغوص، أو على طريق امللك خالد 

بن عبد العزيز.¢
 أعلن النائب مرزوق اخلليفة عن تقدمه 
باقتراحني برغبة بشأن توسعة طريق 
امل��ط��الع الرئيس وجعله ذات اجتاهني 
وإنارته وعمل سياج على جانبي الطريق 
وإنشاء بوليفارد حملافظة اجلهراء مبوقع 

السكراب القدمي.¢
 أعلن النائب د. محمد احلويلة عن 
تقدمه باقتراح برغبة بإنشاء مناطق 
صناعية تخصص قسائمها بالكامل 
للشباب لتقام عليها مشروعات صناعية 
إنتاجية صغيرة، وتخصيص نسبة ال 
تقل عن 25 في املئة من أي منطقة صناعية 

جديدة للشباب¢
 أعلن النائب د. خالد العنزي عن تقدمه 
باقتراح برغبة بشأن متكني املؤمن عليهم 
اخلاضعني ألح��ك��ام ال��ب��اب اخل��ام��س من 
ق��ان��ون التأمينات االجتماعية م��ن ضم 
مدد خدمة اعتبارية الستحقاق املعاش 

التقاعدي عند بلوغ 50 عاماً¢
األسئلة البرملانية  

 وجه 15 نائبا 48 سؤاال إلى 13 وزيراً، 
شملت استفسارات عن بعض املوضوعات 
في ال���وزارات واجل��ه��ات التابعة، وجاء 

تفصيلها كالتالي:
 وجه النائب د. عبد العزيز الصقعبي 
17 سؤاال إلى 9 وزراء، ثم النائب مهند 
الساير 5 أسئلة إلى 4 وزراء، كما وجه 
النائبان د. حمد روح الدين وعبد الله 
املضف 4 أسئلة لكل منهما، والنائب د. عبد 
الله الطريجي 3 أسئلة إلى 3 وزراء ووجه 
النواب د. محمد احلويلة وأسامة املناور 
وفارس العتيبي ومرزوق اخلليفة وبدر 

احلميدي س��ؤال��ني لكل منهم، كما وجه 
النواب د. هشام الصالح ومهلهل املضف 
وأسامة الشاهني و د. حمد املطر ومبارك 

احلجرف سؤاال واحدا لكل منهم.
الوزراء:  

خ��الل األسبوع الفائت تلقى ال��وزراء 
48 سؤاال من 15 نائبا، وجاء وزير النفط 
وزي��ر التعليم العالي د. محمد الفارس 
أكثر ال��وزراء تلقيا لألسئلة ب� 10 أسئلة 
أب��رزه��ا ع��دم إق���رار وص��رف ب��دل )فيزا( 
ألبنائنا الطالب والطالبات املبتعثني في 
اململكة املتحدة، والفعاليات واألنشطة 
واحملاضرات التي نظمتها اللجان الثقافية 
في كلية اآلداب في جامعة الكويت، ومعهد 
الكويت لألبحاث العلمية، وال��ق��رارات 
ال���ص���ادرة م��ن وزارة التعليم العالي 
للسماح للموظفني العاملني في مؤسسات 
الدولة بااللتحاق باجلامعات والكليات 
املعتمدة في الكويت أو خارجها ، و معايير 
الترقيات ف��ي وزارة النفط ومؤسسة 

البترول الكويتية والشركات التابعة لها.
وتلقى وزي���ر امل��ال��ي��ة، وزي���ر ال��دول��ة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمادة 8 أسئلة أب��رزه��ا دور املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية في تخفيف 
األعباء املعيشية واحلياتية ورفعها عن 
املتقاعدين، وودائ��ع الكويت لدى البنوك 
في الدول األخرى، وجميع الدفعات املالية 

املؤجلة للجهات احلكومية.
كما تلقى وزير اإلعالم والثقافة وزير 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب عبد الرحمن 
امل��ط��ي��ري، 6 أسئلة م��ن بينها الشركة 
املسؤولة عن تصميم وتنفيذ مجمع الشيخ 
سعد العبد الله للصاالت املغطاة وجميع 
املنشآت الرياضية ف��ي الكويت خالل 

السنوات اخلمس عشرة املاضية وتشكيل 
رقت  جلنة حتقيق ح��ول اآلث���ار التي سمُ
م��ن متحف الكويت ال��وط��ن��ي، وأس��ب��اب 
ع��دم ال��ت��زام بعض ق��ي��ادات مؤسسات 
الدولة املختلفة مبنح الرياضيني التفرغ 

الرياضي.
 وتلقى نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز 
النزاهة عبد الله ال��روم��ي، 4 أسئلة من 
بينهما سبب استبعاد املتقدمني احلاصلني 
على معدالت جامعية عالية بدورة باحث 
قانوني مبتدئ، والوظائف اإلشرافية 
والتقييم ال��دوري للشركات واملؤسسات 
املسجلة واملصنفة لدى اجلهاز املركزي 

للمناقصات العامة.
 وتلقت وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د. رنا الفارس، 4 أسئلة أبرزها 
اإلج��راءات التي اتخذتها ال��وزارة حلماية 
مصادرها املالية وحماية املتعاملني معها 
من عمليات االبتزاز والنصب االلكتروني 
وأسباب التمايز بني احملافظة خصوصا 

فيما يتعلق بتغيير عنوان السكن.
 كما تلقى الصحة الشيخ د. باسل 
احلمود، 3 أسئلة من بينها أسباب عدم 
إعطاء الراغبني في تلقي التطعيم احلق في 
اختيار نوع اللقاح، وإيرادات ومصروفات 

املراكز الطبية والعيادات.
 وتلقى وزي��ر التجارة والصناعة د. 
عبد الله السلمان، 3 أسئلة بشأن قرار 
الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم جتديد 
أذونات العمل ملن جتاوز 60 عاما ملن هم 
دون املؤهالت العليا والسند القانوني ملنع 
ديوان اخلدمة املدنية املوظفني من اجلمع 

بني الوظيفة والدراسة.
 وتلقى وزي��ر الدولة لشؤون البلدية 
وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع، 3 أسئلة من بينها 
أسباب عدم انعقاد اجتماع جلنة البيئة في 
املجلس البلدي حتى اآلن ومجلس إدارة 

املؤسسة العامة للرعاية السكنية.
 كما تلقى وزي��ر األوق���اف وال��ش��ؤون 
اإلسالمية عيسى الكندري، سؤالني عن 
تخصيص مزرعة مبساحة 20 ألف متر 
مربع في أمغره للمتعافني من اإلدم��ان 
وامل��ي��زان��ي��ة امل��رص��ودة ل��دع��م املشاريع 
اخلارجية.  وتلقى وزير اخلارجية وزير 
الدولة لشؤون مجلس ال���وزراء الشيخ 
د. أحمد ناصر احملمد، سؤالني عن تقرير 
جهاز متابعة األداء احلكومي في شأن 
توفير مناطق تخزينية استراتيجية 
إلق��ام��ة م��خ��ازن ومستودعات ألغ��راض 

التخزين الغذائي، وقوة اإلطفاء العام.
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