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طلب نيابي لعقد جلسة خاصة 
الستنكار جرائم االحتالل الصهيوني 

الصقعبي لثالث وزراء : ما خطواتكم لتنفيذ 
أحكام قانون حق االطالع على املعلومات ؟

وج����ه ال��ن��ائ��ب د. ع��ب��د ال��ع��زي��ز 
الصقعبي سؤاالً مشتركاً إلى 3 وزراء 
وجميع اجلهات التابعة لهم والبالغة 
ع��دده��م 12 جهة تابعة، مستفسراً 
عن اخل��ط��وات املتخذة لتنفيذ أحكام 
القانون رق��م )12( لسنة 2020 في 

شأن حق االطالع على املعلومات.
ونص السؤال على ما يلي:

صدر القانون رقم )12( لسنة 2020 
في شأن حق االطالع على املعلومات، 
وقد منحت املادة الثانية منه احلق ألي 
شخص ف��ي االط���الع على املعلومات 
التي في ح��وزة ال���وزارات أو الهيئات 
أو امل��ؤس��س��ات العامة أو الشركات 
الكويتية التي تساهم فيها الدولة أو 
إحدى اجلهات املذكورة بنسبة ال تزيد 
عن )%50( من رأس مالها، كما أعطت 
ذات امل��ادة احلق للموظف في االطالع 
على ال��ق��رارات اإلداري����ة ال��ت��ي متس 

حقوقه.
بينما أل��زم��ت امل���ادة الثالثة كافة 
اجل��ه��ات ف��ي تعيني م��وظ��ف مختص 
للنظر ف��ي ط��ل��ب��ات احل��ص��ول على 
امل��ع��ل��وم��ات ل���دى اجل��ه��ة وتوفيرها 
ب��ال��وق��ت والكيفية احمل���ددة ف��ي هذا 
القانون، وقد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

1 مارس 2021.
وطالب الصقعبي تزويده وإفادته 

باآلتي:
-1 م��ا اخل��ط��وات ال��ت��ي اتخذتها 
ال���وزارات واجل��ه��ات التابعة لها في 

تنفيذ أحكام هذا القانون؟
-2 صورة ضوئية من لوائح ونظم 
الرواتب والبدالت والعالوات واملكافآت 
املعمول بها في تلك الوزارات واجلهات 

التابعة لها.
وفيما يلي أسماء الوزارات واجلهات 

التابعة لكل وزارة، املقدمة لها هذا 
السؤال:

-وزارة املالية -املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية-بنك الكويت 
املركزي-بنك االئتمان الكويتي-إدارة 
نزع امللكية-شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية-األمانة العامة للمجلس 
األع��ل��ى للتخطيط والتنمية-هيئة 
م��ش��روع��ات ال��ش��راك��ة ب��ني القطاعني 

العامة واخلاص.
-وزارة ال��ن��ف��ط-وزارة التعليم 
العالي-الهيئة العامة للبيئة-مؤسسة 
البترول الكويتية والشركات التابعة 
لها-معهد الكويت لألبحاث العلمية-

جامعة الكويت.
وزارة الصحة – الهيئة العامة 

للغذاء والتغذية
كما وجه سؤاالً آخر لوزير الصحة 
الشيخ الدكتور باسل احلمود الصباح 

قال في مقدمته، شهدت الكويت ارتفاعا 
حادا في نسبة الوفيات في عام 2020 
ف��وق امل��ع��دالت الطبيعية ت��ع��دت ما 
ي��ق��ارب ال��� %30 للكويتيني و72% 
لغير الكويتيني حسب بيانات الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية، بينما تشير 
وفيات ك��ورون��ا في نهاية العام إلى 
934 حالة وف��اة- حسب إحصائيات 
وزارة الصحة اليومية- من مجموعة 
احلاالت ال� 9975 مما يشير إلى وجود 
ما يقارب ال� 3346 حالة وفاة إضافية 
غير طبيعية في العام نفسه، وهو ما 
وضع الكويت على رأس قائمة الدول 
األل��ى على مستوى العالم في نسب 
الزيادة غير الطبيعية بعدد الوفيات 

بعد اإلكوادور.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

1 - ما صحة املعلومات املذكورة 
عن نسب ارتفاع الوفيات عند املواطنني 
واملقيمني إذا كانت املعلومة صحيحة، 
ما أسباب أو م��ب��ررات ه��ذه ال��زي��ادات 

فوق الطبيعية في عام 2020؟
2 - هل سبق أن تغيرت معايير 
الوفيات الناجتة عن فيروس كورونا 
)أي املعايير التي على أساسها يحدد ما 
إذا كانت حالة الوفاة ناجتة عن فيروس 
كورونا(؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
ما املعايير القدمية واجلديدة؟ وعلى 
أي أس���اس ج��رى تغييرها؟ يرجى 
إفادتي بنسبة الوفيات مقابل احلاالت 
قبل تغيير املعايير وبعده، مع تزويدي 
بالدراسات التي استندت إليها الوزارة.
3 - هل يوجد شرط زمني تستند 
إليه ال��وزارة يحدد ما إذا كانت الوفاة 

ناجتة عن فيروس كورونا؟
4 - كم عدد الوفيات التي سجلت في 

املستشفيات امليدانية عام 2020؟

د. عبدالعزيز الصقعبي 

احلمد: وزارة املالية غير قادرة على تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية  

  ريا�ض عواد 

ت��ق��دم ع��ض��و مجلس األم���ة ب��س��ؤال 
برملاني إلى وزير املالية ووزير الدولة 
ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة واالس��ت��ث��م��ار 
بخصوص امل��ي��زان��ي��ة ال��ع��ام��ة للدولة 
وامل��الح��ظ��ات والشبهات التي وجهها 
ديوان احملاسبة في شأن البيانات العامة 

الواردة في احلساب اخلتامي للوزارة.
وتضمن السؤال عدد بنود بخصوص 
احتمالية مخالفة وزارة املالية تعاميمها 
الرسمية في تقديرات موازنة الدولة 
عند إعداد تقديرات ميزانيات الوزارات 
واإلدارات احلكومّية، وهو ما ترّتب عليه 
ظهور ان��ح��راف��ات ب��ني امل��ق��ّدر حتصيله 
واحملصل الفعلي لبعض أن��واع وصل 
بعضها إلى نسبة )%100(، ما يشير 
إل���ى ع���دم مت��ّك��ن ال�����وزارة م��ن حتقيق 

األهداف املدرج لها تقديرات بامليزانية
كما سأل احلمد فيما إذا تبنّي ما يعكس 
ع��دم ق���درة وزارة امل��ال��ي��ة على تنفيذ 
مشاريع خطة التنمية وفًقا لألهداف 
املرجّوة منها، باملخالفة لقواعد تنفيذ 

امليزانية، وم��ا ق��د يترتب عليه زي��ادة 
تكاليفها الكلية نتيجة عوامل التضخم 
من سنة ألُخرى في ظل تأكيدات ديوان 
احملاسبة بتدني الصرف وانعدامه من 
االعتمادات املخّصصة لبعض مشاريع 

خطة التنمية.
وسأل احلمد فيما إذا مت إجراء دراسة 
موضوعية عند تقدير اعتمادات بنود 
امل��ص��روف��ات بامليزانية، قبل اعتماد 
مشروع امليزانية حيث لوحظ إج��راء 
العديد من املناقالت بنسب كبيرة على 
اع��ت��م��ادات ب��ع��ض ب��ن��ود م��ص��روف��ات 
امليزانية، وه��ذا يشير إلى عدم مراعاة 
ال��دق��ة ع��ن��د ت��ق��دي��ر ت��ل��ك االع��ت��م��ادات، 
باملخالفة للقواعد املنصوص عليها 
بتعميم وزارة املالية، باإلضافة إلى 
اإلج���راءات القانونية املتخذة ملعاجلة 
تراكم مستحقات اخل��زان��ة العامة من 
مستحقات ض��ري��ب��ة ال��دخ��ل وق��ان��ون 
دعم العمالة وقانون الزكاة والبالغة 
تقديرها في 31\3\2020 ما جملته 
)268.8( مليون دينا، وما التدابير التي 

باشرتها ال��وزارة لتحصيل املستحقات 
الضريبية في املواعيد املناسبة لضمان 
عدم تعرضها للتقادم الزمني والضياع 

ولتحقيق الغاية املرجوة من فرضها
وس���أل احل��م��د اي��ض��اً ع��ن اخل��ط��وات 

التي قامت بها الوزارة جتاه املآخذ التي 
شابت أعمال قطاع الضريبة فيما يتعلق 
بالنظام اآلل��ي اخل��اص باتفاقية معيار 
اإلبالغ املشترك، ومنها عدم دقة وصحة 
العديد من املعلومات والبيانات التي 
زّودتها الوزارة لديوان احملاسبة وعدم 
اإلفصاح عن بعضها اآلخ��ر وذل��ك عند 
عرض موضوع التعاقد مع الشركة على 
الديوان، فضاًل عن عدم صحة املعلومات 
التي زّودت��ه��ا ال���وزارة للديوان بعدم 
توافر عروض من شركاٍت أُخرى بخالف 

الشركة التي مّت التعاقد معها.
معلقاً على ال��س��ؤال، ق��ال احلمد إنه 
جاء بعد أن أظهر تقرير ديوان احملاسبة 
في ش��أن البيانات املالية ال���واردة في 
احلساب اخلتامي ل��وزارة املالية جملًة 
من املالحظات والشبهات التي طالت 
أموال الدولة وأّدت إلى هدرها، مّما تطلب 
معاجلتها وتالفيها وات��خ��اذ إج��راءات 
عملية لتحصيل األم��وال العامة فضاًل 
عن تصحيح أخطاء وانحرافات في إعداد 

مشروع امليزانية العامة للدولة.

أحمد احلمد 
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تقدم عدد من نواب مجلس األمة، اليوم الثالثاء، 
بطلب لعقد جلسة خاصة طارئة الستنكار اجلرائم 
األخيرة لالحتالل اإلسرائيلي في املسجد األقصى 
ومدينة القدس احملتلة. وقال النواب في طلبهم إن 

ما يجرى من انتهاكات واعتداءات ليس مبستغرب 
من كيان غاصب محتل، وما يزيد من فداحة املوقف 
أن تتم هذه االنتهاكات على مرأى ومسمع عالم إما 

متواطئ أو غير مكترث أو عاجز

جلسة سابقة 

اجلمهور يسأل عن مساهمة 
أمانة االوقاف فى بنك 
بنغالديش اإلسالمي 

اعلن النائب فايز غنام اجلمهور 
ع���ن ت��ق��دمي��ه س����ؤاال ال���ى وزي���ر 
األوق���اف والشئون اإلسالمية ، 

نص السؤال على:
قام دي��وان احملاسبة بتسجيل 
ع��دة مخالفات ومالحظات على 
األمانة العامة لألوقاف فيما يخص 
بعض أستثماراتها بأموال الوقف 
، وضعف اإلدارة فى تنميتها حيث 
ب��اءت بالفشل واخلسائر ومنها 
مساهمتها ف��ى بنك بنغالديش 
اإلسالمي ، حيث صدرت توصية 
ع��ام 2018 بالتخارج من البنك 
بسبب ت��زاي��د ال��ه��ب��وط ف��ي قيمة 
ال��س��ه��م . إال أن األم��ان��ة العامة 
ت��أخ��رت ف��ي إج����راءات التخارج 
مما أدى إلى ضياع فرص حتقيق 
أرب��اح إضافية تقدر بقيمة )3( 
مليون دينار كويتي ، لذا يرجى 

إفادتنا بالتالي:
 1. تاريخ مساهمة األمانة فى 
بنك بنغالديش اإلسالمي ؟ ومقدار 

عدد األسهم وقيمتها وقت الشراء.

2. هل هناك توصية بالتخارج 
م���ن ال��ب��ن��ك ؟ وم���ا اجل��ه��ة ال��ت��ي 
أصدرتها ؟ وما هى مبرراتها مع 

تزويدي بصورة ضوئية منها.
3. ه��ل قامت األم��ان��ة العامة 
لألوقاف بتنفيذ تلك التوصية ؟ 
إن كان اجلواب بالنفي ما األسباب 

الداعية لعدم تنفيذها.
4. كم قيمة السهم وقت صدور 
التوصية بالتخارج ؟ وقيمتها 
وق��ت ورود السؤال مع تزويدي 

باملستندات الداله على ذلك.
5. كم تبلغ قيمة ضياع حتقيق 
األرب����اح اإلض��اف��ي��ة م��ن��ذ ت��اري��خ 
ال��ت��وص��ي��ة ح��ت��ى ت��اري��خ ورود 

السؤال .
6. ماهي اإلجراءات والقرارات 
التي قمتم بها منذ تكليفكم في 
مهام ال���وزارة فى احملافظة على 
أم��وال الوقف واحملسنني فى بنك 
بنغالديش اإلس��الم��ي ؟ يرجى 
تزويدي بصورة ضوئية منها إن 

وجدت.

املطيري يسأل وزير الصحة 
عن آلية التعامل مع كورونا 

والعالج باخلارج 
ق��ال النائب د. صالح املطيري 
إنه توجه بحزمة من األسئلة إلى 
وزي���ر الصحة د. ب��اس��ل احلمود 
لتوضيح آلية التعامل مع أزمة 
ك��ورون��ا واإلج����راءات وال��ق��رارات 
املتخذة خالل الشهرين األخيرين 
واألسباب التي بناء عليها مت اتخاذ 

هذه القرارات.
وأوض��ح املطيري في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األم��ة أن 
األسئلة تعلقت بإجراءات استقبال 
املسافرين القادمني إلى الكويت، 
ووج��ود تعاقدات مع مستشفيات 

ومراكز صحية لفحص القادمني.
وأض����اف أن االس��ئ��ل��ة تعلقت 
بالتطبيقات اإللكترونية وتكلفتها 
وأسماء الشركات التي قامت بعمل 
تلك التطبيقات وآل��ي��ة الترسية 
على هذه التطبيقات ومدى جودتها 
في احلفاظ على سرية املعلومة 

وأسباب دمجها في تطبيق واحد.
وب����ني أن����ه م���ن ب���ني األس��ئ��ل��ة 
املوجهة إلى وزير الصحة ما يتعلق 
مبوضوع الوظائف االشرافية في 
وزارة الصحة وال��ق��رارات التي 
مت��ت خ��الل الشهرين األخيرين 
وأس����م����اء امل����الح����ق ال��ص��ح��ي��ة 
والعاملني ف��ي املكاتب الصحية 
من تاريخ 2021/1/1 باإلضافة 
إل��ى ميزانية تلك املكاتب وخطة 

التكويت في هذه املكاتب.
وأضاف املطيري أن األسئلة 
ت��ن��اول��ت أي���ض���اً االس��ت��س��ف��ار 
ع��ن آل��ي��ة استقبال الشكاوى 
ومتابعتها م��ن ق��ب��ل امل��رض��ى 

املتواجدين للعالج باخلارج.
ولفت إلى تقدميه حزمة أخرى 
م���ن األس��ئ��ل��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��ال��ع��الج 
ب��اخل��ارج وال���ق���رارات اجل��دي��دة 
املتخذة خالل الشهرين األخيرين 
واملعايير ال��ت��ي اتبعتها وزارة 
الصحة واالش��ت��راط��ات كأسس 

حلاالت العالج باخلارج.
وطالب املطيري تزويده بأسماء 
أع��ض��اء اللجنة العليا للعالج 
ب��اخل��ارج ومسمياتهم الوظيفية 
وتخصصاتهم الطبية وق��رارات 
تشكيلها، وعما إذا كان قد مت تغيير 
ه����ؤالء األع���ض���اء خ���الل األش��ه��ر 
ال��ث��الث��ة األخ��ي��رة وذك���ر أس��ب��اب 
التغيير وقيمة البدالت لهذه اللجان 
وعما إذا كان قد مت التغيير فما هي 
الوظائف التي أسندت ملن خرجوا 

من هذه اللجان العليا؟

د. صالح املطيري 

املضف يسأل وزير النفط عن إحالة 
قياديني إلى التقاعد في مؤسسة 

البترول الكويتية وشركاتها
وج��ه النائب عبدالله املضف 
س����ؤاالً إل���ى وزي���ر ال��ن��ف��ط وزي��ر 
التعليم العالي د. محمد الفارس 
ف���ي ش��أن م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول 

الكويتية وشركاتها التابعة.
وط��ال��ب ف��ي ال��س��ؤال إف��ادت��ه 

وتزويده باآلتي:
)1( م��ا اإلج�����راءات املتخذة 
إلحالة القياديني من رئيس فريق 
وأعلى إل��ى التقاعد في مؤسسة 
ال��ب��ت��رول الكويتية وشركاتها 
التابعة؟ وهل يطبق قرار مجلس 
ال���وزراء في ش��أن إحالة من بلغ 
خ��دم��ت��ه ف��ي امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة 
للتأمينات االجتماعية )30( سنة 

إلى التقاعد؟
)2( أسماء القياديني من رؤساء 

الفرق وأعلى من قيادات مؤسسة 
ال��ب��ت��رول الكويتية وشركاتها 
ال��ت��اب��ع��ة احمل��ال��ني إل���ى التقاعد 
خالل السنتني املاضيتني وأسباب 
اإلح��ال��ة، وأس��م��اء من سيكملون 
خدمة )35( عاما أو وصلوا إلى 
السن القانوني )60( سنة خالل 
العام 2021/2022، وهل سيمدد 
ألي م��ن��ه��م؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة 
باإليجاب يرجى موافاتي بأسباب 

التمديد.
)3( ال���ش���ه���ادات ال��ع��ل��م��ي��ة 
للقياديني من رؤساء فرق وأعلى 
في املؤسسة وشركاتها التابعة 
متضمنا سنة التخرج ومصدر 
الشهادة واسم اجلامعة والدولة 

التي تخرج منها.

احلميدي لوزيرة االشغال:
ما إجراءاتكم حيال تأخير تنفيذ

البنية التحتية ملنطقة غرناطة؟ 
وج��ه النائب ب��در احلميدي س��ؤاالً برملانياً 
إلى وزيرة األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د.رنا الفارس 
في شأن مشروع تنفيذ البنية التحتية ملنطقة 

غرناطة.
ونص السؤال على اآلتي:

أسندت وزارة األش��غ��ال العامة إل��ى بعض 
املقاولني مشروع تنفيذ البنية التحتية ملنطقة 

)غرناطة(.
ورغ���م ب��دء امل��ق��اول ف��ي األع��م��ال واملنطقة 
تشهد ارتباكا في املرور نتيجة كثرة احلفريات 
والتي تشكل العديد من املخاطر على املقيمني 
باملنطقة خصوصا أن املقاول يترك احلفريات 
واملعدات دون حواجز تأمني أو إشارات ضوئية 
حلدودها، مما يعرض األرواح واألم��وال اخلطر 
ال ميكن تدارك نتائجه. ولم يقف األمر عند تأخير 
املقاول وتباطؤ عمليات التنفيذ، بل ما جنم عن 
ه��ذا التأخير ال��ذي امتد ألكثر من تسعة أشهر 
إلى القطع املتكرر للكهرباء وامل��اء عن املساكن 
وال��ش��وارع باملنطقة مما يزيد معاناة املقيمني 

فيها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
)1( ما اإلجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال 

التأخير غير املبرر من املقاول في التنفيذ؟
)2( هل أدى طاقم اإلشراف على أعمال املقاول 
أعماله على نحو يتم به تدارك هذا التأخير من 

املقاول؟
)۳( هل حاسبت الوزارة املقاول عن ترك مواقع 

العمل غير املؤمنة مبا يؤثر على السالمة العامة 
للمقيمني باملنطقة؟

)4( ه��ل ط��ب��ق��ت ال������وزارة ش����روط العقد 
واجل����زاءات ذات الصلة بتأخير امل��ق��اول في 
اإلجن��از؟ وكم مدة التأخير احملققة وإج��راءات 

الوزارة العقدية حيالها؟
)5( ما اإلجراءات التي تزمع الوزارة مع جهاز 
اإلش���راف على أعمال امل��ق��اول اتخاذها لتدارك 

ظاهرة تكرار قطع الكهرباء واملاء ؟
)6( متى يتوقع وفقا لشروط العقد إنهاء 

األعمال باملنطقة؟

بدر احلميدي

الصالح يقترح إنشاء نوادي رياضية 
مستقلة في صباح األحمد السكنية 

وجابر األحمد  وسعد العبدالله و املطالع
أعلن النائب خليل الصالح عن تقدمه باقتراح 
برغبة بإنشاء نوادي رياضية مستقلة في عدد 

من املدن اإلسكانية اجلديدة، جاء فيه:
ملا كانت املادة 10 من الدستور الكويتي التي 
وردت ضمن مواد الباب الثاني بشأن املقومات 
األساسية للمجتمع الكويتي، والتي نصت على 
أن “ترعى الدولة النشء وحتميه من االستغالل 

وتقيه اإلهمال األدبي واجلسماني والروحي”.
والستيفاء متطلبات املواد بالقانون رقم 87 
لسنة 2017 بشأن الرياضة بخصوص انشاء 
الهيئات الرياضية وإج��راءات اإلشهار وكافة 
القرارات والتعميم الصادرة عن الهيئة العامة 

للرياضة.
للعمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في 
مجاالت الشباب والرياضة وتوجيه اخلطط 
وامل��ش��روع��ات ذات الطابع الوطني ف��ي هذه 

املجاالت، وإيجاد بيئة مناسبة للتنفيذ.
وح��ي��ث أن ال��غ��رض م��ن إن��ش��اء الهيئات 
ال��ري��اض��ي��ة ه��و ال��ع��ن��اي��ة ب��ش��ؤون الشباب 
وتهيئة أسباب القوة والرعاية لهم وتنمية 
قدراتهم البدنية واخللقية والفنية وتوفير 
الوسائل الكفيلة بتنشئة امل��واط��ن الصالح 
دينياً واجتماعياً وبدنياً وثقافياً وتعزيز والئه 
للوطن كما تعنى برعاية احلركة الرياضية في 
البالد والعمل على تدعيمها ونشرها وتطويرها 

وفقاً للمبادئ األوملبية والدولية.
وب��ع��د االط����الع ع��ل��ى احل��س��اب اخل��ت��ام��ي 

للدولة لسنة 2020 و 2019 وم��ا تبني فيه 
من أن النوادي الرياضية املستقلة ليست ذات 
تكلفة مالية عالية مقارنة باملنح واملساعدات 

احلكومية املمنوحة واملنفقة.
ونص االقتراح على: إنشاء نوادي رياضية 
مستقلة مت��ارس أنشطة مختلفة وتخصيص 
األراض��ي واملقومات الالزمة لتنفيذها، بهدف 
تكوين الشخصية املتكاملة للشباب من النواحي 
الرياضية والثقافية والترويجية في املدن 

اإلسكانية التالية:�
 مدينة صباح األحمد السكنية، مدينة جابر 
األحمد السكنية، مدينة سعد العبدالله السكنية 

ومدينة املطالع السكنية.

خليل الصالح 


