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مرزوق الغامن: طلبان حكومي ونيابي لعقد جلسة خاصة  
بشأن تداعيات املواجهة بني روسيا وأوكرانيا اليوم

قال رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن إنه بناء على طلبني 
حكومي ونيابي سيعقد املجلس جلسة خاصة اليوم ملناقشة 
تداعيات املواجهة بني روســيا وأوكرانيا، مشــيرا إلى تلقيه 
طلبا نيابيا آخر لعقد جلسة خاصة بشأن أوضاع املتقاعدين.
وذكر الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة أمس إنه 
تلقى وفقــا للمادة ٧٢ من الالئحة الداخلية للمجلس طلبني، 
األول مقدم من احلكومة لعقد جلســة ســرية خاصة طارئة 
للمجلس على أثر الظروف العاملية الطارئة وتداعيات املواجهة 
العسكرية الراهنة بني جمهورية روسيا وأوكرانيا وتأثيراتها 

السياسية واألمنية واالقتصادية والتجارية والبيئية.
وأضاف الغامن: إنه عمال بنص املادة ٧٢ مت الطلب احلكومي 
الطالع أعضاء املجلس على آخر التطورات واألحداث احلالية 
الدقيقــة واالحتماالت كافة التي قد تنجــم عن تطورات تلك 

املواجهة وإجراءات واستعدادات احلكومة بشأنها.
وأشــار الغامن إلى تقــدمي النواب د.حمــد املطر، د.صالح 
املطيــري، أحمد احلمد، د.بدر املال، مرزوق اخلليفة، أســامة 

الشاهني، د.عبداهللا الطريجي، د.محمد احلويلة، مهلهل املضف، 
بدر احلميدي طلبا على املوضوع نفسه.

وأوضح الغامن ان الطلب النيابي لعقد جلسة خاصة نص 
على «نطلب عقد جلسة خاصة ملناقشة تداعيات احلرب القائمة 
بني جمهورية روسيا االحتادية وأوكرانيا وآثارها على اخلليج 
العربي والكويت ومنها ارتفاع أسعار املواد الغذائية ونقص 
املخزون االستراتيجي للدولة وتوفير األمن الغذائي الداخلي 
الدائم واالســتعداد الحتماالت التسرب والتلوث النووي من 

املفاعالت الذرية».
وقال الغامن إنه قام بدمج الطلبني بعد التنسيق بني مقدمي 
الطلب النيابي واحلكومة في جلسة واحدة وتوجيه الدعوة 

إلى عقد اجللسة اليوم الساعة احلادية عشرة صباحا.
وأشار الغامن إلى وجود طلبات عدة أخرى لعقد جلسات 
خاصة من النائب بدر احلميدي وآخرين بخصوص موضوعات 

معينة.
وذكر الغامن انه تســلم طلبا بعقد جلسة خاصة ملناقشة 

أوضــاع املتقاعديــن مقدما من النواب أســامة املنــاور، بدر 
احلميــدي، فرز الديحاني، فايز اجلمهور، د.عبيد الوســمي، 
مساعد العارضي، د.عبداهللا الطريجي، د.خالد العنزي، مبارك 

العجمي، وسعود أبوصليب.
وقال الغامن إن الطلب النيابي تضمن املناقشة والتصويت 
علــى ما يخــص توزيع أرباح املؤسســة العامــة للتأمينات 
االجتماعيــة للمتقاعدين، وزيادة رواتبهم ورفع احلد األدنى 
للرواتب، نظرا الستحقاق هذه الفئة من املواطنني واملواطنات 
الذيــن أفنوا أعمارهم في خدمة هذا البلد املعطاء وحان وقت 

رد جزء يسير من عطائهم جتاه البلد.
وأوضح الغامن أنه سيقوم بالتنسيق مع مقدمي طلب عقد 
اجللسة اخلاصة بشأن املتقاعدين لتحديد املوعد املناسب لهم.
من جانب آخر، بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
ببرقيــة تهنئة إلى رئيس البرملــان في جمهورية غانا، ألبان 
ســومانا كينجسفورد باجبني، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

لبلده.

تسلم طلباً من ١٠ نواب لعقد أخرى حول املتقاعدين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن

«املالية»: فريق عمل فني مبشاركة اجلهات املعنية 
لوضع تصور نهائي بشأن «متضرري النصب العقاري»

عقــدت جلنــة الشــؤون 
املالية واالقتصادية اجتماعا 
أمس األحد لبحــث تكليفها 
بالتحقيق في شأن عدم التزام 
الوحدة التنظيمية املختصة 
التجارة بتطبيق  في وزارة 
أحكام القانون رقم (٢) لسنة 
١٩٩٥ فيما يخص (السحوبات 

على اجلوائز).
اللجنة  وأوضح رئيــس 
النائــب أحمــد احلمــد فــي 
تصريح صحافي أن اللجنة 

اللجنــة رأت تشــكيل  وان 
فريق عمل مكون من املكتب 
الفني للجنة ووزارة التجارة 
للخــروج  املاليــة  ووزارة 
بصيغــة وتصــور نهائــي 
للتقرير عن االقتراح بقانون 

قبل التصويت عليه.
وذكر احلمد ان االجتماع 
املقبــل للجنة ســيخصص 
ملناقشة االقتراحات بقوانني 
احملالة من اللجنة التشريعية 

املتعلقة باملتقاعدين.

تقريرها النهائي إلى املجلس.
وبشــأن البند الثاني من 
االجتمــاع، قــال احلمــد إن 
اللجنــة ناقشــت االقتــراح 
بقانون بشأن إنشاء صندوق 
لتعويــض املتضرريــن من 
العقاري،  النصــب  عمليات 
بحضور وزير التجارة فهد 
الشريعان وممثلني من وزارة 

املالية.
وأضــاف احلمد أنه متت 
مناقشــة القضية وأبعادها، 

اللجنة بحثت قضية عمل الوحدة التنظيمية حول سحوبات اجلوائز

ناقشت الشبهات التي حدثت 
في ســحوبات اجلوائز التي 
البنــوك، بحضور  متت في 
ممثلــني عــن بنــك الكويت 
املركــزي وغرفــة التجــارة 
والصناعة واحتاد املصارف.
وذكــر احلمــد ان اللجنة 
انتهت إلى أن الدور الرئيس 
يخــص وزارة التجارة فيما 
يتعلق بالرقابة على سحوبات 
اجلوائــز، مبينــا أن اللجنة 
ستأخذ رأي الوزارة قبل رفع 

هشام الصالح لـ «الصحة»: ما شروط ومعايير تسمية 
رؤساء الهيئات الطبية والوظائف اإلشرافية؟

وجــه النائب د.هشــام 
الصالــح ســؤاال إلى وزير 
الصحة د.خالد السعيد، قال 
في مقدمته: إنه بعد صدور 
القــرار الــوزاري املتعلــق 
بتســمية رؤســاء الهيئات 
الطبيــة في املستشــفيات 
واعتبارا ألهمية اختصاصات 
ومسؤوليات رؤساء الهيئات 
الطبيــة. وطالــب النائــب 
د.هشــام الصالح تزويده 

وإفادته باآلتي: 
١ - مــدى احتــرام قــرار 
التعيني للشروط واملعايير 
املعتمدة لشــغل الوظائف 
االشرافية احملددة من قبل 

ديوان اخلدمة. 

القانونــي لذلــك وطبيعة 
االعمال املوكلــة الى نائب 

املدير العام. 
٥ - تزويــدي بصورة عن 

تسميته رئيس هيئة طبية 
رغم رفض القضاء لتعيينه 

كرئيس قسم؟
٧ - هــل هنــاك شــبهات 
ماليــة تتعلــق بأحد ممن 
متــت تســميتهم رئيــس 
هيئة طبية تتعلق مبكافأة 
الصفوف األمامية؟ ان كانت 
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي 
باإلجراءات القانونية التي 
قامت بها الوزارة حيال ذلك. 
وان كانــت اإلجابة بالنفي 
هــل حتققــت الــوزارة من 
استحقاقه ملكافأة الصفوف 
االمامية باأليام احملددة لذلك 
من خالل العودة الى رئيس 

القسم املباشر عنه.

التعيــني وقرارات  قرارات 
تســكني املنصب االشرافي 
السابق ان وجد والتسلسل 
الوظيفــي لــكل مــن متت 
تسميتهم رؤســاء هيئات 
طبية وما ســبب استبعاد 
آخرين ذوي استحقاق أولى 
ســواء من حيــث االقدمية 
او التــدرج الوظيفي وفقا 
ملعايير قرار مجلس اخلدمة 

املدنية املشار اليه.
٦ - هل توجد احكام قضائية 
صدرت بحق أي من األسماء 
التي متت تسميتهم رؤساء 
الهيئات الطبية؟ فان كانت 
اإلجابة بنعم ماهي األسباب 
التي دعــت وزارة الصحة 

 د.هشام الصالح

أحمد احلمد

٢ - ما الشروط واملعايير 
التــي علــى أساســها متت 
الهيئات  تســمية رؤســاء 

الطبية؟ 
٣ - هل يشترط فيمن يشغل 
منصب رئيس هيئة طبية 
التفرغ التام وعدم االرتباط 
بعيــادات خاصــة وهــل 
يشــترط ذلــك أيضا فيمن 
يعمل رئيس قسم مبختلف 

التخصصات الطبية؟ 
٤ - هــل اليــزال هناك من 
يعمــل نائــب مديــر عــام 
وبنفــس الوقــت مت تعيني 
الطبية؟  الهيئات  رؤســاء 
فإن كانــت اإلجابــة بنعم 
يرجــى تزويدي بالســند 

أسامة الشاهني: ما أسباب غياب إدارة اآلداب 
عن مراقبة مراكز املساج والشقق املفروشة؟

النائــب أســامة  وجــه 
الشــاهني ســؤاال إلى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
ووزيــر  النفــط  ووزيــر 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة ووزير الداخلية 
بالوكالــة د.محمد الفارس، 
قــال فــي مقدمته: نشــرت 
«شبكة ســرمد اإلعالمية» 
قبل أكثر من ثالثة أسابيع 
تقريــرا إعالميــا مصــورا 
وموثقــا يوضــح األعمــال 
الشــاذة واملنافيــة لآلداب 
العامــة التــي متــارس في 
بعض غرف ومحالت املساج 
اخلاصة، مما أثار اســتياء 
بالغا لدى جلميع املواطنني 
من وجود مثل هذه األماكن 
املنافيــة للدين اإلســالمي 
واملخالفــة ألخالق املجتمع 
الكويتي احملافــظ، وكذلك 
أثار استغرابهم من جتاهل 
وتقصير إدارة حماية اآلداب 
العامــة في وزارة الداخلية 
فــي مراقبــة هــذه األماكن 
وتفتيشها وإغالقها وتطبيق 
القانون بحزم على مرتكبي 

هذه األفعال الشاذة.

وهل عددهــم يكفي لتنفيذ 
اإلدارة على  اختصاصــات 
الوجــه األكمــل؟ وفي حال 
وجــود نقــص فــي عــدد 
العاملــني فما أســباب عدم 
توفير الوزارة العدد الكافي 
مــن العاملني لهــذه اإلدارة 

املهمة؟
٥ - هــل هنــاك تنســيق 
وتعاون مشترك بني ادارة 
حماية اآلداب العامة وقطاع 
األمن العام ملواجهة وضبط 
املخالفــات التي ترتكب في 
غرف ومراكز املساج والشقق 
املفروشة وغيرها من اإلمكان 

التي يتطلب  والتشريعات 
األمــة  ان يقرهــا مجلــس 
العامــة  اآلداب  حلمايــة 
وللحد مــن املخالفات التي 
ترتكــب في بعــض املراكز 
إذا  واألماكــن املشــبوهة؟ 
كانــت اإلجابــة باإليجــاب 
فيرجى تزويدي باملستندات 
الدالــة على ذلــك، مع بيان 
والقــرارات  التوصيــات 
التي طبقت وأســباب عدم 
تطبيق التوصيات األخرى 

إن وجدت.
٨ - هــل تضمنــت خطــة 
وزارة الداخلية ضمن اخلطة 
اخلمســية الثالثــة للدولة 
(٢٠٢٠ - ٢٠٢٥) محــاور 
خاصة لتعزيز حماية اآلداب 
العامة واحلد من التجاوزات 
األخالقية في بعض األماكن 
واملراكز املشبوهة؟ إذا كانت 
اإلجابــة باإليجاب فيرجى 
تزويدنــا بتفاصيــل هــذه 
اخلطــة ونســبة إجناز كل 
محور منها منذ سنة ٢٠٢٠ 
وحتى تاريخ ورود السؤال، 
مع بيان ســبب عدم إجناز 

بعض احملاور إن وجدت.

املشبوهة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب فيرجى تزويدي 
باملستندات الدالة على هذا 
التعاون ٢٠١٩ وحتى تاريخ 

ورود السؤال. 
٦ - هــل يوجــد تعــاون 
مشترك بني وزارة الداخلية 
واجلهات احلكومية املختصة 
الكويــت، وزارة  (بلديــة 
التجارة والصناعة، الهيئة 
العامة للقوى العاملة) على 
مســتوى جميع محافظات 
الكويت ملراقبــة وتفتيش 
غرف ومراكز املساج والشقق 
املفروشة وغيرها من األماكن 
املشبوهة واغالق املخالف 
منها وضبط العاملني فيها؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب 
فيرجى تزويدي باملستندات 
الدالة على هذا التعاون منذ 
بدايــة ســنة ٢٠١٩ وحتــى 

تاريخ ورود السؤال.
٧ - هل هناك دراســات او 
توصيــات قدمتهــا وزارة 
الداخلية للجهات املختصة 
بشأن القرارات واإلجراءات 
التنفيذيــة التي يتطلب ان 
تتخذها األجهزة احلكومية 

استفسر عن وضع دراسات أو توصيات قدمت للجهات املختصة

أسامة الشاهني

وطالب تزويده وإفادته 
باآلتي:

١ - مــا أســباب غياب دور 
إدارة حمايــة اآلداب العامة 
وتقصيرها في أداء أعمالها 
جتاه مراقبة وتفتيش مراكز 
وغــرف املســاج والشــقق 
املفروشة وتطبيق القانون 
على مرتكبي االعمال املنافية 

لآلداب فيها؟
٢ - تزويدنا ببيان تفصيلي 
عــن عــدد غــرف ومراكــز 
املساج املخالفة التي قامت 
إدارة حمايــة اآلداب العامة 
بتفتيشها وإغالقها وضبط 
العاملني فيهــا والعقوبات 
واإلجراءات القانونية التي 
مت اتخاذها بهذا الشأن منذ 
بدايــة ســنة ٢٠١٩ وحتــى 

تاريخ ورود السؤال.
٣ - مــا الهيــكل التنظيمي 
إلدارة حماية اآلداب العامة؟ 
وهل أقســامها منتشرة في 
كل محافظــات الكويــت ام 

متمركزة في مكان واحد؟
٤ - كــم عدد العســكريني 
العاملــني فــي  واملدنيــني 
إدارة حماية اآلداب العامة؟ 

هل يوجد تعاون مشترك بني وزارة الداخلية واجلهات احلكومية املختصة للمراقبة والتفتيش؟
هل تضمنت خطة «الداخلية» تعزيز حماية اآلداب واحلد من التجاوزات األخالقية في بعض األماكن؟

أسامة املناور: هل سيتم استبعاد 
فكرة االقتراض والّدين العام؟

وجــه النائــب أســامة 
املنــاور ســؤاال إلى ســمو 
رئيــس مجلــس الــوزراء 
الشــيخ صبــاح اخلالــد، 
قال في مقدمتــه: إنه وفق 
العامــة للدولة  امليزانيــة 
قدرت اإليرادات للوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة 
املاليــة ٢٠٢١-٢٠٢٢ مببلغ 
(عشرة مليارات وتسعمائة 
وتســعة وعشرين مليونا 
ومائتــان وســبعني ألــف 
دينار)، وقدرت املصروفات 

بـ (ثالثة وعشرين مليارا وثمانية وأربعني 
مليون دينــار) بعجز مالي مقدر بـ (اثني 
عشــر مليارا ومائة وثمانية عشر مليونا 
وسبعمائة وثالثني ألف دينار). ومت االستناد 
في تقدير اإليرادات الى أســاس ســعر ٤٥ 
دوالرا لبرميــل النفط، وبحجم انتاج ٢٫٥ 
مليون برميل/ اليوم. وبسعر تعادل للبرميل 

بـ ٩٠ دوالرا. 
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

١- على ضوء ارتفاع ســعر برميل النفط 
قبل انقضاء مدة مليزانية العامة ٢٠٢١-٢٠٢٢ 
وعلــى فترات متفاوتة عدة طوال الســنة 
املالية، هل مت الوصول إلى ســعر التعادل 
مبا يحقق الوفــر املالي ودون رصد عجز 

في امليزانية العامة؟

٢- هــل مت االلتزام بحجم 
االنتــاج مــن النفــط وفق 
ما هو مقدر فــي امليزانية 

العامة؟
٣- هل سيتم استبعاد فكرة 
املشــروع احلكومي بشأن 

االقتراض والدين العام؟
٤- هل ســيتم اســتئناف 
التوســع فــي املشــاريع 
االســكانية اســتفادة مــن 
النفــط  اســعار  ارتفــاع 

وتراجع عجز امليزانية؟
٥- مــا املشــاريع الكبرى 
املؤجلــة  التحتيــة  البنيــة  ومشــاريع 
واملســتبعدة من امليزانيــة العامة ٢٠٢١-

٢٠٢٢ وهل ستتم إعادة العمل بها؟
٦- يرجــى تزويدنــا مبا مت بشــأن خطة 
التنمية التي مت رصد مبلغ ٣٧ مليار دينار 
ملشاريعها وما حتقق منها، وما هو مؤجل 
أو مت اســتبعاده وما ســيتم استئنافه أو 
ان مــا مت رصده مــن مبالغ مت حتويلها أو 

ادراجها في خطط وبرامج أخرى؟
٧- مــا خطــة احلكومــة لتحقيــق الرفاه 
للمواطن إثر ارتفاع أســعار برميل النفط 
ســواء في زيادة األجور أو حسم الكوادر 
املالية املتأخر تنفيذها أو برصد منح مالية 
أو زيــادة معاشــات املتقاعدين وأصحاب 

أنصبة املعاشات؟

في ظل ارتفاع أسعار النفط

أسامة املناور

مرزوق اخلليفة: هل توجد متابعة 
دورية للمدارس املهجورة؟

مهلهل املضف: ما دور أعضاء 
وفد  «إكسبو دبي» بشكل تفصيلي؟

وجــه النائــب مــرزوق 
اخلليفة ســؤاال إلــى وزير 
التربية د.علي املضف جاء 
كالتالي: لوحــظ في اآلونة 
األخيــرة أن هنالك عددا من 
املــدارس التابعــة لــوزارة 
التربيــة إمــا مهجــورة أو 
مغلقــة، وذلــك فــي جميع 
محافظات البالد، األمر الذي 
قد يؤدي إلى استغالل بعض 
هــذه املدارس مــن أصحاب 
العقــول الضعيفة ألغراض 
قانونــا،  أخــرى مجرمــة 

كتعاطي املخدرات وبيعها، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١ـ  ما عدد املدارس املغلقة أو املهجورة في كل 
محافظة على حدة، وكم مضى على إغالقها، 

وما أسبابه؟

٢ ـ هل توجد عقود لصيانة 
املدارس املغلقــة؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجــاب، فمتى مت 
ذلك؟ مــع تزويدي بصورة 
ضوئية من عقود الصيانة.

٣ـ  هل توجد متابعة دورية 
مــن الوزارة لتلــك املدارس 
إذا  املهجــورة؟  أو  املغلقــة 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجــى تزويــدي بكشــف 
عن تلك الزيارات في جميع 

محافظات البالد.
٤ ـ هل توجــد خطة زمنية 
إلعادة فتــح تلك املدارس؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجى بيان التاريخ احملدد لتلك 

اخلطة.
٥ ـ هــل توجد متابعة أمنيــة ومراقبة لتلك 

املدارس ملنع وقوع اجلرائم فيها؟

النائــب مهلهــل  وجــه 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
التربيــة ووزيــر التعليــم 
العالي والبحث العلمي د.علي 

املضف جاء كالتالي:
فــي ظــل األزمــة املالية 
وسياسة احلكومة في ترشيد 
اإلنفــاق وصدور  وضبــط 
تعاميم وقرارات من مجلس 
الوزراء بهذا اخلصوص ومنها 
تخفيض املشاركة في جميع 
املعارض واملؤمترات احمللية 
واخلارجية بنسبة ٥٠٪ من 

املعتمــد مبيزانيــة ٢٠٢٢/٢٠٢١، وتخفيض 
املشاركة بالتدريب اخلارجي واحمللي جلميع 
اجلهات احلكومية، وتخفيض املهمات الرسمية 
واألبحاث والدراسات واالستشارات وأن على 
كل جهة التنسيق مع وزارة املالية وعلى الرغم 
من ذلك نشرت وسائل اإلعالم مشاركة جهات 
حكومية عدة في مؤمتر «إكسبو دبي» املنعقد 

في دولة اإلمــارات العربية 
املتحدة.

إفادتــي  يرجــى  لــذا 
وتزويدي باآلتي:

١ـ  هــل شــاركت وزاراتكــم 
واجلهــات التابعــة لكم في 
مؤمتر «إكســبو دبي»؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
ضرورة املشاركة في املؤمتر، 
ومــا اإلســهامات والنتائج 
املترتبة على تلك املشاركة؟

٢ـ  كشف بعدد أعضاء الوفد 
املســافر إلى دبي لالشتراك 

في املؤمتر ومسمياتهم الوظيفية.
٣ـ  ما دور كل عضو من أعضاء الوفد املشارك 

في املؤمتر بشكل تفصيلي؟
٤ـ  كم تكلفة رحلة السفر للمؤمتر؟ مع بيان 

تفصيلي بكل بنود الصرف.
٥ ـ هل كان هناك تنســيق مع وزارة املالية 

قبل املشاركة في املؤمتر؟

سأل وزير التربية عن اخلطة الزمنية إلعادة افتتاحها

استفسر من وزير التربية عن ضرورة املشاركة

مرزوق اخلليفة

مهلهل املضف

ملشاهدة الڤيديو


