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مرزوق الغامن يهنئ سيراليون 
وجنوب أفريقيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مــرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة إلى رئيس البرملان في جمهورية ســيراليون 
عباس تشيرنور بوندو، وذلك مبناسبة العيد الوطني 
لبلده، كمــا بعث الغامن ببرقيتــي تهنئة إلى رئيس 
املجلــس الوطني للمقاطعات فــي جمهورية جنوب 
أفريقيا أموس ماسوندو، وإلى رئيسة املجلس الوطني 
نوسايفايوي نولوثاندو مابيسانكاكوال، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبلدهما.

مرزوق الغامن

«الرسالة اإلنسانية» تدين جرائم الكيان الصهيوني
أدانت جمعية الرسالة اإلنسانية الوطنية 
في بيان لها بشدة اجلرائم املمنهجة التي قام 
بها الكيان الصهيوني من اقتحام املسجد 
األقصى املبارك وتنديس جنود االحتالل 
اإلســرائيلي لدور العبادة واالعتداء على 
الفلسطينيني املصلني وإعاقة وصولهم إلى 
املسجد والتنكيل بهم وإصابة العشرات منهم 
واعتقال املئات منهم خالل شهر رمضان 
املبارك، وكذلك اعتداء ســلطات االحتالل 
على الفلسطينيني املسيحيني وفرض القيود 
املعيقة ملمارسة طقوسهم الدينية ووصولهم 
إلى كنيسة القيامة في القدس احملتلة مبناسبة 
يوم سبت النور قبيل أعياد الفصح، وهي 
جرائم لتكريس السيطرة الصهيونية الكاملة 
على القدس واملسجد األقصى لطمس هويته 
التاريخية والدينية والوطنية الفلسطينية 
بسياسات نابعة من الكراهية الدينية ونظام 
الفصل العنصري. وتشيد جمعية الرسالة 
اإلنسانية الوطنية في هذا املقام باملوقف 
الرســمي الكويتي املشرف والثابت جتاه 

نصرة القضية الفلســطينية ومقدسات 
املسلمني، إذ دانت وزارة اخلارجية بشدة هذه 
االقتحامات اإلسرائيلية واجلرائم اليومية في 
فلسطني عموما والقدس الشريف خصوصا 
ملا له من قدسية جلميع الديانات السماوية 
وإحلاق أضرار بالغة مبرافق احلرم القدسي 
وتكريس االحتالل واستمرار االنتهاكات 
االسرائيلية وتوسع األنشطة االستيطانية في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، في كلمة 
أمام جلسة مفتوحة النقاش حول الشرق 
األوسط في مجلس األمن الدولي دعا فيها 
املجتمع الدولي الحترام مواثيقه مبواجهة 
التطرف والعنف الصهيوني الذي يقوض 
استقرار املنطقة وحتميل قوات االحتالل 
املسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه 
اجلرائم واملمارسات غير القانونية في القدس 
واحلرم الشريف واالنتهاكات بحق الشعب 
الفلسطيني األعزل والتحرك إلعادة التهدئة. 
ودعت اجلمعية املجتمع املدني في كل دول 
العالم وشعوب األمتني العربية واإلسالمية 

وشعبنا الكويتي خاصة، الى التضامن اجلاد 
امللموس مع املقاومة الفلسطينية والتالحم 
في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني 
على مدار العام وجتديد ذلك سنويا بيوم 
القدس العاملي في اجلمعة األخيرة من شهر 
رمضان املبارك جلعل هذه القضية مشتعلة 
دائما ووقودها ال ينفد من أجل فضح جرائم 
االحتالل ودعم احلركات املناهضة واملقاطعة 
والرافضة لكل أشكال التطبيع مع الكيان 
الصهيوني الغاصب ألرض فلسطني، وتعرية 
أدواره اخلبيثة املمنهجة للفصل العنصري 
والتمييز ضد الناس على أســس عرقية 
ودينية، حلني الوصول الى مقاومة شاملة 
تدحر االحتالل واالستعمار وحتقق احلرية 
واالستقالل لفلسطني وشعبها. وال يفوتنا 
أن نشيد مبا بدر من بيانات ومهرجانات 
واعتصامات من كل جهات املجتمع املدني 
الكويتي والناشطني في املجتمع تضامنا مع 
احلق الفلسطيني وهي أدوار لها أهميتها 

في مواجهة الكيان الصهيوني.

أحمد احلمد: توّجه «التجارة» إللغاء قرار تثبيت
األسعار غير مقبول شعبيًا وال نيابيًا وسنقف ضده

قال عضــو مجلس األمة 
النائــب م. أحمــد احلمد إن 
توجه وزارة التجارة إللغاء 
قرار تثبيت أســعار الســلع 
يعنــي وبكل بســاطة تخلي 
احلكومــة عــن املواطنــني 
وتركهــم لقمــة ســائغة في 
فم التجار الذين ســيتفقون 
ويتوافقــون على األســعار 
فيما بينهم ويضعون احلدود 
الدنيا والعليا لالسعار على 
مزاجهم وحسب مصاحلهم، 
مؤكــدا أن هــذا التوجه غير 

مقبول على املستوى الشعبي 
أوال وعلى املستوى النيابي 

ثانيا.
وأضاف النائب احلمد أن 
هذا التوجه، في حال حتققه، 
التنافســية  ســيلغي مبــدأ 
احلقيقيــة، حيــث إن قــرار 
األسعار سيكون بيد التجار 
الذين سيجدون فرصة ذهبية 
لتحقيق الربح الفاحش على 
حساب معاناة الشعب، مؤكدا 
أن هــذا األمر يعكس ارتباط 
احلكومة بالتجار وانحيازها 

تفشي جائحة كورونا حول 
العالم. وختم النائب احلمد 
بأن واجب احلكومة واملجلس 
أن يقفوا مع املواطن في تأمني 
لقمــة عيش كرميــة بدال من 
اتخــاذ قــرارات ال ميكــن أن 
يقال عنها إال أنها قرارات ضد 
املواطن بشكل مقصود أو غير 
مقصود، مؤكدا أنه ســيقوم 
بكل ما يلزم ضمن صالحياته 
القانونية مع اإلخوة النواب 
بالتصــدي لهذا التوجه غير 

املدروس.

لهم على حســاب املواطنني 
الذين أرهقتهم تكاليف احلياة 

واملعيشة.
وبــني النائــب احلمد أن 
املواطــن العــادي واجه في 
الكثير  الســنوات األخيــرة 
من املشاكل واإلخفاقات على 
املادي واملعيشي  املســتوى 
خاصة بعد موجــات الغالء 
املتالحقة التي طالته مببررات 
داخليــة أو خارجيــة مثــل 
ارتفاع أســعار السلع عامليا 
واإلغالقات واحلظر بســبب 

بعد تداول توجه الوزارة إللغائه

م. أحمد احلمد

أسامة املناور يسأل عن الوظائف 
اإلشرافية والقيادية في «السكنية»

وجــه النائــب أســامة 
املناور ســؤاال إلــى وزير 
الشــؤون االجتماعيـــــــة 
والتنمية املجتمعية ووزير 
الدولة لشــؤون اإلســكان 
والتطوير العمراني مبارك 
العرو، استفســر فيه عن 

اآلتي:
١ـ  ما الوظائف اإلشرافية 
والقياديــة الشــاغرة فــي 
املؤسســة العامة للرعاية 
السكنية وفي مكتب الوزير؟ 
وما اجراءاتكم لشغل هذه 

الوظائف مع تبيان تاريخ شغر الوظيفة؟
٢ـ  ما الوظائف اإلشرافية والقيادية املقرر 
شغرها خالل الفترة حتى ٣١-١٢-٢٠٢٢؟ 
٣ـ  كم يبلغ عدد الوظائف التي يشغلها 
وافدون في املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
وقطــاع مكتــب الوزير؟ وكم عــدد من مت 
انهــاء خدماتهــم تطبيقا لسياســة إحالل 

الفترة  الكويتيــني خــالل 
من ١-١-٢٠٢١ حتى تاريخ 
اإلجابة عن الســؤال؟ وكم 
عدد الكويتيني الذي تعينوا 

خالل تلك الفترة؟
٤ـ  هل مت تعيني وافدين 
في املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية وقطــاع مكتــب 
الوزيــر خــالل الفترة من 
١-١-٢٠٢٠ حتــى تاريــخ 
اإلجابــة عــن الســؤال مع 
حتديد تاريخ التعيني لكل 
منهــم ووظيفتــه واملؤهل 

الدراسي؟
٥ ـ مــا معاييــر تقييــم أداء العمل في 
قطاعات املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

مع تزويدي بآخر تقريرين بهذا الشأن؟
٦ـ  يرجى تزويدي بتشكيل واختصاصات 
مكتب التفتيش باملؤسسة العامة للرعاية 

السكنية؟

أسامة املناور

أسامة الشاهني يستقبل أخصائي 
التقنيات التربوية يعقوب املزين

استقبل مراقب مجلس األمة النائب أسامة 
الشاهني في مكتبه أمس اخصائي التقنيات 
التربوية واألنشطة املدرسية يعقوب املزين. 
وأثنى الشاهني في بيان صادر عن مكتبه، 
على دور املزين الكبير في تنشــئة الطلبة 
على محبة املدرســة واملعلمني وغرس قيم 
املواطنــة والوالء للوطــن وغيرها من قيم 
تربوية منشودة، مثمنا جهود وتعاون اإلدارة 
املدرســية في متوســطة اخلليل بن أحمد 

(بنــني). واعتبر الشــاهني ان رعاية ودعم 
األشــخاص املميزين فــي مختلف املجاالت 
على مستوى املجتمع واجب وطني، مشيدا 
بالتعامل الراقي من املزين مع الطلبة وزمالئه 

في العمل التربوي.
وأكد الشــاهني دعمه وتأييــده للمزين 
وتذليــل العقبات كافة أمامه، مشــددا على 
ضرورة اهتمام احلكومة بالشباب املبدعني 

في مختلف امليادين.

أسامة الشاهني خالل استقباله يعقوب املزين

عبداهللا الطريجي: ما سبب استمرار 
اإلجراءات الصحية على احلدود؟

وجــه النائب د.عبــداهللا الطريجي ســؤاال إلى وزير 
الصحة د.خالد الســعيد، عن ســبب استمرار اإلجراءات 
الصحية في املناطق احلدودية رغم إلغائها من قبل بعض 

الدول. نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  ما ســبب استمرار اإلجراءات الصحية في املناطق 
احلدودية مع العلم بأن أغلب الدول ألغت جميع اإلجراءات 

الصحية للمسافرين؟
٢ ـ ما ســبب اســتمرار وجود موظفي وزارة الصحة 
والتدقيق على القادمني للكويت في املنافذ احلدودية مع 
العلم بأنه جرى الربط بني وزارة الصحة ووزارة الداخلية 
كما هو حاصل في مطار الكويت، ويكون احلجر آليا عند 

دخول الزائر أو املواطن؟
د.عبداهللا الطريجي

محمد احلويلة: ما خطة «األشغال» لصيانة الطرق 
والشوارع املتهالكة مع تزويدي بأسماء املناطق؟

وجــه النائــب د.محمــد 
احلويلة ٤ أسئلة إلى وزير 
األشغال العامة وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة علي 
املوسى، نصت على ما يلي:

الســؤال األول: يرجــى 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- خطة وزارة األشغال 
الطــرق  العامــة لصيانــة 
املتهالكــة مــع  والشــوارع 
تزويــدي بأســماء املناطــق 
لهــا  املنفــذة  والشــركات 
وميزانية كل طريق مع بيان 
تاريخ بداية الصيانة وتاريخ 
االنتهاء منها لكل منطقة على 

حدة.
٢- هــل حولــت أي مــن 
الشــركات أو املقاولــني إلى 
اجلهات القضائية بسبب عدم 
االلتزام بالعقد واملواصفات؟ 
إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجى تزويــدي مبا يثبت 

ذلك.
الســؤال الثانــي: يرجى 

املنفــذ للمشــروع بســبب 
التأخير؟ وهل طبقت غرامات 
التأخيــر؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فكم قيمتها املالية؟ 
مع تزويدي باملستندات الدالة 

على ذلك.
األوامــر  عــدد  كــم   -٤
التغييريــة فــي املشــروع 

وتكلفتها؟
السؤال الثالث:  ذكر تقرير 
ديوان احملاسبة في تقريره 
للســنة املاليــة ٢٠٢٠/٢٠٢١ 
عن استمرار تعطيل الورش 
املركزيــة لوزارة األشــغال 
العامة (ورشــة صبحان - 
ورشة الشويخ) بسبب عدم 
توافر عمالة فنية متخصصة 
لتشــغيلها ما أدى إلى عدم 
االستفادة من اآلالت واملعدات 
املتوقفــة عــن العمــل بتلك 
الورش ووردت هذه املالحظة 
في أكثر من سنة مالية، لذا 
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:

لشروط التعاقد وقصور في 
التنسيق بني وزارة األشغال 
العامــة واجلهات احلكومية 
ويؤكد وجود خلل أدى إلى 
تكبــد املــال العام خســائر 
نتيجة صــدور تلك األحكام 
التي تســببت بهــا إجراءات 
الوزارة، لــذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا اإلجــراءات التــي 
األشــغال  اتخذتهــا وزارة 
العامة للحد مــن تكبد املال 
العام للخســائر بسبب هذه 

األحكام؟
٢- عدد األحكام القضائية 
التــي صــدرت ضــد وزارة 
العامــة لصالــح  األشــغال 
الشركات واملقاولني مع بيان 
ما حتملته ميزانية الوزارة 
مــن خســائر بســبب هــذه 
األحكام منذ العام ٢٠١٥ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع 
ذكر نوع هذه القضايا وأسماء 

هذه الشركات.

- ملاذا لــم توفر العمالة 
الفنية الالزمة الستمرار عمل 
هذه الورش؟ وما املعوقات 
التي تواجه وزارة األشغال 
العامة إلعادة تشــغيل هذه 

الورش؟
الرابع: حتملت  الســؤال 
ميزانية وزارة األشغال العامة 
للسنة املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ مبلغ 
٧٫٠٢٤٫٦٨١٫٠٠٠ دينار كويتي 
نتيجة صدور أحكام قضائية 
لصالــح بعــض الشــركات 
ألســباب تعود إلى الوزارة 
وعدم قيام الوزارة بالرجوع 
علــى املتســبب باملخالفــة 
امليزانيــة،  لقواعــد تنفيــذ 
وذكــرت هــذه املالحظة في 
تقرير ديوان احملاسبة للسنة 

املالية ٢٠٢٠/٢٠٢١.
إن صــدور العديــد مــن 
األحكام القضائية في مختلفة 
درجــات التقاضــي في غير 
صالــح الــوزارة يــدل على 
قصور في الدراسات املسبقة 

استفسر عن أسباب التأخير في تنفيذ مشروع إنشاء خط نقل املياه املعاجلة في محطة ضخ الوفرة

د.محمد احلويلة

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أسباب التأخير في 
تنفيذ مشروع إنشاء وإجناز 
وصيانــة خــط نقــل املياه 
املعاجلة من مركــز التحكم 

إلي محطة ضخ الوفرة؟
٢- صــورة ضوئية من 
العقد، والتاريخ احملدد لتنفيذ 
املشروع، ومدة التأخير في 

التنفيذ.
٣- هل حوســب املقاول 

خالد العتيبي: ما عدد اإلجازات املمنوحة لشركات
اإلنتاج لتصوير املسلسالت محليًا آلخر سنتني؟

وجه النائب خالد العتيبي 
سؤاال إلى وزير اإلعالم د.حمد 
روح الدين، قال في مقدمته: 
لألسف حتول الشهر الكرمي 
في بعــض وســائل اإلعالم 
والقنــوات التلفزيونية من 
شــهر عبادة وخشــوع من 
املفتــرض أن حتث فيه هذه 
القنوات مــن خالل برامجها 
ومسلســالتها علــى نشــر 
الفضيلة والقيم وترســيخ 
مفهــوم ديننــا احلنيف إلى 
فرصة شيطانية لتدمير قيمنا 
وتشــويه عاداتنــا وتقاليد 
مجتمعنا احملافظ التي جبل 

عليها.
ولألسف، وصل األمر بعد 
عرض هذه املسلســالت إلى 
التأثير على سمعة الكويت 
من خالل ما يقدم من إسفاف 
وتصديــر للرذيلــة بعد أن 
صــور القائمــون على هذه 
األعمال بعض املشاهد التي 
وردت في هذه املسلســالت 
اخلالعية على أنها نابعة من 
موروثاتنــا وعاداتنا، وأنها 
أحداث طبيعيــة حتدث في 

مجتمعنا.

ومتابعة كواليس املسلسالت 
ولكن لديها مهمة أخطر وأعمق 
من ذلك فهي املنوطة بالتصدي 
حملاوالت تشويه السمعة وقلب 
احلقائق ونشر األفكار الهدامة 

ومحاوالت نشر الرذيلة.
وعلــى وزارة اإلعــالم، 
الســيما بعــد وضــوح هذا 
املخطط أن تتصدى بشــكل 
عملــي بــكل مــا متلكــه من 
إدارات ولوائح وقوانني ضد 
مــن يحاول طمــس هويتنا 
العربية اإلسالمية وزرع بدال 
منها أفكار شيطانية ظالمية 
تهدم مجتمعنا وتضرب قيمنا 

في مقتل.
وعلــى وزارة اإلعالم أن 
تنتبــه وتفعــل كل أدواتها 
وتطرق كل األبواب الســيما 
مالحقــة مــن أضر بســمعة 
الكويــت وحــاول النيل من 
عاداتنــا قضائيــا ليس في 
الكويــت فقط، ولكن في أي 
دولة أخــرى تســتر خلفها 
هؤالء وأنتجوا مسلسالتهم 
خارج البالد ليكونوا بعيدا 
عن طائلة القانون الكويتي.

وطالب بتزويده وإفادته 

من خالل ما مت إجنازه فعليا 
وما هو مخطط له.

٣ - هل لدى الوزارة توجه 
ملقاضاة من حاول تشــويه 
سمعة البالد وسمعة مجتمعنا 
أو قام بنشــر أفــكار هدامة 
وحاول بثهــا من خالل هذه 
األعمال الشيطانية، السيما 
أن البعض أصبح يقدم هذه 
األعمال عن مجتمعنا متسترا 
بدول أخرى عن طريق إنتاج 
أو إخراج هذه األعمال خارج 

الكويت؟
٤ - يرجى تزويدي بعدد 
اإلجازات التي منحتها الوزارة 
لشركات اإلنتاج حتى يتسنى 
لهما تصوير املسلسالت داخل 
الكويــت آلخر ســنتني، مع 
تزويدي مبهام دور مفتشي 
إدارة تفتيــش املطبوعــات 
والنشر وأعمالهم في متابعة 
تلــك  ســواء  املسلســالت 
احلاصلة على إجازة إنتاج أو 
غيرها، وكذلك مهام وإجنازات 
دور إدارة النشر اإللكتروني 
من متابعة أخبار وكواليس 
تصويــر املسلســالت على 
مواقع التواصل االجتماعي.

باآلتي:
١ - مــا اإلجــراءات التي 
اتخذتهــا وزارة اإلعالم ضد 
ما يطلق عليه البعض ظاهريا 
(دراما) وهو باألساس أعمال 
تتنافى مع العادات والتقاليد 
الكويتيــة وقيــم إســالمنا 
احلنيــف، يرجــى تزويدي 
بكل اإلجراءات التي اتخذت 
ضــد األعمال التــي عرضت 
في شهـــــر رمضــان الكرمي 
واألعـــــمال األخــرى التــي 
أثيرت حولها املالحظات في 

آخر سنتني؟
٢ - لقد أكــد عدد كبير 
من خبراء االجتماع ورجال 
دين، وإعالميــني، وصناع 
درامــا ومتخصصــني على 
وجــود مخطــط لنســف 
قيــم مجتمعنــا املســتمد 
من شــريعتنا اإلســالمية، 
وعليه هــل متتلك الوزارة 
اســتراتيجية للتعامل مع 
هــذا الغزو غيــر األخالقي 
القادم إلينا عبر شاشــات 
التلفــاز؟ يرجــى تزويدي 
بخطة الــوزارة جتاه هذه 
القضية، وتقييم هذه اخلطة 

خالد العتيبي

وعلى الرغــم من فداحة 
ما مت عرضه لكن اخلطورة 
ليســت فقط في عرض هذه 
املشــاهد ولكنها في التأثير 
على األجيال القادمة من خالل 
هذه الطرق التي تدس السموم 
كما لو كان هناك مخطط لهدم 
قيمنــا اإلســالمية ونســف 
مبادئنــا احملافظة من خالل 
الترويج لالنحــالل وكل ما 

هو صادم أخالقيا.
إن وزارة اإلعالم ال يتمثل 
دورها فقط في إجازة النصوص 
أو تفعيــل رقابتهــا الالحقة 
والســابقة على هذه األعمال 


