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اعلن عــدد من النواب عزمهم  
تقــدمي طلبــني لعقــد جلســتني 
خاصتني األولى ملناقشة التهديدات 
التي تصــدر جتــاه الكويت من 
قبل بعض التيارات السياســية 

واحلزبية وبعض النواب العراقيني 
والتعديات التي تقوم بها زوارق 
عراقيــة علــى امليــاه اإلقليميــة 
الكويتيــة. وجــاء الطلب الثاني 
لعقد جلسة خاصة ملناقشة تقرير 

اللجنة املالية واالقتصادية بشأن 
املنحة املالية للمتقاعدين وتقرير 
منح زيادة ســنوية مقدارها ٢٠ 
دينارا سنويا بدال من ٣٠ دينارا 

كل ثالث سنوات.

هــذا، والطلبان بصــدد جمع 
التواقيع النيابية عليهما لتقدميهما 
عقب إعالن قبول استقالة احلكومة 
وتكليفهــا بتصريف العاجل من 

األمور

طلبان نيابيان لعقد جلستني خاصتني ملناقشة
التهديدات الشمالية وإقرار منحة املتقاعدين

يقدمان عقب إعالن قبول استقالة احلكومة وتكليفها بتصريف العاجل من األمور

اللوغاني: مشاريع مهمة جاٍر تنفيذها تخدم الصالح العام

جريا على عادتها الســنوية أقامت 
األمانة العامة ملجلس األمة أمس حفال 
لتبادل التهاني بني موظفيها مبناسبة 
عيد الفطر السعيد في قاعة االحتفاالت 
الكبرى مببنى املجلس، وذلك بحضور 
األمني العام ملجلس األمة عادل عيسى 

اللوغاني.
وأعرب اللوغاني عن سعادته بعودة 
مثل هذه اللقاءات بني موظفي األمانة، 
بعد توقفها ملدة عامني بســبب جائحة 
كورونا، متمنيا للجميع التوفيق خلدمة 
البلد واالرتقاء بعمل األمانة العامة بكل 

قطاعاتها.

وأضاف اللوغاني في تصريح خالل 
االحتفال ان لدى األمانة العامة مشاريع 
مهمة في صدد تنفيذها، منها مشروع 
نظام التشريعات اإللكترونية، مبينا أنه 
في السابق كانت األمانة العامة تتعامل 
مع إحدى الشــركات لتزويدها بنظام 
خاص بالتشــريعات اإللكترونية مثل 
القوانني وتعديالتها واملراسيم وغيرها 
علــى الرغم من أنها تصدر من مجلس 

األمة.
وقال إن األمانة العامة ارتأت أن يكون 
لديها نظامها اخلاص مثل النظام اخلاص 
بالوثائق اإللكترونية، الذي يلجأ إليه 

املتخصصون، مضيفا انه متت مباشرة 
العمل على تصميم وبرمجة نظام آلي 
ملشــروع التشريعات اإللكترونية منذ 

٦ أشهر.
وأوضح أنه مت البدء بإدخال القوانني 
منذ أول قانون صدر من املجلس حتى 
آخر قانــون، وهنــاك ١٨٠٠ قانون مع 
تفريعاتها املتعددة، متقدما بالشكر إلى 
الفريق الذي يعمل على هذا املشــروع 

برئاسة فجر اجلويسري.
وبني اللوغاني أن املشــروع اآلخر 
هو تطوير قاعــة االحتفاالت الكبرى، 
موضحا أن «بعض محتوياتها انتهت 

صالحيتها وكونها القاعة الرسمية التي 
يستقبل فيها معالي رئيس مجلس األمة 
ضيوفه وتقام فيها بعض املناســبات 
الرسمية، فبات من الضروري جتديدها، 
وســيتم االنتهاء من اعتماد التصاميم 

خالل األسابيع املقبلة».
وأضاف اللوغاني ان هناك مشروعا 
آخــر وهــو تطويــر نظــام احلضــور 
واالنصراف، مشيرا إلى أن قطاع املوارد 
البشرية قد بدأ بشكل فعلي في تطوير 
نظام البصمة ليكون عن طريق الهاتف 
النقــال، وذلك مبجــرد دخول املوظف 

للمنطقة اخلاصة مبجلس األمة.

وقال إنه سيتم على مرحلتني األولى 
جتريبية بعد تركيب األجهزة اخلاصة 
بتحديد املســاحة ثم املرحلــة الثانية 
مرحلة تشغيل النظام بشكل كامل، علما 

أن أجهزة البصمة ستكون موجودة.
وبني اللوغانــي أنه مت التوقيع مع 
إحدى شركات التأمني الصحي ومت البدء 
في استقبال الطلبات من املوظفني، الفتا 
إلى أنه خالل أسبوعني سيتم البدء في 

تسليم بطاقات التأمني.
وتقدم اللوغاني بالشكر إلى جميع 
املوظفــني خاصة العاملــني أثناء فترة 
جائحــة كورونا والتــي مت فيها إجناز 

العديد من املشاريع من خالل التطوع 
والتفاني رغم خطورة الوضع الصحي 

وقتها.
واختتــم تصريحــه قائــال: «أبارك 
لكم في العيد، وأبواب مكتبي مفتوحة 
للجميع لسماع أي اقتراحات تصب في 

املصلحة العامة».
وحضر احلفل األمــني العام لقطاع 
اجللسات خالد سعد أبوصليب، واألمني 
العام لقطاع اإلعــالم أمل حمد املطوع 
وعــدد من مســؤولي وموظفي األمانة 

العامة.

أمانة مجلس األمة أقامت حفالً لتبادل التهاني مبناسبة عيد الفطر السعيد

جانب من االستقبالاألمني العام عادل اللوغاني واألمني العام املساعد لشؤون االعالم أمل املطوع واألمني العام املساعد خالد أبوصليب ومشعل العنزي مع بعض عاملي األمانة العامة

هشام الصالح: ما دواعي إغالق «إصالح ذات البني»؟
النائب د. هشــام  وجــه 
الصالــح ســؤاال إلــى وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عيســى الكنــدري قــال في 
مقدمته: مت إخبار املراجعني 
عبر أنستغرام بإغالق مركز 
إصالح ذات البني ابتداء من 
٢٠٢٢/٥/١ حتى إشعار آخر.

وإذا كنا نأمل أن يكون هذا 
اإلغالق مؤقتا وأن يستأنف 
املركز خدماته مباشرة بعد 
عطلــة عيــد الفطــر، فإننــا 
حريصون على معرفة أسباب 
ومبررات إغالق مؤسسة ذات 
قيمة اجتماعية عالية أنشئت 
قبل ٢٠ ســنة لتكون ســندا 

خدمات استشارية وإرشادية 
فــي احلــاالت االجتماعيــة 
والنفســية لتحقيــق أكبــر 
قدر من االستقرار واحملافظة 
على كيان األســرة واألفراد 
خالل الــزواج وبعد الطالق 
وتقدمي االستشارات القانونية 
وتوثيــق اتفاقــات األطراف 

وتنظيم دورات توعوية.
وطالب بتزويده وإفادته 

مبا يلي:
١ ـ ما دواعي إغالق مركز 

إصالح ذات البني؟
٢ ـ ما اجلهة التي اتخذت 
هــذا القــرار، وهــل مت ذلك 
بالتنســيق مع وزارة العدل 

يرجى تزويدي بنتائج هذه 
التقارير والدراسة إن وجدت.

٥ـ  هل أعدت األمانة العامة 
لألوقاف والوزارة بالتشاور 
مع وزارة العدل بديال للمركز 

الذي مت إغالقه؟
٦ ـ كيف ســيتم التعامل 
مــع احلــاالت االجتماعيــة 
املعروضة علــى املركز قبل 
إغالقــه ومــا اجلهــة التــي 
ستتولى احلفاظ على وثائق 
وملفــات األرشــيف صيانة 
لطابعها اخلاص والسري في 
املأمول  انتظار االســتئناف 

خلدمات املركز؟

الشــريك الرئيسي لألوقاف 
في هذه املؤسسة االجتماعية 

املهمة؟
٣ـ  هــل توجــد مخالفات 
إداريــة أو ماليــة وردت في 
تقاريــر اجلهــات الرقابية؟ 
يرجى تزويدي بها إن وجدت 
مع كشف عن اإلجراءات التي 
اتخذتها الوزارة بخصوصها.
٤ـ  هــل تتوافــر للوزارة 
تقارير دورية عن أداء املركز 
وهل مت إجراء دراسة تقييمية 
عن إجنازاته وعن ممارسته 
الوجه  الختصاصاته علــى 
املطلــوب ومــدى حتقيــق 
األهداف املرجوة من إنشائه؟ 

سأل وزير األوقاف عن املخالفات املالية واإلدارية إن و جدت

د.هشام الصالح

لألسرة الكويتية التي نص 
الدستور في مادته ٩ على أنها 
أساس املجتمع، وذلك بتقدمي 

محمد احلويلة لوزير التربية:
هل أوقفتم التعامل مع مقاولني؟

النائــب د.محمد  وجــه 
احلويلة سؤاال لوزير التربية 
العالــي  التعليــم  ووزيــر 
والبحــث العلمــي د.علــي 

املضف نص على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ - عــدد املشــروعات 
املدرجــة ضمــن ميزانيــة 
وزاراتكم واجلهات التابعة 
لكــم منــذ الســنة املاليــة 
٢٠١٨/٢٠١٧ حتى ٢٠٢١/٢٠٢٠، 
مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل 

مشروع ونسبة اإلجناز في هذه املشروعات.
٢ - عدد املشروعات املتأخرة في التنفيذ، 

وما ســبب التأخيــر، وكم 
قيمة األوامر التغييرية التي 
صدرت فيها لكل مشــروع 

على حدة؟
٣ - هــل توجــد قضايا 
مرفوعة من أو ضد الوزارة 
واجلهات التابعة لكم بسبب 
التأخــر فــي تنفيــذ هــذه 

املشروعات؟
مــع بيان هــذه القضايا 
والغرامات املســتحقة على 

املقاولني إن وجدت.
٤ - هل أوقفتم التعامل 
مع مقاولني بسبب عدم االلتزام بتنفيذ العقود 

في الوقت احملدد لها؟

 بسبب عدم االلتزام بتنفيذ العقود في الوقت احملدد لها

د.محمد احلويلة

مهلهل املضف: ما إستراتيجية
حتصيل أموال «األشغال» في ذمة الغير؟

وجــه النائــب مهلهــل 
المضف ســؤاال إلى وزير 
العامــة ووزير  األشــغال 
الكهرباء والمــاء والطاقة 
الموســى،  المتجددة علي 
عن االستراتيجية المتبعة 
في شــأن تحصيل األموال 
الخاصة في الوزارة في ذمة 

الغير.
ونص الســؤال على ما 

يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  ما أسباب نقص اإليرادات المحصلة 
للســنة المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١ عن المقدر بما 
جملته أكثر من (٩) ماليين دينار كويتي 
وفقا لما ورد في تقرير ديوان المحاســبة 

األخير؟
٢ ـ ما االستراتيجية المتبعة في شأن 
تحصيل األموال الخاصة في وزارة األشغال 

العامة في ذمة الغير؟
٣ـ  مــا ســبب صــرف مكافأة شــاغلي 
الموظفيــن  الماليــة لبعــض  الوظائــف 
الحاصلين على مؤهالت جامعية تخصص 
محاســبة على الرغم من عــدم عملهم في 
مجــال تخصصهم بالمخالفــة للمادة رقم 
(٦) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 

(٢١) لســنة ٢٠١٢ بشــأن 
وظائف ومكافآت الموظفين 
الكويتيين شاغلي الوظائف 
التخصصيــة  الماليــة 
المتدرجة فنيا في الجهات 
الحكومية وما اإلجراء الذي 
ستتخذونه إزاء هذا األمر؟

٤ ـ مــا أســباب صرف 
الوزارة للعالوة االجتماعية 
الموظفيــن على  لبعــض 
الرغم من تحقق الســبب 
الذي يستوجب  القانوني 
إيقاف صرفها ما ترتب عليه 
صرف أكثر من ٢٣٫٩٠٠٫٠٠٠ دينار كويتي من 
دون وجه حق، وقد أورد ديوان المحاسبة 
ذلــك في تقريره وطلب ضــرورة االلتزام 
بــكل قرارات ديوان الخدمــة المدنية بهذا 
الخصوص واتباع الالزم بشــأن استيفاء 
نموذج إقرار العالوة االجتماعية كل (٦) 
أشهر ومساءلة الموظف المتسبب بالتراخي 

عن اإلبالغ على تلك الحاالت؟
فما اإلجــراء الذي ســتتخذونه؟ وهل 
أحيل المسؤولون عن هذا األمر إلى جهات 

التحقيق؟
إذا كانــت اإلجابة باإليجــاب، فيرجى 
تزويدي بما يثبت ذلك، وإذا كانت اإلجابة 

بالنفي، فما األسباب؟

استفسر عن صرف العالوات االجتماعية لبعض املوظفني

مهلهل املضف

عبداهللا املضف يسأل عن قرارات تكليف
نواب مدير عام «الزراعة والثروة السمكية»

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى وزير 
األشغال العامة وزير الكهرباء 
واملاء والطاقة املتجددة علي 
املوسى، لتزويده بالقرارات 
الصادرة بتكليف نواب ملدير 
عام الهيئة العامة لشــؤون 
الزراعة والثروة السمكية، 

نص على ما يلي:
نشرت وسائل التواصل 
االجتماعــي خبــرا يفيــد 
مــن  مجموعــة  بتكليــف 

املديرين مبهام نواب املدير 
العام للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١ـ  صــورة ضوئيــة عن 
جميــع القــرارات الصادرة 
بتكليــف نــواب ملديــر عام 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

والثروة السمكية.
٢ـ  هل تتناسب الشهادات 
العلمية للمكلفني مبهام نواب 

تزويدي بصــورة ضوئية 
عن قرار التكليف والسيرة 
الذاتية للمذكور واألسباب 
الداعية إلى تكليفه باملنصب 
بدال مــن إحالتــه للتحقيق 

ووقفه عن العمل.
٤ـ  هل قدم طلب التجديد 
ألي مــن القيــادات املنتهية 
مراســيمهم في الهيئة؟ إذا 
كانــت اإلجابــة اإليجــاب، 
فيرجــى تزويــدي بصورة 
ضوئية من طلب التجديد.

املديــر العام مــع املناصب 
املكلفــني بها؟ مــع تزويدي 
الذاتية للمكلفني  بالســيرة 
مبهــام نــواب املديــر العام 
وخبرات كل منهم في القطاع 

املكلف به.
٣ـ  هل صدر قرار بتكليف 
املوصــي  املديريــن  أحــد 
بإحالتهم للتحقيق من جلنة 
تقصي احلقائق مبهام نائب 
مدير عام الهيئة؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب، فيرجى  عبداهللا املضف

أسامة الشاهني لوزير اخلارجية: كم عدد
املعينني من الوافدين من غير أبناء الكويتيات؟

وجه النائب أســامة الشاهني سؤاال 
الى وزير اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر 
نص على ما يلي: قررت املادة رقم ١ من 
املرسوم األميري رقم ١٧ لسنة ٢٠١٧ أن 

األفضليــة في التعيني في الوظائف في 
حــال عدم وجود كويتيني، لألبناء غير 

الكويتيني من أم كويتية.
وعليه يرجى إفادتي باآلتي:

- كــم عد الذين عينوا من الوافدين 

(من غير أبناء الكويتيات) ســواء على 
العقد الثاني أو بند املكافأة في وزارتكم 
واجلهات التابعة لكم منذ تاريخ نشــر 
املرســوم في اجلريدة الرســمية حتى 

أسامة الشاهنيتاريخه؟


