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محمد الراجحي: توفير ١١٠٠ فرصة وظيفة
في القطاع اخلاص من خالل مشروع «صناع العمل»

فايز اجلمهور: ما إجراءات «هيئة الزراعة» جتاه األشجار 
املوجودة بجنوب القيروان لتسليمها لـ «السكنية»؟

خالد العنزي يطالب بإحالة املسؤولني
عن تعذيب الفضلي إلى التحقيق ووقفهم عن العمل

كشف وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمــة ووزير الدولة 
محمــد  الشــباب  لشــؤون 
الراجحي، عن توفير ما يقارب 
١١٠٠ فرصة وظيفية للشباب 
في القطاع اخلاص من خالل 
مشروع «صناع العمل» للهيئة 
العامــة للشــباب والرياضة 
منذ اطالقــه في العام ٢٠٢٠، 
ومتوقعا توفير ١٠٠٠ فرصة 
وظيفية أخرى خــالل العام 
احلالي، كما أوضح أن الهيئة 
بدأت بتجهيز مالعب البادل في 
كل مراكز الشباب املنتشرة في 
جميع محافظات الكويت خالل 
القادمة وإتاحتها  األســابيع 
لألفــراد واجلهــات مبقابــل 
رسوم رمزية ملمارسة أسرع 

وجه النائب فايز اجلمهور 
سؤاال إلى وزير األشغال العامة 
ووزير الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجــددة علي املوســى قال 
في مقدمته: بتاريخ ١٠ يناير 
٢٠٢٢ صدر بيان من مجلس 
الوزراء بتكليف بلدية الكويت 
بالتنسيق مع كل من (وزارة 
التعليم العالي، الهيئة العامة 
لشــؤون الزراعــة والثــروة 
السمكية، الهيئة العامة للبيئة، 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية، واجلهات التي تراها 

النائــب د.خالــد  طالــب 
العنزي النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
الشــيخ أحمد النواف باتخاذ 
إجــراء فوري بحــق الضباط 
املسؤولني عن تعذيب املواطن 
عبداهللا فهــد طامي الفضلي، 
بوقفهم عــن العمل وإحالتهم 
إلــى التحقيق أو االســتعداد 

للمساءلة السياسية.
وقال العنزي، في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة، 
إن قضيــة املواطــن عبداهللا 
الفضلي تتعلق بكرامات الناس 
وحقوقهم، وهي مرتبطة بكل 
كويتي والكويت بشــكل عام، 
وليســت محــال للمزايــدات 
السياسية من أي طرف، مؤكدا 
ضرورة التعامل مع مثل هذه 
األحداث وفق األطر التي حتفظ 

كرامة الشعب الكويتي.
وبني أنه تواصل مع ذوي 
املواطــن عبــداهللا طامي منذ 
بداية التحقيق إلى أن مت إخالء 
سبيله بضمان من قبل النيابة 

الشــبابي لفئــات القيــادات 
العليــا والتنفيذيــة وجلان 
العمــل املشــترك والشــباب 
املبدعني واملتميزين باجلهود 
الكبيرة التــي تبذلها الهيئة 
للشــباب لرعايــة  العامــة 
ومتكني الشباب الكويتي من 
خالل مشروعاتها في اخلطة 
اإلمنائيــة للدولة ومبادرتها 
اخلمــس فــي برنامــج عمل 
احلكومــة وتأهيــل وتدريب 
الكويتي، للوظائف  الشباب 
األكثر طلبا في سوق العمل.

وذكــر الوزيــر أن الهيئة 
تســعى كذلــك إلــى متكــني 
الشباب للبدء مبشروعاتهم 
الصغيرة واملتوسطة من خالل 
مشــروع «املبادر احملترف» 

مناسبة) باتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمــة بتخصيــص أرض 
(جنــوب القيــروان) لصالح 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
الســكنية لغرض اســتعمال 
الســكن اخلاص. مع تكليف 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والثروة السمكية بالتنسيق 
مــع كل مــن (وزارة املاليــة، 
الهيئة العامة للبيئة، املؤسسة 
الســكنية)  العامــة للرعاية 
لوضــع املرئيــات املناســبة 
حــول ســبل االســتفادة من 

بيد القوات الصدامية، بل هي 
ملواطن تعرض للتعذيب على 
أيدي ضباط كويتيني في اإلدارة 

العامة للمباحث اجلنائية».
ووصــف الواقعــة بأنهــا 
«مرعبة ومخيفة وتسترجعنا 
ملا تعرض له املواطن امليموني، 
وهذه املسألة ال ميكن القبول 
بهــا»، مضيفا أنــه «ميكن أن 
تنســحب هــذه الواقعة على 
أي مواطن في حال الســكوت 

عن هؤالء».
وأعلــن عــن أنــه تواصل 
بشكل مباشر مع وزير الداخلية 
وأرســل له الصور والتقرير 
الطبي الذي يظهر أن املواطن 
مشــلول، ويشــير إلى وجود 
سحجات على معصمي اليدين 
وكدمــات متفرقــة، وضعــف 
باجلانب األمين، وفقدان مفاجئ 
في الوعي، وجلطة في اجلانب 
األيســر من املخ ترتب عليها 

شلل اجلانب األمين.
وأوضح أن الوزير تواصل 
معه بعد أن شاهد الصور وأنه 

في السادس من يونيو الذي 
مت تخصيصه ضمن قرارات 
االجتماع اخلامس والثالثني 
الســمو  أصحــاب  للجنــة 
واملعالــي والســعادة وزراء 
الشــباب والرياضــة بــدول 
املجلس (مارس ٢٠٢٢) لتكرمي 
الشباب اخلليجي واالحتفاء 
بهم، وحتفيزهم على حتقيق 
املزيــد من اإلبداع والســعي 
نحو التميز وصوال للعاملية، 
كمــا أن هذا اليوم هو فرصة 
لتفعيل أطر العمل املشــترك 
بــني الــدول اخلليجية لدعم 
الشباب واحتضان أفكارهم، 
وحثهم على استثمار طاقاتهم، 
ومتكينهــم مــن استكشــاف 

فرص جديدة.

الزراعــة والثروة الســمكية 
بشــأن تنفيذ تكليف مجلس 
الوزراء بخصوص األشــجار 
املوجودة باملوقع املشار إليه؟ 
موافاتــي  يرجــى  ـ   ٣
برأي الهيئة العامة لشــئون 
الزراعــة والثروة الســمكية 
بشــأن نقل األشــجار؟ وهل 
يوجد تواصل أو تنسيق مع 
اجلهــات احلكوميــة األخرى 
ذات االختصــاص؟ إذا كانت 
اإلجابة بنعم يرجى موافاتي 

مبا يفيد ذلك؟

مواطن ألن أســرته تعرضت 
للطعن فــي أعراضها وصدر 
أمر من النيابة بإلقاء القبض 
عليــه، ومت ذلــك وأودع فــي 
الســجن املركزي من دون أن 
يتعرض للتعذيب، وقام وزير 
الداخليــة بوقف مديــر إدارة 
اجلرائــم اإللكترونية وإحالة 
مدير إدارة املباحث اجلنائية 

إلى التقاعد.
وبني أنــه «في قضية أحد 
املشاهير الذي مت القبض عليه 
بقضيــة شــحنة خمــور كان 
الضباط يطلبون له العشــاء 
من املطاعم ويلتقطون الصور 

معه».
وأكــد العنــزي أن قضية 
املواطن عبداهللا طامي لن متر 
مــرور الكرام، متوعدا الوزير 
حال لــم يتخذ إجــراء فوريا 
بوقفهم عــن العمل وإحالتهم 
للتحقيق باملساءلة السياسية، 
موضحا أن املساءلة السياسية 
قائمة حتى اتخاذ إجراء بوقفهم 

فورا عن العمل.

فــي القطاعــات االقتصادية 
الواعدة كالذكاء االصطناعي، 
الرقميــة،  والبرمجيــات 
واحلرفي والصناعي، واألمن 
الغذائي الفتا إلى استفادة ما 
يقارب ٢٥٠ مبــادر ومبادرة 
من هذا املشروع خالل العام 
احلالي، وأشار إلى أن الهيئة 
اهتمت كذلك بتوفير املرافق 
الرياضية والترفيهية لتمكني 
الشباب وأسرهم من ممارسة 
رياضاتهم مــن خالل القبب 
الشبابية في املراكز واألراضي 
التــي تقــع ضمــن احملفظة 

العقارية للهيئة.
وعلــى هامش احلفل قال 
الراجحي، إن احلفل يتزامن 
مع يــوم الشــباب اخلليجي 

األشجار الواقعة في املوقع مبا 
يضمن سرعة تسليم املوقع 
إلى املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية دون أي عوائق مع 
موافــاة مجلس الــوزراء مبا 
ينتهي إليه األمر وذلك خالل 
شهرين من تاريخه، وطالب 

بتزويده وإفادته بالتالي:
١ـ  يرجى تزويدي بنسخة 
مــن قــرار تكليــف مجلــس 

الوزراء؟
٢ـ  ما اإلجراءات التي قامت 
بهــا الهيئة العامة لشــؤون 

أبلــغ الوزيــر بــأن املطلوب 
منــه فورا وقــف كل الضباط 
واملسؤولني في اإلدارة العامة 
للمباحث اجلنائية، وتشكيل 
جلنــة حتقيــق ألن وجودهم 
يشكل خطرا على كل مواطن.

وأشار ان الوزير أبلغه بأن 
هناك شكوى مقدمة من املواطن 
للنيابــة العامــة بخصــوص 
واقعــة التعذيب، وأن الوزير 
ينتظر حتديد أسماء الضباط 
املتهمني بالتعذيب لكي يتخذ 
هــذا اإلجــراء. وبــني أنه «مت 
حتديد أسماء املتهمني ولكنه 
فوجئ ببيان لوزارة الداخلية 
ركيك ومهلهل ويعتبر تسترا 
على هــؤالء املجرمني وقبوال 
مبا تعــرض لــه املواطن من 
تعذيــب»، مســتنكرا وصف 
البيان للتعذيب الذي تعرض 

له املواطن بـ «التجاوزات».
وقــال إن هناك العديد من 
الوقائع تشــير إلى ازدواجية 
في املعايير، من بينها قضية 
مغرد رفع شكوى ضده من قبل 

محمد الراجحي

فايز اجلمهور

د.خالد العنزي

الرياضات منوا في العالم.
الوزيــر، خــالل  وأشــاد 
رعايتــه أمــس االثنني حفل 
تكرمي الهيئة العامة للشباب، 
العاملــني فــي مجــال العمل 

العامة، وقــد أغمي عليه فور 
خروجه من مبنى النيابة العامة 
وأدخل العناية املركزة، مضيفا 
«لقد أصابنــي الذهول عندما 
ســمعت بنفســي من املواطن 
الفضلي كيفية تعذيبه بطريقة 

وحشية».
العنــزي بعض  وعــرض 
آثــار  التــي تظهــر  الصــور 
التعذيــب التــي تعــرض لها 
املواطــن الفضلي، قائال «هذه 
الصور ليست ألسير كويتي 

مرزوق الغامن يهنئ 
السويد بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلــس األمة مرزوق الغانم أمس 
ببرقية تهنئة إلى رئيس البرلمان في مملكة السويد 
اندرياس نورلن، وذلك بمناسـبـــة العيد الوطني 

مرزوق الغامنلبلده.

خليل الصالح: استمرار ارتفاع األسعار 
حتدٍّ يحتم على احلكومة مواجهته

أكد النائب خليل الصالح 
أن استمرار ارتفاع األسعار 
بــات ميثل حتديــا وطنيا 
يحتم على احلكومة التحرك 

جديا ملواجهته.
وطالب الصالح احلكومة 
بوضع خطة استراتيجية 
متكاملة على املديني القصير 
واملتوســط، ودعم األســر 
ماليــا من خالل زيادة بدل 
غالء املعيشة وغيرها من 

اإلجراءات.
وقال الصالح إن الكويت 

تشهد موجة غالء غير مسبوقة في السنوات 
األخيرة تسارعت خطاها منذ بداية جائحة 

كورونا وظلت في التنامي.
وأضــاف أن موجة الغــالء تتزامن مع 
مخاوف جدية على األمن الغذائي الكويتي، 

أعقــاب  فــي  خصوصــا 
اندالع احلرب الروســية- 
األوكرانيــة ومنع عدد من 
الدول تصدير سلع غذائية 
أساسية مثل القمح، ما ينذر 
مبزيد من التضخم وارتفاع 

األسعار.
وأوضــح الصالــح أن 
هذه األزمة تهدد األوضاع 
املعيشية للمواطنني، في ظل 
عجز حكومي عن التخفيف 
عن كاهل املواطن رغم طفرة 

أسعار النفط.
وأشــار إلى ضــرورة أن تكــون هناك 
إجراءات تشــمل الدفع باجتــاه كل ما من 
شأنه املســاهمة في تعزيز األمن الغذائي 
وخفض تكاليف الســلع وتقدمي اخلدمات 

والتخزين.

خليل الصالح

أسامة املناور يسأل
عن استحداث «التربية 

األساسية» برنامج معلم القرآن
وجه النائب اســامة 
المناور سؤاال إلى وزير 
الدولة  العــدل ووزيــر 
لشؤون تعزيز النزاهة 
جمــال الجــالوي فيمــا 
يتعلــق بديوان الخدمة 
المدنية، مطالبا تزويده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ مــا أســاب تأخر 
ديــوان الخدمة المدنية 
في إجابة الهيئة العامة 
التطبيقــي  للتعليــم 
والتدريب علــى كتابها 

الصادر في ٢٠٢٠/١٠/٨ الستحداث كلية التربية األساسية 
برنامــج معلم القــرآن الكريم، بعدما تــم االنتهاء من 
وضع الخطط الدراسية واعتمادها استنادا إلى كتاب 
وكيل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الموجه إلى 
مدير عام الهيئة في ٢٠١٩/١/٢٩ الستكمال مقترح فتح 
تخصص معلم القرآن الكريم مشتمال على كشف تقدير 
االحتياجات الخاصة بالوزارة من هذا التخصص لمدة 
عشــر ســنوات بـ ١١٠٠ وظيفة معلــم ومعلمة للقرآن 
الكريــم منهم ٣٠٠ معلم و٨٠٠ محفــظ للقرآن الكريم 
وتقرير وزارة التربية حاجتها للبرنامج والذي يخدم 
احتياجات وزارات وهيئات ومؤسسات وجمعيات نفع 
عام وجمعيات خيرية معنية بشــؤون القرآن الكريم 
ويسهم في توفير الفرص الوظيفية، عالوة على أهمية 
مثل هذا المقرر لما يرتبط بتعليم وحفظ القرآن الكريم 
وتجويــده وتالوته من قبــل معلمين وفق مخرجات 

تكون من كلية التربية األساسية.
٢ ـ يرجــى تزويــدي بكل المراســالت التي وردت 
للديوان من الوزارات والهيئات والمؤسســات بشأن 
البرنامج والمذكرات التي اعدت من قبل الديوان لبحث 

الموضوع ورأي الديوان.

أسامة املناور

خالد العتيبي يسأل عن سبب التوجه 
لزيادة سعر وثيقة تأمني ضد الغير ٧٠٠٪

النائب خالد  استفسر 
العتيبي من وزير التجارة 
والصناعة فهد الشريعان 
إلى  التوجه  عن أســباب 
زيادة سعر وثيقة تأمين 

ضد الغير لـ ٧٠٠٪.
مقدمــة  فــي  وقـــال 

السؤال:
طالعتنــا االخبــار في 
الفترة األخيرة عن زيادة 
وثائــق تأمين ضد الغير 
للتتــراوح بين ٤٥ ومائة 
دينار مما يعني أن زيادة 

الوثيقة سترتفع من ٢٠٠٪ إلى ٧٠٠٪ أو 
أكثر من ذلك.

والمؤســف ان هذه التسريبات أو ما 
يطلــق عليها مرحلة جــس النبض عن 
زيادة األســعار لهذه النسبة جاءت بعد 
إغالق الوزارة السنوات الماضية لعدد من 
شركات التأمين التي كانت تتنافس فيما 
بينها لصالح المواطن والمستهلك، ولم 
يتبق إال مجموعة من الشــركات تتحكم 
فيما بينها في السوق وأسعاره باالتفاق 
فيما بينهم، بما يشبه االحتكار، األمر الذي 
جعل شركات التأمين هي الخصم والحكم 
وتقوم بنفســها بتحديد ســعر الوثيقة 
بمبالغ خيالية دون االلتفات لما يعاني 
منه المواطن من أعباء مادية وحياتية.
وطالب بتزويده وإفادته عن اآلتي:

١ـ  كم عدد شــركات العاملة في مجال 
تأمين السيارات حتى ورود هذا السؤال؟
٢ ـ ما أعداد شركات تأمين السيارات 

التي اغلقتها الوزارة في 
آخــر ثالث ســنوات، وما 
أســباب إغالق كل شركة 

على حدة؟
٣ ـ مــا األســباب التي 
دعت الــوزارة منــذ مدة 
الوثيقة بـ  بتحديد سعر 
١٩ دينــارا ومعاقبــة من 
يقــوم بتخفيــض ســعر 
المبلغ  الوثيقة عن هــذا 
الرغم  من الشركات على 
من أن انخفاض األسعار 
من قبل بعض الشــركات 

لصالح المواطن والمستهلك؟
٣ ـ خرجــت تصريحــات مــن قبــل 
مسؤولين لشــركات تأمين في الفترات 
األخيرة قبل اإلعالن عن الشرائح الجديدة 
عمــا اســموه عــدم عدالة ســعر وثيقة 
التأميــن ضد الغير، فهــل قامت الوزارة 
بإجراءات إدارية ضد هذه التصريحات؟ 
يرجى تزويدي بكشف يوضح المخالفات 
والعقوبــات التي وقعتها الشــركة على 

شركات التأمين في آخر ثالث سنوات.
٤ـ  يؤكد مالمح النظام الجديد للتأمين 
ضد الغيــر على ارتباط ســعر الوثيقة 
بنوع المركبة وعمر الســائق والســجل 
المــروري، يرجى تزويــدي بمالمح هذا 
النظام والشرائح وكيف وعلى أي أساس 
تم اعتماده، وهل تــم عرض مالمح هذا 
النظام على جمعيات حماية المســتهلك 
والجمعيــات األخــرى المشــابهة قبــل 

تحديده؟

استفسر عن عدد الشركات العاملة في مجال تأمني السيارات

طالب بزيادة بدل غالء املعيشة

خالد العتيبي


