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بدر احلميدي لوزير الصحة: ما ضوابط قبول
إجراء عمليات زراعة الكلى لغير الكويتيني؟

وجه النائب بدر احلميدي 
سؤالني أولهما إلى وزير الصحة 
د.خالد الســعيد والثاني إلى 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.علي 
املضــف. وقــال احلميدي في 
مقدمــة الســؤال األول، تقوم 
الدولة سنويا برصد ميزانية 
ضخمة لدعم وتطوير املنظومة 
الصحيــة بالبالد ســعيا إلى 
التطويــر والتحديــث الــذي 
يشهده العالم في مجال الرعاية 
الصحية ومواكبة اجلديد من 
األجهزة واملعدات ودعم األطباء 
واخلبــراء والفنيــني إلجناز 

مهامهم في هذا املجال.
وقد أولــت الدولة العناية 
الكاملة لدعــم وتطوير مركز 
حامد العيسى لزراعة الكلى، 
كواحد من املراكز العاملية لهذا 
النوع مــن العمليــات وعلى 
الرغم مــن هذا الدعــم املادي 
والفني للمركــز فقد تناولت 
وســائل اإلعــالم فضــال عما 
توافر من بعض املعلومات في 
األوساط الطبية ومراكز العالج 
املتخصصة وجود العديد من 
حاالت زراعات الكلى للعديد من 

٢ - ما عدد العمليات التي 
قام بها املركز لغير الكويتيني 
اخلمــس  الســنوات  خــالل 
األخيرة؟ ومــا عدد العمليات 
للمواطنــني  أجريــت  التــي 
باملركز خــالل ذات املدة؟ مع 
تزويدي ببيان احصائي لكل 
من املواطنني وغير الكويتيني. 
٣ - ما عدد املرضى املدرجني 
على قوائم االنتظار إلجراء هذه 
العمليات من املواطنني وغير 

الكويتيني؟
٤ - هل قامت وزارة الصحة 
بإجراء ومعاجلة ظاهرة تكدس 
غيرالكويتيني إلجراء العمليات 

وندب أعضاء الهيئة التعليمية 
خارج مراكز عملهم مبن فيهم 
موجهو الكشــافة بعد صدور 
القرار الوزاري ومبررات ندبهم 

وكل حالة على حدة.
٢ - جميــع املنتدبــني من 
الهيئة التعليميــة في ديوان 
املكلفــني  الــوزارة وخاصــة 
مبكاتب القياديــني والقائمني 
مثــل  اإلداريــة  باألعمــال 
السكرتارية واألمن والسالمة.

٣ - مدى قانونية مخالفة 
القرار الوزاري السابق ذكره 
وتزويــدي بجميــع مخالفات 
ديوان احملاســبة بهذا الشأن 
وجديــة وزارة التربيــة فــي 
الرقابة املسبقة والالحقة على 

تفعيل القرار الوزاري.
٤ - جميع مراسالت وزارة 
التربية لديوان اخلدمة املدنية 
فيمــا يتعلق مبعلمي التربية 
املنتدبــني كموجهي  البدنية. 
كشافة مع توضيح بالقرارات 
الفنية واإلدارية حول وجود 
توجيه الكشافة ضمن الهيكل 
الرسمي لوزارة التربية املعتمد 
رســميا بــإدارة الترتيب في 

ديوان اخلدمة املدنية.

باملركــز من خالل التنســيق 
مع وزارة الداخلية الشــتراط 
الكشــف الطبي خللــو القادم 
منهم من أمراض الكلى شرطا 

ملنح تأشيرة الدخول؟ 
وإذ لم تكن الوزارة قامت 
بهذا اإلجــراء التنســيقى مع 
وزارة الداخليــة فما معوقات 
وضع هذا االجراء الطبي شرطا 
ملنح تأشيرة الدخول إلى البالد 
في حالتي الزيارة وااللتحاق 

بعائل؟
٥ - ما مدى تأثير ظاهرة 
تكدس عمليات زراعة الكلى أو 
نقلها لغير الكويتيني على أداء 
املركز وتقليــص مدد انتظار 
املرضى من املواطنني إلجرائها؟

وقــال في الســؤال الثاني 
التربية  إلــى وزيــر  املوجــه 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العلمي إنه باإلشارة إلى القرار 
الــوزاري (٢٠١٧/١٦٠) بإلغاء 
جميع قــرارات ندب وتكليف 
جميع أعضاء الهيئة التعليمية 
املنتدبني واملكلفني خارج مراكز 
عملهم، يرجى افادتي وتزويدي 

باآلتي: 
١ - جميع قرارات تكليف 

بدر احلميدي

املرضى وغالبهم من الوافدين 
الذيــن حضــروا الــى البــالد 
للزيــارة او االلتحــاق بعائل 
ويكون حضورهم باتفاق مع 
ذويهم لهذه العمليات تتحمل 
الدولة تكاليفها جراحة وعالجا 
وإقامة باملركز مع ما يتطلبه 
هذا النــوع من اجلراحات من 
ادوية خاصة عالية التكاليف 
حتى أصبحــت ظاهرة تفوق 
أداء املركز خلدماته للمواطنني 
واحلاالت الطارئة لهم او ألي 
من الوافدين. كل ذلك جنم عنه 
تأخير عمليــات زراعة الكلى 
تبرعــا أو نقــل مــن األقارب 
املتطوعني لذويهم من املواطنني 
وبالنظر إلى أن حاالت مرضى 
الكلى مــن األمــراض املزمنة 
التي يأتــي الوافد مريضا بها 
دون مبرر يدعو لقدومه قبل 

استكمال عالجه بدولته.
وطالــب بتزويده وإفادته 

باآلتي:
١ - ما ضوابط قبول املراكز 
إلجراء عمليــات زراعة الكلى 
لغير الكويتيني ســواء تبرعا 
مباشــرة او نقال مــن ذويهم 

وأقاربهم؟

وزير النفط: ١٨٦ مليون دينار ملعاجلة تربة مصفاة الزور
تلقى النائب م.أحمد احلمد 
الــرد على الســؤال البرملاني 
الذي وجهه إلى نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الفــارس  الــوزراء د.محمــد 
بخصــوص مناقصــة تأهيل 
تربة املصفاة الرابعة ودعوة 

الشركة العاملية للتأهيل.
وقد تضمــن الرد اإلجابة 
علــى البنــود الســت التــي 
تضمنها السؤال، حيث أوضح 
الرد أن التكلفة اإلجمالية لعقد 
معاجلة التربة وتهيئة أرض 
مشروع مصفاة الزور بلغت 
١٨٦٫٤٠٥٫٠٠٠ د.ك، وبلغــت 
الكليــة لألعمــال  املســاحة 

١٣٫٥٦٤٫٣٥٨ مترا مربعا.
وردا علــى املراحــل التي 
تضمنتهــا عمليــات تأهيــل 
التربة والوقت الذي استغرقه 

املطلوب لقوة التربة، باإلضافة 
إلى فحص التربة بعد عمليات 
املعاجلة للتأكد من قوتها بعد 
املعاجلة. وبني الرد بأن فترة 
تنفيذ األعمال تعاقديا هي ٩٠٠ 
يوم، بينما اســتغرق تنفيذ 

األعمال مدة ٨٧٤ يوما.
أما بخصوص السؤال عن 

ملعاجلة التربة «علما بأنه مت 
طرح مناقصة معاجلة التربة 
عن طريق جلنــة املناقصات 
املركزية ومت تسلم العطاءات 
مــن شــركات عامليــة مؤهلة 
الرمــال  مختصــة بســحب 
التربــة ومتت  واســتصالح 
ترســية األعمــال للمقــاول 
املطابق للشروط واملواصفات 
بنــاء علــى موافقــة جلنــة 
املناقصات املركزية». وردا على 
سؤال النائب احلمد بخصوص 
القيمة التقديرية لكل مناقصة 
والقيمة اإلجمالية ملناقصات 
معاجلة التربة، فقد أفاد الرد 
بأن القيمة التقديرية ملناقصة 
معاجلة التربة وتهيئة أرض 
مشروع مصفاة الزور بلغت 
٢٢٥٫٠٠٠٫٠٠٠ دينار، وأنه متت 
ترسية العقد بقيمة إجمالية 

بلغت ١٨٦٫٤٠٥٫٠٠٠ دينار.

كمية الرمال التي جلبت إلى 
املوقع، وفيما إذا مت استخدام 
 Dynamic) الضغط الديناميكي
أن  باعتبــار   (Compaction
األرض (صبخــة)، فقــد جاء 
الرد بــأن كمية الرمــال التي 
إلــى املوقــع  مت إحضارهــا 
بلغــت حوالــي ٦٠ مليــون 
مترا مكعبا، ســحبت من قاع 
البحــر باســتخدام أكثر من 
تقنية ملعاجلــة التربة ورفع 
منســوب األرض بنــاء على 
الدراســات اجليوتقنية مثل 
تقنيــة الضغــط الديناميكي 
وتقنية الضغط باســتخدام 
املعدات الدوارة وتقنية اإلحالل 

والضغط الديناميكي.
وردا علــى اكتفاء الوزارة 
مبناقصــة واحــدة ملعاجلــة 
التربــة، فقد جاء الــرد بأنه 
مت االكتفــاء مبناقصة واحدة 

في رده على سؤال للنائب أحمد احلمد بخصوص كمية الرمال التي جلبت إلى املوقع وتأهيل التربة

م.أحمد احلمد

تنفيــذ تلك املراحل، فقد كان 
الرد بأن عمليات تأهيل التربة 
متت عن طريــق عدة مراحل 
وهي مسح املناطق املقترحة 
لســحب الرمال مــن اخلليج 
العربي بالتنسيق مع الهيئة 
العامــة للبيئــة، وإزالــة كل 
العوائق في منطقة مشــروع 
الــزور، واســتخدام  مصفاة 
عدة معدات بحرية لســحب 
الرمال من قاع البحر بناء على 
الدراسات اجليوتقنية واملسح 
البحري، ومتديد شبكة أنابيب 
لضخ الرمال من البحر ملوقع 
املشــروع، وتركيــب معدات 
متابعة وفحص ومتابعة حول 
مناطق سحب الرمال ومنطقة 
املشروع، ورفع مستوى التربة 
في أرض املصفاة، ومعاجلة 
التربــة عــن طريــق تقنيات 
جيوتقنية لتحقيق املستوى 

حمدان العازمي يطلب القرارات املتعلقة بندب
وتثبيت ونقل الوظائف اإلشرافية بـ «الطيران املدني»

وجه النائب حمدان العازمي 
سؤاال إلى وزيرة الدولة لشؤون 
البلدية ووزيرة الدولة لشؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومــات د. رنــا الفــارس، 
بشــأن الصالحيات املمنوحة 
لنائب املدير العام للشــؤون 
اإلدارية واملاليــة والقانونية 
املكلف حاليــا باإلدارة العامة 

للطيران املدني. 
ونص السؤال على ما يلي:
فيما يخص اإلدارة العامة 
للطيران املدني، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- ما الصالحيات املمنوحة 
إلى نائب املدير العام للشؤون 
اإلدارية واملاليــة والقانونية 
املكلف حاليــا باإلدارة العامة 
للطيــران املدنــي؟ وهــل لــه 
اعتمــاد  أي صالحيــات فــي 
الدرجات املالية والعقود املالية 
والشيكات وأوامر الصرف؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
تزويدي بالسند القانوني لذلك 
واعتمادها من الوزير املختص 
كون أن هذه الوظيفة (وكيل 
مساعد باألصالة) التزال شاغرة 

وحاليا بالتكليف.
الذاتيــة  الســيرة   -٢
لنائب املدير العام للشــؤون 
اإلدارية واملاليــة والقانونية 

وظيفة إشرافية مالية (مدير 
الشــؤون املالية) وفي الوقت 
ذاته وظيفة قيادية بالتكليف 
في القطــاع ذاته بصفة نائب 
مديــر عام للشــؤون اإلدارية 

واملالية والقانونية؟
٥- هل توجد أي مواضيع 
واردة مــن الوزراء الســابقني 
املختصــني تتعلــق بجهــات 
حكومية أحيل بسببها السيد 
إلــى التحقيق،  املذكور أعاله 
وحفــظ هــذا التحقيــق ولم 
يحاسب املتسببون؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى اإلفادة 
عن أسباب احلفظ، وهل عرض 
الوزير  موضوع احلفظ على 

املختص؟
٦- هل توجد أي مالحظات 

إجراء التحقيقات ومحاسبة 
املقصرين.

٨- بالنسبة للقطاع اإلداري، 
يرجــى تزويــدي بالقــرارات 
املتعلقة بندب وتثبيت ونقل 
الوظائف اإلشرافية بالطيران 
املدني ابتــداء من يناير ٢٠٢١ 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال، 
وهــل متــت إجــراءات الندب 
والتثبيت مبوجب مخاطبات 
رسمية من الوكالء املساعدين 
أم مبوجب مطالبات شفهية؟ 
وهــل عرضت هــذه القرارات 
على ديــوان اخلدمــة املدنية 
مبوجب القانون؟ مع تزويدي 

باملستندات الدالة على ذلك.
٩- هــل تخطى املوظفون 
املنقولــون أو املنتدبون لهذه 
الوظائف اإلشرافية أي موظفني 
مســتحقني آخريــن؟ وهــل 
التزمتم بقرارات مجلس اخلدمة 
املدنية املتعلقة بهذا الشــأن، 
وأهمها القرار املتعلق بقواعد 
املفاضلة بني املرشحني الصادر 

من مجلس اخلدمة املدنية؟
١٠- صــورة ضوئيــة من 
التظلمات املقدمة في هذا الشأن 
ابتداء من تاريخ ١/١/٢٠٢١ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، وما 
اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة 

جتاهها؟

واردة مــن ديوان احملاســبة 
حول التعدي على املال العام 
(املساحات اإليجارية في مطار 
الكويت الدولي) من شــركات 
طيران أو خدمات أرضية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
إفادتي عن ماهية هذا التعدي، 
واإلجراء الذي اتخذته اإلدارة 
جتاهه، مــع تزويدي بنتائج 
التحقيقــات -  إن وجدت -، 
واملسؤول عن هذا التعدي، مع 
تزويدي بــأي تقارير تتعلق 

باملوضوع ذاته.
٧- ورد كتاب من رئيس 
جهاز متابعة اجلهاز احلكومي 
في تاريخ ٢٦/١/٢٠٢١ تناول 
مالحظات عــدة على اجلهاز 
املالي في الطيران املدني أبرزها 
(عدم االلتزام بتعاميم ديوان 
احملاسبة بشــأن املناقصات 
الداخليــة  واإلجــراءات 
بالطيــران املدنــي) وطلــب 
مــن اإلدارة العامة للطيران 
املدني بكتاب رســمي إجراء 
التحقيقات الالزمة ومحاسبة 
من يثبت تقصيره إال أنه لم 
يتخذ أي إجراء في هذا الشأن 
حتى تاريخه، وعليه يرجى 
تزويدي بأسباب عدم تنفيذ 
طلبات جهــاز متابعة األداء 
احلكومــي، وأســباب عــدم 

حمدان العازمي

املكلف حاليا وتاريخ شــغله 
الوظيفــة القيادية بالتكليف، 
وهل التزمتم بقانون اخلدمة 
املدنيــة بالنســبة للوظائف 
القياديــة (النقــل - الندب - 
التكليف) ووجوب صدورها 
من الوزير أو مجلس الوزراء 
باعتبارها وظيفة قيادية؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

تزويدي مبا يفيد ذلك.
٣- هل توجد أي مخاطبات 
أو كتــب رســمية واردة مــن 
أي مــن اجلهــات الرقابية في 
شأن تورط نائب املدير العام 
للشــؤون اإلداريــة واملاليــة 
والقانونية وهو مدير الشؤون 
املالية حاليا في قضايا كبدت 
املال العام وخزانة الدولة أي 
مبالغ مالية؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بصــورة ضوئيــة مــن هــذه 
الكتب، وما اإلجراء املتخذ من 
اإلدارة في هذا الشأن؟ وهل ورد 
لإلدارة إفادة من وزارة املالية 
بضرورة حتميل املتسبب بتلك 
املبالــغ التي كبدت املال العام 
ولم تنفذ تلك التعليمات؟ مع 
إفادتي بأسباب عدم تنفيذ تلك 

التعليمات حسب القانون.
٤- هل يوجد تعارض أو 
تضــارب مصالح ملن يشــغل 

مرزوق الغامن يهنئ نظيره 
في أيسلندا بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئــة إلى رئيس البرملان في جمهورية أيســلندا 
بيرجير أرمانسون، وذلك مبناسبة العيد الوطني 

مرزوق الغامنلبلده.

بدر املال يسأل عن تعديل سن انتهاء 
اخلدمة ملنصب نائب وزير اخلارجية

وجه النائب د.بدر املال سؤاال إلى وزير اخلارجية الشيخ 
د.أحمد الناصر قال في مقدمته: نظم قانون اخلدمة املدنية سن 
انتهاء اخلدمة للموظف العام والقياديني، وقد منى إلى علمي أن 
وزارة اخلارجية بصدد اتخاذ إجراءات بطلب رفع سن انتهاء 
اخلدمة ملنصب نائب وزير اخلارجية إلى سن أعلى مما هو 
وارد في قانون اخلدمة املدنية، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا 
باآلتــي: هل قامت وزارة اخلارجية بإجراء أي مخاطبات مع 
اجلهات احلكومية بطلب تعديل سن انتهاء اخلدمة ملنصب 
نائب وزيــر اخلارجية؟ في حالة اإلجابــة اإليجاب، يرجى 
تزويدنا مببررات تلك املخاطبات. وهل قامت الوزارة باتخاذ 
أي إجراءات إدارية في ضوء ما تكشف لها من مخالفات وقعت 
من قياديني بشــأن قرارات متعلقة بأقاربهم والتي أظهرتها 

األسئلة البرملانية التي سبق إرسالها إلى الوزارة.
د.بدر املال

أسامة املناور يسأل عن استحداث كلية 
التربية األساسية برنامج معلم القرآن الكرمي

وجه النائب أسامة املناور 
سؤاال إلى وزير العدل ووزير 
الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
جمال اجلــالوي، طالب فيه 
تزوديه وإفادتــه باآلتي: ما 
أسباب تأخر ديوان اخلدمة 
املدنية في إجابة الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 
علــى كتابهــا الصــادر فــي 
٨/١٠/٢٠٢٠ الستحداث كلية 
التربية األساســية برنامج 
الكــرمي، بعد  القــرآن  معلم 
االنتهاء مــن وضع اخلطط 

الدراســية واعتمادهــا اســتنادا إلــى كتاب 
وكيل وزارة األوقاف والشــؤون اإلســالمية 
املوجه إلى املدير العام للهيئة في ٢٩/١/٢٠١٩ 
الستكمال مقترح فتح تخصص معلم القرآن 
الكرمي مشتمال على كشف تقدير االحتياجات 
اخلاصة بالــوزارة من هــذا التخصص ملدة 

عشر سنوات بـ ١١٠٠ وظيفة 
معلم ومعلمة للقرآن الكرمي 
منهم ٣٠٠ معلم و٨٠٠ محفظ 
للقرآن الكرمي وتقرير وزارة 
التربية حاجتهــا للبرنامج 
والــذي يخــدم احتياجــات 
وزارات وهيئات ومؤسسات 
وجمعيات نفع عام وجمعيات 
خيريــة معنيــة بشــؤون 
القــرآن الكرمي ويســهم في 
الوظيفية  الفــرص  توفيــر 
عالوة علــى أهمية مثل هذا 
املقــرر ملــا يرتبــط بتعليم 
وحفظ القرآن الكرمي وجتويده وتالوته من 
معلمني وفق مخرجات تكون من كلية التربية 
األساســية. وجميع املراســالت التي وردت 
للديوان من الوزارات والهيئات واملؤسسات 
بشأن البرنامج، واملذكرات التي أعدها الديوان 

لبحث املوضوع ورأي الديوان به.

أسامة املناور

محمد احلويلة لوزير اإلعالم: ما عدد 
املشروعات املدرجة ضمن ميزانيتكم؟

وجه النائب د. محمد احلويلة سؤاال لوزير اإلعالم والثقافة 
حمــد روح الدين نص علــى ما يلي: يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي: عدد املشروعات املدرجة ضمن ميزانية وزاراتكم واجلهات 
التابعة لكم منذ السنة املالية (٢٠١٧/٢٠١٨) حتى (٢٠٢٠/٢٠٢١)، 
مع بيان قيمة ومدة تنفيذ كل مشروع ونسبة اإلجناز في هذه 
املشروعات. وعدد املشروعات املتأخرة في التنفيذ، وما سبب 
التأخير؟ وكم قيمة األوامر التغييرية التي صدرت فيها لكل 
مشــروع على حدة؟ وهل توجد قضايــا مرفوعة من أو ضد 
الــوزارة واجلهات التابعة لكم بســبب التأخر في تنفيذ هذه 
املشروعات؟ مع بيان هذه القضايا والغرامات املستحقة على 
املقاولنيـ  إن وجدت. وهل أوقفتم التعامل مع مقاولني بسبب 

د. محمد احلويلةعدم االلتزام بتنفيذ العقود في الوقت احملدد لها؟

علي املضف: ال يوجد نقص في العمالة 
وعقد نظافة واحد أبرمه مجلس اجلامعات 

رشيد الفعم

أكد وزير التربية ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث 
العلمــي د. علــي املضف أن 
الوزارة أبرمــت عقد نظافة 
واحد أبرمته األمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة، 
مضيفا أنــه ال يوجد نقص 

في عدد العمالة.
وقال د.املضــف في رده 
على ســؤال برملاني للنائب 
مهلهل املضف حول اجلهات 

التي تتولى مسؤولية متابعة تنفيذ شركات 
النظافــة اللتزاماتها، وان تلــك اجلهات هي 
مكتب الشؤون االدارية واملالية باألمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة. وأوضح الوزير ان 
اآللية املتبعة في الرقابة هي رفع تقارير اجناز 
اعمال دورية من قبل مدير مكتب الشــؤون 
اإلداريــة واملالية لألمني العام لألمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة. وذكر املضف ان 
االمانــة العامة ملجلس اجلامعات اخلاصة ال 
تختص بالرد وفقا للقانون رقم (٣٤) لسنة 
٢٠٠٠ بإنشاء اجلامعات اخلاصة حيث نصت 

املادة الرابعة منه على اآلتي:
«تتمتــع اجلامعــة اخلاصــة بشــخصية 
اعتباريــة مســتقلة اعتبارا من تاريخ نشــر 
املرسوم الصادر بتأسيسها في اجلريدة الرسمية 
وميثلها رئيسها أمام الغير وأمام القضاء ويكون 
للجامعة احلق في متلك االموال املنقولة وغير 
املنقولة وإبرام العقود مبا في ذلك عقود البيع 
والرهن واالقتراض وقبول التبرعات والهبات 
والوصايا وإجراء سائر التصرفات القانونية 
على أال يتعــارض ذلك مع أهدافها». وأضاف 

أن اآلليــة املتبعة حملاســبة 
الشركات املقصرة واملخلة في 
تنفيذ التزاماتها وفق القانون 
ووفقا لبنود العقد عن طريق 
التنسيق بني مكتب الشؤون 
اإلدارية باألمانة العامة ملجلس 
اجلامعــات اخلاصة ومكتب 
الشــؤون القانونية باألمانة 
العامــة ملجلــس اجلامعــات 
اخلاصــة، ولــم تطبــق أي 
عقوبات وذلك اللتزام شركة 
النظافة بتنفيذ بنود العقد.
وفيما يلي نص السؤال:

١ ـ عدد عقود النظافة التي أبرمتها وزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
٢ ـ سبب النقص احلاد في عدد العمالة.

٣ ـ مــا اجلهــات الرقابيــة التــي تتولــى 
مســؤولية متابعــة تنفيذ شــركات النظافة 
اللتزاماتها؟ ومــا اآللية املتبعة في الرقابة؟ 
وهل هذه اجلهات أجرت الالزم عند النقص؟ 
وهل رفعت لكم تقارير حول هذه احلاالت؟

٤ ـ مــا الســند في قرار منــح املدارس او 
املناطق التعليميــة صالحية التعاقد باألمر 

املباشر مع شركات التنظيف؟
٥ـ  ما اإلجراء الذي سيتخذ للحد من مشكلة 
عدد تواجد موظفني أو عمال نظافة في املدارس 
واملعاهد والكليات؟ وكيف ستسدون العجز 

احلاصل؟
٦ـ  ما اآللية املتبعة في محاسبة الشركات 

املقصرة واملخلة في تنفيذ التزاماتها؟
وهل طبقت عقوبات في حقها؟

إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى تزويدي 
مبا يثبــت ذلك، وإذا كانــت اإلجابة بالنفي، 

فما األسباب؟

في رده على سؤال للنائب مهلهل املضف

مهلهل املضف

النواب املعتصمون: مستمرون حتى حتقيق األهداف املنشودة
أصدر النواب املعتصمون أمس 
بيانا انتقدوا فيه غياب بعض وسائل 
اإلعالم والصحافة احمللية عن مشهد 
االعتصام، معتبرين ذلك ســقطة 
ال تليــق بالســلطة الرابعة. وجاء 
في البيان: إن التاريخ السياســي 
الكويتــي قد مّر مبحطــات كثيرة 
ومنعطفات خطيــرة، كان لإلعالم 
الوطنــي فيها دور قيادي ووقفات 
مضيئة ضد كافة أنواع االنتهاكات 
الدســتورية والعبث باملكتسبات 

الشــعبية. وأضاف البيــان: لكنه 
وبالوقت الذي تتناقل فيه الصحافة 
العاملية والوكاالت الدولية أخبار ما 
متر به الكويت من محطة سياسية 
مهمة وحرجــة، تالقت بهــا إرادة 
الشعب وممثليه من نواب مجلس 
األمــة، رافضني العبث بالدســتور 
وتعطيل مواده، غابت بعض وسائل 
اإلعالم والصحافة الكويتية عن هذا 
املشهد، في سقطة ال تليق بسلطة 
رابعة، يستوجب عليها االنتصار 

للدستور والشعب الكويتي.
وذكــر البيان: نحيي الشــعب 
أطيافــه  مبختلــف  الكويتــي 
وتوجهاته، الذي ســخر حسابات 
أفراده الشخصية في جميع وسائل 
التواصل االجتماعي، كما نثمن دور 
احلسابات اإلخبارية الصادقة التي 
نقلت األحداث بتجرد وحيادية، وكل 
من فتح لنا نافذة لننقل للشــعب 
الكويتي ما يحصل من أحداث داخل 
اعتصام بيت األمة. وأكد املعتصمون 

في بيانهم أنهم «مستمرون في هذا 
االعتصــام، حتى حتقيــق أهدافه 

اإلصالحية املنشودة».
الى ذلك، سيبدأ اعتصام دعا اليه 
النواب يســتضيفون فيه الشعب 

الكويتي ووسائل اإلعالم.
هذا، وبــدأ امــس اول اعتصام 
في ديوان النائب د.حســن جوهر 
بالدائرة األولى وسيحضر االعتصام 
األمــة األســبق رئيــس مجلــس 

أحمد السعدون.

يستضيفون لقاءات شعبية في دواوينهم


