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استقبل رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في مكتبه 
أمس عددا من السفراء املعتمدين لدى البالد.

والتقى الســعدون كال على حدة سفير سلطنة عمان 
الشقيقة لدى الكويت د.صالح بن عامر اخلروصي وسفير 
فلسطني رامي طهبوب وسفير اليابان لدى الكويت مورينو 
ياسوناري. كما استقبل السعدون في مكتبه سفيرنا لدى 

أذربيجان عبداهللا محمد املوعد. .. ويستقبل سفير اليابان مورينو ياسوناريالرئيس السعدون مستقبال سفير فلسطني رامي طهبوب

السعدون مستقبال سفير سلطنة عمان د.صالح بن عامر اخلروصي رئيس مجلس األمة أحمد السعدون أثناء استقباله سفيرنا لدى أذربيجان عبداهللا املوعد

أحمد السعدون يستقبل
 سفراء عمان واليابان وفلسطني 

وسفيرنا لدى أذربيجان

٥ نواب ُيعلنون تشكيل مجموعة تنسيقية وطنية: 
سنكون خط الدفاع األول عن حقوق املواطنني

النواب أحمد الري  أعلن 
وصالــح عاشــور ود.خليل 
أبل وخليــل الصالح وهاني 
شمس عن تشكيل مجموعة 
تنســيقية وطنيــة تتبنــى 
الوطــن،  أبنــاء  اهتمامــات 
مؤكدين أن العمل اجلماعي 
ســمة العمــل الدميوقراطي 

الفاعل.

مشــتركة مــن شــأنها تقدم 
وازدهار وطننا الكويت ورفع 
املستوى املعيشي ملواطنيه 
مــن خالل إقرار تشــريعات 
وطنية وشعبية وعلى رأسها 
حلول جلميع القضايا العالقة 
في ميادين التربية والتعليم 
واإلســكان والصحة العامة 
الكويتيني  املبادريــن  ودعم 

واالســتمرار فــي مكافحــة 
الفساد التزاما بقسمهم.

وأكــدوا علــى أن «العمل 
اجلماعــي هو ســمة العمل 
الدميوقراطــي الفاعــل، وأن 
التواصل مع أبناء الكويت هو 
معيار النجاح الذي سنستند 
إليه الستمرارنا في هذا النهج 
الذي سنبدأه معا بإذن اهللا».

والكويتيني البدون وترسيخ 
مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص 
بني أبناء الشعب الكويتي».

وأضاف النواب في بيانهم 
أنهم لن يتوانوا عن دعم كل 
قضية تخــدم الصالح العام 
وأنهم سيكونون خط الدفاع 
األول عن حقــوق املواطنني 
من خالل الرقابة واحملاسبة 

هدفها حتقيق ازدهار الكويت وحتسني املستوى املعيشي للمواطنني

خليل الصالحهاني شمس د.خليل أبل صالح عاشور أحمد الري

وقال النواب اخلمسة في 
بيان صحافي أصدروه امس 
«ملا تقتضيه املرحلة املقبلة 
من عمل برملاني جاد لتحقيق 
طموحات الشــعب الكويتي 
فقد قررنا تشكيل مجموعة 
تنســيقية وطنيــة تتبنــى 
كل اهتمامــات أبناء الوطن، 
واضعني نصب أعيننا أهدافا 

شعيب شعبان: ما أسباب إغالق جسور املشاة
 في مختلف املناطق وهل توجد بها كاميرات؟

النائــب شــعيب  وجــه 
شــعبان ســؤاال إلى وزيرة 
العامــة وزيــرة  األشــغال 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجددة د.أماني بوقماز، عن 
أسباب إغالق جسور املشاة 
اجلديدة في مختلف مناطق 

الكويت.
ونص السؤال على ما يلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
١- ما أسباب إغالق جسور 

املشــاة اجلديدة في مختلف 
مناطق الكويت؟

٢- ما الــرأي الفني لإلدارة 
املختصة في آثار أو تبعات 
هذا اإلغالق على جسر املشاة؟
٣- مــا مدى صحــة ما ذكر 
حول بقاء أجهــزة التكييف 
املركزية مفتوحة تعمل على 
مدار الساعة مما يشكل معه 

هدرا للمال العام؟
٤- هل حددمت موعدا إلعادة 
افتتاح هذه اجلســور؟ كما 

مشــروع تصميــم وإنشــاء 
وإجنــاز وصيانــة جســور 
مشــاة عقد (هـ ط ٢٥٠) مع 
نبذة تعريفية عنه والوضع 

احلالي للمشروع.
٨- هل مازالت اجلسور حتت 
الصيانة عند الشركة املنفذة؟ 
إذا كانت اإلجابة بالنفي، هل 
وقعت الوزارة عقود صيانة 
جديدة؟ كما يرجى تزويدي 
ببيانــات عن حالة الصيانة 

جلسور املشاة.

يرجى حتديد مواقعها وبيان 
احلالــة املاليــة لكل جســر 
وأســباب إغالقــه واملوعــد 

الزمني إلعادة افتتاحه.
٥- هل توجد كاميرات مراقبة 
أمنية في هذه اجلسور؟ إذا 
كانــت اإلجابــة بالنفي، فما 

األسباب؟
٦- كم بلغت تكلفة املشروع؟ 
وما الشــركة املنفذة للعقد؟ 
وكم استغرق تنفيذ العقد؟

٧- جميــع املعلومات حول 

استفسر عن تكلفة املشروع وصيانته

أسامة الشاهني: تقدمُت بسؤال إلى وزير العدل بشأن 
أسباب قلة عدد املقبولني في الدفعة األخيرة بالنيابة

قال النائب أسامة الشاهني 
إنــه وجــه ســؤاال برملانيــا 
إلــى وزيــر العــدل ووزيــر 
األوقاف والشؤون اإلسالمية 
عبدالعزيز املاجد عن الدفعة 
األخيرة املعلن عنها للقبول 
في النيابة العامة وسبب قلة 

عدد املقبولني فيها.
الشــاهني فــي  وأوضــح 
تصريــح باملركــز اإلعالمــي 
ملجلس األمة أن الكشف املعلن 
باملقبولني أثار تساؤالت عدة، 
بسبب قلة عدد املقبولني ومبا 
لم ينسجم مع خطة تكويت 
القضاء، مشيرا إلى أنه سبق 
اإلعالن عن تكويت هذا املرفق 
بشكل عام وكامل خالل سنتني 
أو ثالث. وأضاف الشــاهني: 
«فوجئنا بهذا العدد احملدود 

واحملاكم ســلطة عامة مهمة 
الثالثــة  املكونــات  وأحــد 
للسلطات العامة، مضيفا أن 
تكويت القضــاء يعد مظهرا 
من مظاهر السيادة الوطنية.

وأشار إلى أن هذا املطلب 
تأخر كثيرا رغم قدم القضاء 
والقضاة في الكويت، ابتداء 
من القضاء الشريعي ووصوال 
الى شكله احلديث املعاصر.

وبني انه استفسر عن سبب 
خلو ومحدودية عدد خريجي 
كلية الشريعة ضمن الدفعة 
املعلن عن قبولها في النيابة، 
وهل خلت هذه الدفعة بخالف 
الدفعات السابقة من خريجي 
الشريعة، مشيرا إلى أنه كانت 
هنــاك دائمــا حصــة مقررة 
ومتعــارف عليهــا خلريجي 

االســتفادة من تعيني معاون 
القضاء ليكون هناك تسلسل 
وتدرج في وظائــف القضاء 
مواز للتسلســل فــي النيابة 
العامة ويســاهم في تعجيل 
التكويت وزيادة التوظيف في 

سلكي القضاء والنيابة.
وأعرب الشاهني عن أمله 
في أن يجد إجابات ســريعة 
ألســئلته وحلــوال عمليــة 
لتعجيــل تنفيــذ وتطبيــق 
التكويت في مرفق القضاء، 
مؤكدا أن هــذا املطلب تأخر 
كثيرا رغم كونه محل إجماع 
شــعبي، كما أنه مت اإلعالن 
من قبل احلكومة عنه بشكل 
متكــرر لكــن دون جــدوى 
حقيقية علــى أرض الواقع 

حتى هذه اللحظة.

كلية الشــريعة انسجاما مع 
الواجب الشرعي والدستوري 
الذي جعل الشريعة اإلسالمية 

مصدرا رئيسيا للتشريع.
وقال إنه استفســر أيضا 
عن ســبب عــدم تعيني ذوي 
اخلبرة من الدكاترة واحملامني 
املخضرمني في مناصب قيادية 
بشكل مباشر، مبينا أن قانون 
تنظيم القضاء يتيح هذه امليزة 
وميكن استثمارها للتعجيل 

بالتكويت.
وأشــار الشــاهني إلى أن 
الســؤال تضمن استفســارا 
عن إمكانية زيــادة عدد هذه 
الدفعــة واالســتعانة بنظام 
التدريب الصباحي واملسائي 
في حــال التعذر بقلة املقاعد 
املتاحة لتدريبهم، وأيضا عن 

استفسر عن سبب خلو ومحدودية عدد خريجي كلية الشريعة ضمن الدفعة املعلن عن قبولها

أسامة الشاهني

واستفسرنا عن عدد املتقدمني 
واملقبولني ورئيس وأعضاء 
جلنة املقابالت وخطط املجلس 
األعلــى للقضــاء لتكويــت 

القضاء».
وأفاد الشاهني بأن القضاء 

.. ويقترح شراكة بني وزارتي الصحة
والتعليم العالي لتخريج كوادر صحية

قــدم النائب عبداهللا األنبعــي اقتراحا 
برغبة بتنفيذ برنامج الشــراكة املرنة بني 
وزارتي الصحة والتربية والتعليم العالي 
لتخريــج كــوادر وطنية فــي تخصصات 

التمريض واخلدمات الطبية املساندة.
ونص االقتراح على ما يلي: ملا تتطلبه 
التحديــات بــإدارة املستشــفيات القائمة 
واحلديثة واملزمع إنشاؤها ولندرة كوادر 
التمريض واخلدمات الطبية املساندة عاملية 
وإلمياننــا بوجود دعم الكــوادر الوطنية 
والرغبة الشــديدة لدى الكثير من الطلبة 
علــى هذا التخصص، ونتيجة لعدم متكن 
جهــات التدريــس والتدريب فــي جامعة 

الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
من اســتيعاب أعداد الطلبــة املقبلني على 
هــذا التخصص، نقترح أن يتــم التعاون 
من خالل املوافقة على الشراكة املرنة بني 
الطرفــني حيث يقوم أطباء وزارة الصحة 
وأثناء بقائهم على رأس عملهم بالتدريس 
والتدريب الستخراج هذه الكوادر ملا تتطلبه 
احلاجة الكبيرة إلدارة هذه املستشفيات.

لذا، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
الشراكة املرنة بني وزارتي الصحة والتربية 
والتعليم العالي لتخريج أعداد من الكوادر 
الوطنية في تخصصات التمريض واخلدمات 

الطبية املساندة.

عبداهللا األنبعي

عادل الدمخي: ما قيمة بند الدورات 
والبطوالت في ميزانية هيئة الرياضة؟

النائــب د.عــادل  وجــه 
الدمخي ســؤالني إلــى وزير 
اإلعــالم والثقافــة ووزيــر 
الشــباب  الدولــة لشــؤون 
عبدالرحمن املطيري، بشأن 
املستشــارين العاملــني فــي 
اجلهــات التابعة، وقيمة بند 
واالســتضافة  املشــاركات 

للدورات والبطوالت. 
ونص السؤال األول على ما 
يلي:  يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
- كشــف بأســماء جميــع 

املستشارين العاملني في كل جهة من اجلهات 
التابعة لكم ســواء بتعيني دائم أو باســتعانة 
بخدمات وصورة ضوئية من قرارات تعيينهم 
والسيرة الذاتية لكل منهم وقيمة املكافأة الشهرية 
أو الســنوية منذ بداية تعيينهم، وهل مازالوا 
على رأس عملهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

وجاء في السؤال الثاني ما يلي: 
يخصص في ميزانية الهيئة العامة للرياضة 
بند للدورات واملشــاركات للهيئات الرياضية 
ســواء كانت خارجية أو داخلية باالستضافة 

وكذلك املعسكرات الرياضية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- قيمة البند املخصص للدورات واملشاركات 
واالســتضافة للدورات والبطوالت اخلارجية 
والداخلية وكذلك املعسكرات في ميزانية الهيئة 
العامة للرياضة للسنوات املالية (٢٠١٨-٢٠١٩) 
و(٢٠١٩-٢٠٢٠) و(٢٠٢٠-٢٠٢١) و(٢٠٢٢/٢٠٢١) 

و(٢٠٢٢-٢٠٢٣).
٢- هــل أجريت مناقلة لهذا البند ســواء منه 
أو إليه في كل الســنوات املالية املشــار إليها 
أعاله في البند (١)؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجى تزويدي بهذه املناقالت وقيمتها وأسبابها 

واملراسالت بني الهيئة ووزارة 
املالية.

٣- كشــف تفصيلي بجميع 
املشــاركات خالل الســنوات 
املاليــة املشــار إليهــا أعاله 
في البنــد (١)، ســواء كانت 
استضافة خارجية أو داخلية 
وكذلك املعســكرات والهيئة 
الرياضية املشــاركة في هذه 
الــدورات واملعســكرات أو 
املســتضيفة لها مــع حتديد 
املدة واملبلــغ املخصص لكل 

منها على حدة.
٤- جميع املســتندات اخلاصــة بالتعاقد مع 
الشــركات واجلهات املنظمة لكل فعالية على 
حدة التي أقيمت في الســنوات املالية املشــار 
إليها أعاله فــي البند (١)، وكذلك عقد االتفاق 
بني الشركة واجلهة املنظمة ومستندات الصرف 
(شبكات أو سندات صرف نقدية) لكل بند من 
البنود التــي تتضمنها مبالغ هــذه الفعالية، 
وكذلك املســؤول عن رصف هــذه املبالغ لكل 

فعالية على حدة.
٥- هــل كانت جميع أعمال الصرف على هذه 
الفعاليات متطابقة مع النظم واللوائح احملاسبية 
التي نصــت عليها الالئحة املاليــة؟ إذا كانت 
اإلجابة بالنفــي، لبعض احلاالت، فما اإلجراء 
الــذي اتخذ في الهيئة الرياضية املخالفة؟ مع 

تقدمي املستندات الدالة على ذلك.
٦- هل اكتشــفت حاالت تعارض مصالح بني 
جميع الشركات املتعاقد معها ومسؤولي الهيئات 
الرياضية خالل الســنوات املالية املشار إليها 
أعاله في البند (١)؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
فيرجــى ذكر هــذه احلاالت واإلجــراءات التي 
اتخــذت جتــاه املخالف مع تقدمي املســتندات 

الدالة على ذلك.

د.عادل الدمخي

آمل في إجابات سريعة لألسئلة وحلول عملية لتعجيل تنفيذ وتطبيق التكويت في مرفق القضاء

شعيب شعبان

عبداهللا األنبعي: فتح مستوصفي «جابر األحمد» 
و«شمال غرب الصليبيخات» على مدار ٢٤ ساعة

قــال النائــب عبــداهللا 
األنبعي إنه اجتمع مع وزير 
الصحــة د.أحمد العوضي 
وناقش عددا من االقتراحات 
الوطنية التي تلبي تطلعات 
املواطنني وتســهم في حل 
الكــوادر  مشــكلة نقــص 
الطبية املساندة في وزارة 
الصحة. وأوضح األنبعي 
في تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلس األمة أنه ناقش مع 
وزير الصحة اقتراحا برغبة 
بفتــح مســتوصفي جابر 

األحمد وشمال غرب الصليبخات على مدار 
٢٤ ساعة لرفع املعاناة عن أهالي املنطقة التي 
تتميز بالكثافة السكانية العالية وصعوبة 

الوصول إلى املستوصفات املجاورة.
وأضاف األنبعي إنه ناقش أيضا االقتراح 
برغبة ملعاجلة النقص فــي كوادر اخلدمات 
املســاندة في الوزارة وفقا لبرنامج يســمى 
برنامج الشراكة املرنة يتم بني الهيئة العامة 

للتعليــم التطبيقي ووزارة 
الصحــة. وبني أن االقتراح 
يقضي بتوقيع مذكرة تفاهم 
العلوم الصحية  بني كلية 
لـ(التطبيقــي)،  التابعــة 
الصحــة بشــأن  ووزارة 
برنامج للشراكة املرنة الذي 
يتم من خالله انتداب أطباء 
ومتخصصــني مــن وزارة 
الصحة للتدريس للطلبة 
في كليــة العلوم الصحية 
حلل مشكلة نقص الكوادر.
وأضــاف األنبعــي أنه 
تقدم باالقتراح بعد إعداد دراسة، أوضحت 
ما تعانيه الكويت والعالم أجمع من ندرة في 
كوادر التمريض واخلدمات الطبية املساندة، 
خصوصــا أن اخلدمات الصحيــة بالبالد 
ستكون أمام حتديات كبيرة في ظل إنشاء 
املستشفيات اجلديدة املقبلة ومستشفيات 
الضمان باإلضافة إلى النقص املوجود في 

املستشفيات احلالية.


