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أحمد السعدون: أرسلت نسخة من استجواب 
العازمي لبوقماز إلى رئيس الوزراء والوزيرة

أعلن رئيس مجلس األمة أحمد السعدون عن 
تسلمه استجوابا من النائب حمدان سالم العازمي 
موجها لألخت الفاضلة وزيرة األشغال العامة 
ووزيرة الكهرباء واملاء د.أماني سليمان بوقماز.

وقال رئيس مجلس األمة أحمد السعدون في 
تصريح صحافي انه وفقا لإلجراءات الالئحية 
فقد أرســلت نســخة من صحيفة االســتجواب 
املكون من محور واحد إلى كل من سمو رئيس 
مجلس الوزراء واألخت الفاضلة الوزيرة املعنية، 
مشيرا الى انه سيتم إدراج االستجواب في اول 

رئيس مجلس األمة أحمد السعدونجلسة عادية مقبلة.

عبداهللا فهاد يثّمن استكمال الرغبة السامية بشأن العفو
أعرب النائب عبداهللا فهاد 
عن شــكره لصاحب السمو 
األمير الشــيخ نواف األحمد 
الصباح، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد الصباح 
- حفظهما اهللا ورعاهما - 
بالتوجيه الستكمال الرغبة 
الســامية واملبادرة األميرية 
بشأن ملف العفو عن أبنائه 
املواطنني إعماال ألحكام املادة 

٧٥ من الدستور. 
 وقال فهــاد في تصريح 
صحافي «إننا اليوم نشــهد 

حالة سياســية فريــدة من 
شعبية احلكم بهذه االلتفاتة 
احلقيقيــة لالنتصار إلرادة 
األمــة ومتطلباتهــا، ونثّمن 
دور احلكومــة فــي املوافقة 
على مشروع مرسوم العفو 
اخلــاص برئاســة رئيــس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد الصباح». 
وبــارك فهــاد للشــعب 
الكويتي ولكل األسر واآلباء 
واألمهــات هذا العفــو الذي 
سيلم شمل األسر الكويتية 

وهذه املبادرات ستخدم بإذن 
اهللا مصالــح الناس وتعزز 
االرتيــاح الذي نشــهده في 
أوساط الســاحة السياسية 
لنتجاوز ســلبيات املرحلة 

السابقة». 
واختتــم فهــاد موجهــا 
رســالته إلــى ســمو رئيس 
الوزراء قائال «إن أحســنت 
إلى الشعب فإنك ستجد منا 
املساندة، أما إذا لم تنجز ولم 
تنحز لألمة فإنك ستجد منا 

احملاسبة».

مــع املهجريــن واملســاجني 
واملقيدة حريتهم. 

وقال «إننا لن جند احلرج 
في مد يد التعاون مع احلكومة 
التي نطلب منها حتقيق املزيد 
من اإلجنازات التي ينتظرها 
الشعب لتحقيق الرفاهية من 
خــالل تأمــني كل املتطلبات 
احلقيقية ورفع معاناة األسر 
الكويتية املستمرة وملفات 
اإلصالح السياسي والنهضة 

التنموية املنتظرة». 
واعتبر أن «تلك املصاحلة 

حالة سياسية فريدة من شعبية احلكم بهذه االلتفاتة

عبداهللا فهاد

هاني شمس لزيادة مكافآت الدارسني في اخلارج
ويعلن التقدم بقانون لتعديل قيمتها داخل الكويت

طالب النائب هاني شمس 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد 
العدواني بضرورة االســراع 
فــي إصدار قرار بزيادة قيمة 
املكافآت للطلبة الدارسني في 
اخلــارج، كاشــفا عــن عزمه 
التقدم باقتراح بقانون لتعديل 
قيمة مكافآت الدارسني داخل 
الكويت.  وأوضح شمس في 
تصريح باملركز اإلعالمي في 
مجلس األمــة أن زيادة قيمة 
الدارســني  املكافــآت للطلبة 

فــي اخلــارج ال حتتــاج إلى 
إجــراءات طويلة إمنا حتتاج 
إلى قرار من وزير التربية فقط 
وخاصــة أن آخر زيــادة لهم 
كانت في عام ٢٠١٤. وشدد على 
ضرورة توفير احلياة الكرمية 
لهؤالء الطلبــة حتى يهتموا 
بدراســتهم فقط وميارســوا 
حياتهم الطبيعية في الدول 
األخرى دومنا أن توثر عليهم 
الضغوطات بسبب التضخم 

العاملي احلاصل اآلن.
وأكــد شــمس ضــرورة 

من جانب آخر، دعا شمس 
وزير الصحة د. أحمد العوضي 
إلى ضرورة االستعجال بعودة 
قسم طوارئ األطفال في منطقة 
األحمدي الى مستشفى العدان 
والــذي مت نقلــه منذ جائحة 
ڤيروس كورونا ما ساهم في 

زيادة املشقة على األهالي.
وشدد على ضرورة عودته 
العــدان، حيــث  ملستشــفى 
إنــه يحــوي جميع األقســام 
واإلمكانيات في حال تدهور 

حالة أي طفل مصاب.

االســتعجال بإصــدار هــذا 
القــرار حتى يســتفيدوا من 
دراســتهم حلــني رجوعهــم 
إلى البالد واالســتفادة منهم 
في حتصيلهــم العلمي الذي 

سيحصلون عليه.
وأشــار إلى أنه ســيتقدم 
باقتراح بقانون للدفع لتعديل 
قيمــة املكافأة أيضــا للطلبة 
الدارسني في الداخل كون مبلغ 
الـ ٢٠٠ دينار املخصص لهم ال 
يكفيهم في ظل هذا التضخم 

العاملي.

آخر زيادة كانت عام ٢٠١٤

هاني شمس

عبداهللا املضف يستعجل جلنة الداخلية والدفاع
 إلقرار قانوني «القوائم النسبية» و«مفوضية االنتخابات»

النائــب عبداهللا  طالــب 
املضــف جلنــة الشــؤون 
الداخلية والدفاع باستعجال 
االقتراحني بقانونني بتعديل 
قانون إعادة حتديد الدوائر 
االنتخابية لعضوية مجلس 
األمــة (القوائــم النســبية) 
وقانــون املفوضيــة العليا 
إلدارة االنتخابات، وأن يكونا 
مــن أولى أولويــات اللجنة 
متهيدا إلدراجهما على جدول 

أعمال املجلس.
وقال املضف في تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة إنــه «منــذ 
بداية مجلس ٢٠٢٠ حتدثنا 
عن أهميــة قوانني اإلصالح 
السياســي وأنــه أصــل كل 

اإلصالحات».
القوانــني  وذكــر أن كل 
التي ســتقر في كل مجاالت 

كل املؤسسات.
وأضــاف أن املؤسســة 
العنصــر  السياســية هــي 
الذي يحافــظ على كل هذه 
املؤسسات ويحميها، مشيرا 
إلى أنه «إلمياننا بهذا الدور 
تقدمــت وزمالئي النواب د. 
حسن جوهر ود.عبدالكرمي 
الكنــدري ومهلهــل املضف 
ومهنــد الســاير باقتراحني 
بقانونني أعدنا تقدميهما من 

املجلس السابق».
وبــني أن القانونــني هما 
تعديــل قانون إعادة حتديد 
الدوائر االنتخابية لعضوية 
(القوائــم  األمــة  مجلــس 
النسبية) وقانون املفوضية 
العليــا إلدارة االنتخابــات، 
مشــيرا إلــى أن التقريرين 
خرجــا من جلنة الشــؤون 
التشريعية ومتت إحالتهما 

أمثل وحتدثنا فيه كثيرا».
وقال إن مشروع املفوضية 
العليا إلدارة االنتخابات هو 
لضمان نزاهــة االنتخابات 
إرادة  ولضمــان أن تصــل 
الشعب الكويتي إلى البرملان 

بشكل شفاف وواضح.
وتقدم املضف بالشكر إلى 
أعضاء اللجنة التشريعية، 
مطالبا زمالءه أعضاء جلنة 
الداخلية والدفاع بأن تكون 
هذه القوانني أولى أولوياتهم 
متهيدا إلدراجها على جدول 
األعمال، متقدما بالشكر كذلك 

ملقدمي االقتراحات.
واختتم تصريحه قائال« 
أســأل اهللا تعالى أن يوفق 
كل النــواب فــي ترجمة كل 
ما طرحوه ووعدوا به أبناء 
الشعب الكويتي إلى حقيقة 

ملموسة».

إلى اللجنة املختصة.
ودعــا املضــف زمــالءه 
الشــؤون  أعضــاء جلنــة 
الداخلية والدفاع إلى أن يكون 
القانونان محل اهتمام حتى 
ترفع إلى املجلــس ليدرجا 
على جــدول األعمال متهيدا 

إلقرارهما.
وأكــد املضــف حرصــه 
والنــواب علــى ترجمــة ما 
وعــدوا بــه أبنــاء الشــعب 
الكويتي إلى حقيقة وواقع 
ملموس، الفتا إلى أن قانون 
االنتخــاب احلالــي أتى من 
بــإرادة فرديــة  احلكومــة 
واحلكومــة اختــارت آليــة 

انتخاب من يراقبها.
وذكر أنــه من الناحيتني 
العملية والسياسية فإن نظام 
الصوت الواحد مدمر، مشيرا 
إلى أننا «تقدمنا اآلن بنظام 

أكد حرصه والنواب على ترجمة وعودهم للشعب

عبداهللا املضف

الدولة إن لم تتوافر مؤسسة 
سياسية صاحلة متمثلة في 
البرملان حتقق تطلعات أبناء 
الشــعب الكويتي وتتجسد 
فيهــا عناصر رئيســية من 
صالحيــات أبنــاء الشــعب 
الرقابــة  وهــي  الكويتــي 
والتشريع فلن ينصلح حال 

خالد العتيبي يسأل عن عدم قبول مواطنني
في «املعسرين» على الرغم من مطابقتهم للشروط

وّجه النائب خالد العتيبي 
املاليــة  إلــى وزيــر  ســؤاال 
عبدالوهاب الرشــيد قال في 
مقدمته: صــدر القانون رقم 
٢٨ في شــأن إنشاء صندوق 
ملعاجلــة أوضــاع املواطنني 
املتعثرين في سداد القروض 
االستهالكية واملقسطة جتاه 
البنوك وشركات االستثمار، 
باإلضافة إلى القانون رقم ١٠٤
لســنة ٢٠١٣ في شأن إنشاء 

صندوق دعم األسرة.
وعلى الرغم من مرور ما 

يقارب الـ ١٥ عاما على إنشاء 
هذا الصندوق باإلضافة إلى 
التعديــالت التي قدمت عليه 
وأقــرت لكن وبعد ســنوات 
التجربــة اتضــح أن هنــاك 
عددا من املواطنني املعسرين 
واملتعثريــن تنطبــق عليهم 
مــن  االســتفادة  شــروط 
الصنــدوق ولم يســتفيدوا 
من الصندوق ألســباب غير 

معلومة.
وطالب تزويــده وإفادته 

باآلتي:

الصندوق.
- هنــاك عــدد مــن احلاالت 
ســددت كامــل مديونياتهــا 
وعلــى الرغم من ذلك ما زال 
اخلصم مستمرا من قبل البنك، 
فما أسباب ذلك وملاذا ال يتم 
اخلصــم مباشــرة مــن قبل 
وزارة املالية أسوة بقروض 

بنك االئتمان.
أعــداد مــن مت تســكير   -
مديونياتهــم وأســباب عدم 
تســكير املديونيات أقل من 

٧٠ ألف دينار؟

- كم عدد من تقدم للقانون 
املشــار إليه منذ تطبيقه في 
٢٠٠٩ وأعــداد املســتفيدين 
منــه، كذلك يرجــى تزويدي 
باألعداد املتقدمة واملستفيدة 
بعد تعديل القانون في ٢٠١٠

ومت رفضهم واألسباب التي 
مت على أساسها الرفض.

- املبلغ املرصود للصندوق، 
وما مت صرفه حتى اآلن؟

- كشف بأعداد من قام بسداد 
مديونيتــه وفقــا لألقســاط 
وخــالل املــدة التــي حددها 

استفسر عن عدد املتقدمني منذ ٢٠٠٩

خالد العتيبي

صالح عاشور: ما عدد الكويتيني
العاملني في الشركات احلكومية؟

الصيفي الصيفي يقترح تعديل نظام
البناء في قطعة ٤ مبنطقة الفنطاس

عبداهللا األنبعي يطالب بإنهاء
 ملف تطوير دروازة العبدالرزاق

وّجــه النائــب صالــح 
عاشــور ســؤاال إلى وزير 
املالية عبدالوهاب الرشيد، 
قــال فــي مقدمتــه: متلك 
احلكومة عدة شركات في 
الدولة، ومن بينها: شركة 
مطاحن الدقيــق واملخابز 
الكويتية والشركة الكويتية 
لالســتثمار وشركة النقل 
العام واخلطــوط اجلوية 
الكويتيــة وشــركة نقــل 
وجتارة املواشي واملجموعة 
العقاريــة  االســتثمارية 

الكويتية وشــركة املشروعات السياحية 
وشركة إدارة املرافق العمومية والشركة 
الكويتية لتطوير املشــروعات الصغيرة 
والشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
واملجموعة الثالثية العاملية لالستشارات 
وشركة العناية الكويتية إلدارة املستشفيات.

وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
١ ـ كــم عــدد املوظفــني الكويتيــني وغيــر 
الكويتيني العاملني في هذه الشركات؟ (كل 

شركة على حدة).
٢ ـ كم تبلــغ مصروفات 
هذه الشركات وإيراداتها 
منذ ١-١-٢٠١٥ حتى ورود 
السؤال؟ (كل شركة على 

حدة).
٣ ـ ما أسباب العجز بأي 
شركة من الشــركات إن 
وجدت وما أسباب العجز؟ 
وما اخلطة جتاه العجز؟

٤ ـ كم يبلغ رأس مال كل 
شركة من هذه الشركات؟

٥ـ  هــل هنــاك نية خطة 
لتنمية هذه الشركات وتطويرها وافتتاح 
فــروع لها؟ مــع تزويــدي باخلطط إن 

وجدت.
٦ ـ هــل هنــاك خطة إلنشــاء شــركات 
حكومية جديدة باملجاالت املختلفة سواء 
مجاالت إسكانية أو صحية أو نفطية أو 
بتروكيماويات أو مجال التكنولوجيا؟

٧ ـ ملــاذا ال يتم صرف بدل دعم العمالة 
للكويتيني العاملني في هذه الشركات؟

النائــب الصيفي  قــدم 
الصيفــي اقتراحــا برغبة 
بتعديــل نظــام البناء في 
قطعة ٤ مبنطقة الفنطاس 
من نظام الشريط الساحلي 
إلــى نظــام بنــاء الســكن 

اخلاص.
وقال في مقدمة االقتراح، 
إنــه نظــرا ألهميــة امللف 
اإلســكاني وملــا ميثله من 
أولويــة نيابية وحكومية 
ولتأثيره املباشر على جودة 
حياة املواطنني، وانسجاما 

مع رؤية التطوير واإلصالح الرقابي الذي 
يصــب فــي الصالح العــام، وألن قطعة ٤

الفنطــاس هــي  مبنطقــة 
الوحيدة من ضمن املناطق 
التــي تقع غرب الشــريط 
الساحلي ومحاطة بالسكن 
االستثماري من جهة قطعة 
٣ بالفنطــاس ومــن جهة 
املهبولة كذلك، ولهذا ارتأينا 
أنه من اإلنصاف أن يتعدل 

نظام البناء اخلاص.
االقتــراح على  ونــص 

اآلتي:
«تعديل نظام البناء في 
قطعة ٤ مبنطقة الفنطاس 
من نظام الشريط الساحلي (ج) إلى نظام 

بناء السكن اخلاص».

طالــب النائــب عبــداهللا 
األنبعــي بإنهاء ملف تطوير 
دروازة العبدالرزاق، وتوضيح 
أسباب استقالة مدير جامعة 
الكويــت ومكافأتــه إن كان 
محسنا ومحاســبته إن كان 

مسيئا. 
وقال األنبعي في تصريح 
باملركز االعالمي في مجلس 
األمة: في الوقت الذي نهنئ 
األشقاء في قطر بهذا االفتتاح 
الكبير ملونديال ٢٠٢٢ الذي 
سيضيف زخما لدول اخلليج، 

نعزي فيه أنفسنا بفشل ٤ حكومات متعاقبة 
في تنفيذ مشروع دروازة العبدالرزاق والذي 

تســتغرق مــدة تنفيذه ٩٠
يوما.

مشــروع  أن  وأوضــح 
الــرزاق مت  العبــد  دروازة 
إيقافه بعد البدء فيه، وسط 
تقــاذف املســؤوليات خالل 
حكومــات متعاقبة، مطالبا 
برؤية حكومية واضحة جتاه 

هذا امللف.
من جهة أخرى، تســاءل 
األنبعي عن مسببات استقالة 
مدير جامعة الكويت، وإن كان 
مديــر اجلامعة ميلك ملفات 
فساد فلماذا يقدم استقالته؟، مطالبا مبكافأته 

إن كان محسنا ومحاسبته إن كان مسيئا.

استفسر عن مصروفات الشركات وإيراداتها

 إلى نظام السكن اخلاص

مع توضيح أسباب استقالة مدير جامعة الكويت

صالح عاشور

الصيفي الصيفي

عبداهللا األنبعي

سعد اخلنفور: منح الوكالء األوائل في الشرطة آخر
مربوط لرتبتهم وحساب تقاعدهم على هذا األساس

قدم النائب سعد اخلنفور 
اقتراحا برغبة مبنح الوكالء 
األوائل في قوة الشرطة ممن 
استوفى منهم اخلدمة ٢٥ سنة 
فعليــة وأمت العمر ٤٥ ســنة 
وحصل على ٣ عالوات دورية، 
آخر مربوط لرتبته ويحسب 

تقاعده على هذا األساس.
ونص االقتراح على ما يلي:
يعــد أبناؤنا وإخواننا في 
وزارة الداخليــة هــم صمــام 
األمان، والعني الســاهرة على 
أمن البالد والعباد، وما ينطبق 

على نظرائهم في املؤسســات 
العسكرية األخرى مثل اجليش 
واحلــرس الوطنــي واإلطفاء 

يجب أن ينطبق عليهم.
وحيــث إن املــادة ١٠١ من 
القانون رقم ٢٣ لســنة ١٩٦٨

بشأن نظام قوة الشرطة تنص 
على أنه: «إذا أحيل رجل قوة 
الشرطة إلى التقاعد وكان قد 
استوفى املدة الالزمة كحد أدنى 
للترقية، ولم يرق لعدم وجود 
شــواغر، منح الرتبة الثانية 
لرتبته واحتسب تقاعده على 

لذا أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي:

العدالــة  ملبــدأ  تطبيقــا 
واملســاواة بني رجال اجليش 
ورجال قوة الشرطة واحلرس 
الوطني، يجــب منح الوكالء 
األوائل في قوة الشرطة ممن 
اســتوفى منهــم اخلدمــة ٢٥
ســنة فعليــة وأمت العمر ٤٥
ســنة فأكثر وحصــل على ٣

عالوات دوريــة، آخر مربوط 
لرتبته ويحسب تقاعده على 

هذا األساس.

هذا األساس».
القــرار  ونظــرا لصــدور 
الوزاري رقم ٢١١ لســنة ٢٠٢١

من نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الذي نص على 
أنه «إذا أحيل العســكري إلى 
التقاعد برتبة وكيل أول وكان 
قد اســتوفى مــدة اخلدمة ٢٥

سنة فعلية وأمت العمر ٤٥ سنة 
فأكثر وحاصل على ٣ عالوات 
دوريــة، مينــح آخــر مربوط 
لرتبته ويحســب تقاعد على 

هذا األساس».
سعد اخلنفور

تخصيص ٢٠٪ من إعالنات الشوارع 
للمشروعات الصغيرة وبأسعار رمزية

قدم النائب عبد اهللا األنبعي اقتراحا 
برغبــة لتخصيص ٢٠٪ مــن إعالنات 
الشوارع للمشروعات الصغيرة وبأسعار 
رمزيــة تكون في متناول أصحاب هذه 

املشروعات.
وقال في مقدمة اقتراحه: نظرا لوجوب 
متكني املشروعات الصغيرة وملا يتحمله 
أصحاب املشــاريع من أعباء وتكاليف 
اإلعالن والتي تؤدي في كثير من األحيان 

إلى اســتنزاف أرباحهم وتعيق توسع 
مشــاريعهم، لذا مــن الواجب متكينهم 
في تخصيص نســبة ٢٠٪ من إعالنات 
الشوارع بأسعار رمزية تكون في متناول 

أصحاب املشروعات الصغيرة.
ونص االقتراح على ما يلي:

«تخصيص نسبة ٢٠٪ للمشروعات 
الصغيرة من إعالنات الشوارع بأسعار 

رمزية».

يتحمل أصحاب املشاريع أعباء وتكاليف اإلعالن 
ما يؤدي إلى استنزاف أرباحهم وتعيق توسعهم


