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صالح عاشور: ما اجلهة املسؤولة عن رفع «السافي»
وكم عدد عقود النظافة لـ «الوفرة السكنية والزراعية»؟

وّجه النائب صالح عاشور 
٣ أســئلة إلى ٣ وزراء هم كل 
مــن وزيــرة األشــغال العامة 
ووزيرة الكهرباء واملاء والطاقة 
املتجددة د.أماني بوقماز، بشأن 
عقود إزالة السافي من الطرق، 
ووزير الدولة لشؤون البلدية، 
عن عقود النظافة في الوفرة، 
ووزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنميــة املجتمعيــة وزيرة 
الدولة لشؤون املرأة والطفولة 
مي البغلي، عن املبالغ احملصلة 
مــن اجلمعيــات التعاونيــة، 
ونصت األسئلة على ما يلي:

وجاء في سؤاله إلى وزيرة 
األشغال ما يلي:  يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما اجلهة املســؤولة عن 
رفــع (الســافي) فــي الطرق 
السريعة خاصة الطرق املؤدية 
ملدينة صباح األحمد السكنية 
الســكنية والوفرة  والوفــرة 

املوجودة في العقد.
وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشؤون البلدية ما يلي: 

يرجى إفادتي باآلتي:
١ ـ كم عــدد عقود النظافة 
التــي وّقعتها بلديــة الكويت 
ملنطقة الوفرة السكنية والوفرة 
٢٠١٧/١/١ حتى  الزراعية منــذ 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع 
تزويدي مبدة كل عقد، وقيمته 
ونطاق املناطق املشــمولة في 
العقد وأســماء الشركات التي 

جرى التوقيع معها.
٢ ـ كم عدد العقوبات التي 
فرضتها بلديــة الكويت على 
الشركات التي جرى التوقيع 
معهــا فيما يتعلــق بالنظافة 
للمناطق املشار إليها في السؤال 
األول؟ مــع تزويــدي بصورة 

ضوئية من تلك العقوبات.
٣ ـ مــا اجلهــة املســؤولة 
عــن تلقي شــكاوى املزارعني 

بآلية صرف تلك املبالغ؟ وما 
أوجه الصرف؟ مــع تزويدي 
بجميع املستندات حول أوجه 
الصرف في حال كانت اإلجابة 
اإليجــاب، وفي حالة عدم علم 
الــوزارة فما األســباب؟ وهل 
هناك مخاطبات بــني الوزارة 
أوجــه  لبيــان  واحملافظــني 

الصرف؟
٣ ـ ما املشاريع التي قامت 
بهــا احملافظــات مــن أمــوال 
اجلمعيــات وكذلك األنشــطة 
الثقافيــة واالجتماعيــة -إن 

وجدت-؟
٤ـ  هــل هنــاك مالحظــات 
وردت للــوزارة بــأن املبالــغ 
التي حولت للمحافظني استفيد 
منها بشكل شــخصي وليس 
للمنفعــة العامــة أو خلدمــة 
مناطق احملافظات؟ مع تزويدي 
بإجراءات الوزارة في حال كانت 

اإلجابة باإليجاب.

فيمــا يتعلق بنظافــة منطقة 
الوفرة الزراعية؟ مع تزويدي 
بجميع الشــكاوى التي قدمت 
لتلك اجلهة واإلجــراء املتخذ 
في شأنها. وجاء في سؤاله إلى 
وزيرة الشؤون االجتماعية ما 
يلي:  صدر قرار وزارة الشؤون 
االجتماعيــة رقم (١٦) لســنة 
٢٠١٦ في شــأن تنظيم العمل 
التعاوني ونصت في املادة (٥٥) 
على إلزام اجلمعيات التعاونية 
بتقدمي ٥٪ من أرباح اجلمعيات 
لدعم احملافظات، وعليه يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ـ  كم قيمة املبالغ السنوية 
احملصلة وفق النسبة احملددة 
فــي قــرار وزارة الشــؤون 
االجتماعيــة مــن اجلمعيــات 
التعاونية لصالح كل محافظة 
على حدة منــذ ٢٠١٧/١/١ حتى 

تاريخ ورود السؤال.
٢ ـ هــل لدى الــوزارة علم 

استفسر عن قيمة املبالغ السنوية احملصلة وفق النسبة احملددة من اجلمعيات التعاونية لصالح كل محافظة

صالح عاشور

الزراعية؟
٢ ـ كــم عدد العقــود التي 
وقعتهــا وزارة األشــغال مع 
الشركات إلزالة األتربة والسافي 
منذ ٢٠١٧/١/١ حتى تاريخ ورود 
السؤال؟ مع تزويدي بقيمة كل 
عقد ومدته، واملناطق املشمولة 
فــي كل عقــد، والغرامات في 
حالة عدم االلتزام بالشــروط 

«زاك سلوشنز»: نؤكد سالمة موقفنا الفني 

والقانوني وعدم وجود حظر على الشركة
أصدرت شركة زاك سلوشنز ألنظمة 
الكمبيوتــر بيانا توضيحيا جاء فيه ما 

يلي:
باإلشارة الى ما مت تداوله عبر وسائل 
اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي، تؤكد 
شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر 
سالمة موقفها الفني والقانوني، وأنه ال 
يوجد أي حظر عليها من أي جهة حكومية 
أو سيادية، وأن ما متت إثارته عبر وسائل 
التواصل االجتماعي يخص موضوعات 
قدمية مت غلقها من قبل اجلهات املعنية 
املختصة بعد التأكد من صحة وسالمة 

موقف الشركة الفني والقانوني.
وأضــاف البيــان: مت الــرد على هذه 
التساؤالت من قبل الشركة مسبقا، وحيث 
انه متت إثارة املوضوع مرة أخرى، نود 
التوضيح والتأكيد على أن ما مت تداوله 
بصدور ُحكم قضائي من محكمة التمييز 
باحلبس خمس ســنوات ألحد العاملني 
التابعني للشركة قد ثبت بالدليل انه ليس 
لــه أي عالقة وظيفية بالشــركة وليس 
على كفالتها في ذلك الوقت كما هو مثبت 
باملستندات، بل على العكس متاما مما نشر 
فإن الشركة هي التي قامت بحل املشكلة 
وكشفت الشخص الذي قام باالختراق، 
حيث طلبت إدارة نظم املعلومات مبجلس 
األمة مساعدة الشركة ومتت تلبية الطلب 
بإرسال مهندس مختص في أمن املعلومات 
لكشف االختراق، وقد أدلى بشهادته لدى 

جهات التحقيق. 

وقد مت توجيه كتاب شكر الى مهندسي 
الشركة تقديرا ملا قاموا به من مجهودات 
ملساعدة املجلس، وكذلك مت متديد بعض 
عقود الصيانة من قبل املجلس للشركة، 
مما يؤكد على صحة وقوة موقف الشركة، 

وإال ملا متت االستعانة بها.
وزاد البيان: اجلدير بالذكر أن الشركة 
لديها تعاقدات حديثة وسارية مع معظم 
اجلهات احلكومية والنفطية والبنكية في 
مجال أمن وحماية املعلومات، كما متت 
االستعانة بخبراء الشــركة في مواقف 
عديدة للمساعدة في منع اختراقات أمنية 
الكترونية للعديد من اجلهات احلكومية.

وقد مت تكرمي الشركة محليا ودوليا 
حلصولهــا على أكثر من ١٥٠ جائزة من 
شركات عاملية كواحدة من أفضل خمس 
شركات على مســتوى أوروبا والشرق 
األوسط، ورفعت اسم دولة الكويت عاليًا 

في احملافل الدولية.
كما أن شركة زاك سلوشنز حتتفظ بكل 
حقوقها في حماية سمعتها والدفاع عن 
مصاحلها في إطار من الدستور والقانون 

وفق اآلليات القانونية املتبعة.
ونؤكد حــرص الشــركة الدائم على 
مؤازرتهــا ودعمها الالمحــدود والدائم 
لــكل أجهزة الدولة وللجهات احلكومية 
والســيادية من خالل توضيح احلقائق 
وعدم دقة املعلومات املتداولة، آملني أن 
نكــون دائما في خدمــة وطننا احلبيب 

وشعبها العظيم.

محمد املهان: ما خطة «التربية» لتعديل ترتيب
الكويت في مؤشر جودة التدريب والتعليم؟

وجه النائب د.محمد املهان 
٤ أسئلة إلى ٣ وزراء هم كل 
مــن، وزير التعليــم العالي 
العلمــي د.حمــد  والبحــث 
العدواني، بشــأن خطة رفع 
مســتوى التعليــم، وزيادة 
عدد املدارس فــي منطقة أم 
الهيمان، ووزيرة األشــغال 
العامة ووزيرة الكهرباء واملاء 
والطاقــة املتجــددة د.أماني 
بوقمــاز، بشــأن إجــراءات 
الــوزارة ملعاجلــة مشــاكل 
الطرق، ووزير الدولة لشؤون 
الدولة  مجلس األمة ووزير 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، عن 
خطــط تقليل فتــرة انتظار 
املواطنني لدورهم في الرعاية 
الســكنية، ونصت األسئلة 

على ما يلي:
وجاء في الســؤال األول 
إلى وزير التربية والتعليم 

العالي ما يلي:
كشــف بيان التنافســية 
العاملية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ الصادر 
املنتــدى االقتصــادي  عــن 
العاملــي عن تدني مســتوى 
جــودة التعليــم والتدريب 
فــي الكويت، حيــث احتلت 
املرتبة ٩٥ من بني ١٣٧ دولة، 
بعد أن احتلت املرتبة ٩٤ في 
٢٠١٦/٢٠١٧، وبقيت في املرتبة 
األخيرة خليجيا، لذا يرجى 

١- عدد املدارس في جميع 
املراحل التعليمية في منطقة 
الســالم (أم  علــي صبــاح 

الهيمان).
٢- مــا اإلجــراءات التي 
اتخذتها الوزارة منذ سنوات 
عــدة حتــى اآلن عند توقف 
البنــاء بســبب مخالفــات 
وعيوب البناء في املبنى الذي 
أنشئ من ٣ أدوار لتوفير ٢٠

فصال دراسيا للصف العاشر 
والتي لم تستوعبها مدرسة 

أم الهيمان بنات؟
الــوزارة  ٣- مــا خطــة 
لزيــادة عــدد املــدارس في 
مختلف املراحــل التعليمية 
في منطقة علي صباح السالم 
(أم الهيمان) لتخفيف املعاناة 

على الطلبة واآلباء؟
٤- منى إلى علمي وجود 
عدد من املدارس في محافظة 
األحمدي مغلقة منذ سنوات 
بغرض الهدم وإعادة البناء، 
ومدارس أخرى قيد اإلنشاء، 
يرجى تزويدي مبا مت بشأنها 
وعددها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال واألسباب التي أجلت 
الهــدم والبناء أو اســتكمال 

البناء.
٥- هــل هناك تأخير في 
عقود الصيانة والنظافة لدى 
الوزارة؟ ومــا احللول التي 

وضعت لذلك؟

بتلك اخلطة.
٣- ما استعدادات الوزارة 
ملوسم األمطار في البالد؟ وما 
الطــوارئ املوضوعة  خطة 
للوقاية من ســيول األمطار 
وما يترتب عليها من أضرار؟

٤- ما آخر أعمال الصيانة 
لشــبكات تصريــف ميــاه 
األمطار والطرق في محافظتي 

األحمدي ومبارك الكبير؟
وجاء في سؤاله إلى وزير 
الدولة لشــؤون اإلسكان ما 

يلي:
في ظل اتساع الفجوة بني 
حجم الطلبــات وما يتوافر 
ســنويا للســكن، ما يجعل 
العجز ميتد للسنوات املقبلة، 
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
التي تســهم  ١- اجلهات 
مع املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية في إجناز األعمال 
اخلاصــة بتوفيــر الرعايــة 

السكنية؟
٢- ما الدراسات واألبحاث 
التي وضعت للوقوف على 
أسباب األزمة اإلسكانية في 
الكويت، ووضع احللول لها؟
٣- مــا اخلطــط املتبعة 
لتقليل فترة انتظار املواطنني 
لدورهم في الرعاية السكنية؟ 
وما اخلطــوات واإلجراءات 

املتخذة في هذا الصدد؟

وجاء في سؤاله إلى وزيرة 
األشغال ما يلي:

كشــفت األمطار األخيرة 
عن الكثير من املشاكل التي 
تعاني منها مختلف الطرق 
في البالد، سواء كانت طرقا 
ســريعة أو داخليــة، ومنها 
احلفــر وتطايــر احلصــى 
والتآكل، وهي األزمة السنوية 
املتجددة مع كل موجة أمطار، 
مــن دون أن تتمكن اجلهات 
احلكوميــة مــن إيجاد احلل 
املناســب الذي طاملا وعدت 
به من خالل «حتســني مادة 
البيتومني» أو املزايا واملصانع 
املعدة إلنتاج األسفلت، وغير 
ذلــك مــن مزايــا ثبــت عدم 
جدواها، لــذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- مــا اإلجــراءات التــي 
اتخذتها أو ستتخذها وزارة 
األشــغال العامــة والهيئــة 
العامة للطرق والنقل البري 
ملعاجلة ما يشوب الطرق في 
جميع احملافظــات من حفر 
ومنحنيــات تهــدد ســالمة 
مرتادي الطرق ومستخدميه؟
٢- هــل توجــد خطــة 
للصيانــة وإصــالح الطرق 
الداخلية واخلارجية ومعاجلة 
مشــكلة احلفــر واحلصــى 
املتطايــر؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى موافاتي 

سأل عن إجراءات معاجلة ما يشوب الطرق في جميع احملافظات من حفر ومنحنيات تهدد سالمة مرتاديها

محمد املهان

إفادتي وتزويدي باآلتي:
الــوزارة  ١- مــا خطــة 
لتعديــل ترتيب الكويت في 
هذا املؤشر والنهوض والرقي 

بجودة التعليم؟
٢- هــل تراعــي وزارة 
تكافــؤ  العالــي  التعليــم 
مــع  العلميــة  املخرجــات 

متطلبات سوق العمل؟
٣- هل هناك خطة لرفع 
مســتوى التعليم بعد تأخر 
الســنوات  تصنيفهــا فــي 

املاضية؟
٤- هــل هنــاك تنســيق 
مع الدول املتقدمة بالتعليم 

لالستفادة من خبراتهم؟
وجاء في السؤال الثاني 

ما يلي:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:

أسامة الشاهني يستقبل أمني عام «أوابك»

استقبل أمني سر مجلس األمة النائب 
أسامة الشــاهني في مكتبه أمس االثنني، 
األمني العام ملنظمة األقطار العربية املصدرة 
للبترول (أوابك) علي بن سبت، مثمنا دوره 
في خدمة البلدان العربية املصدرة للنفط.

وقال الشاهني في بيان صادر عن مكتبه 
إن احتضان الكويت منظمة أوابك يعكس 
اهتمامها البالــغ بالقطاع النفطي والذي 
يعد عصب احلياة املعاصرة فيها، مشيدا 
بــاألدوار الكبيرة لألمــني العام للمنظمة 
علــي بن ســبت والذي شــهد االحتفالية 
بالذكرى الـ ٥٥ لتأسيس املنظمة، وشارك 
في االجتماع الوزاري رقم ١٠٨ الذي عقد 
في الكويــت دولة املقر. وأكــد أن تكرمي 
بن سبت اليوم، هو تكرمي لعطائه خالل 
ســنوات ســابقة وتكرمي لرجال وشباب 
الوطــن الذين يرفعون علــم الكويت في 

مختلــف احملافل، مضيفــا أنه «كان خير 
ممثل لوطنه وللدول األعضاء في منظمة 

(أوابك)».
ووّجه الشــاهني التحية لكل «الكوادر 
الوطنيــة في مختلــف املواقــع بالقطاع 
النفطي، والتي حققت جناحات متميزة، 

متمنيا لهم استمرار النجاح».
بدوره، أعرب األمــني العام لـ«أوابك» 
علي بن سبت عن شكره ألمني سر مجلس 
األمة أسامة الشاهني على التكرمي، مؤكدا 
أن جهوده في املنظمة واجب ومسؤولية 
جتاه الوطن إلبــراز دور الكويت الكبير 
باحتضانها منظمات عربية وإقليمية تعمل 

في مختلف املجاالت.
وأعرب بن ســبت عن شكره حلكومة 
الكويــت لدعم عمل املنظمــة، مثنيا على 
جهود العاملني في األمانة العامة للمنظمة.

علي بن سبت أعرب عن شكره حلكومة الكويت لدعم املنظمة

أسامة الشاهني مستقبالً أمني عام منظمة «أوابك»

فيصل الكندري: أرفض أي حترك لوأد 
القوانني املدرجة على جدول األعمال

النائب فيصل  أعــرب 
الكندري عــن رفضه أي 
تحرك أو تنسيق يؤدي إلى 
سحب القوانين وإرجاعها 
المعنيــة،  اللجنــة  إلــى 
بالتكاتف  النواب  مطالبا 
خلف المطالب الشــعبية 
حتى لو استقالت الحكومة 

أو لم تحضر الجلسات.
وقــال الكنــدري فــي 
تصريح بالمركز اإلعالمي 
في مجلس األمة، إن جلسة 
١٠ يناير كانت جلسة مهمة 

جدا، وتفاءل الشعب بتعاون السلطتين 
لتمريــر القوانيــن المدرجة على جدول 
أعمالها، إال أن عدم حضور الحكومة خيب 
آمال الشــعب وطرح العديد من عالمات 

االستفهام.
وأكد أن «حضور الحكومة تلك الجلسة 
وتقديم ما لديها من تعديالت كان سيقابل 
بتعاون نيابي لخدمة مصلحة الشــعب 
الكويتي»، معتبرا أن «انسحاب الحكومة 
هــو عدم احترام لقاعة عبداهللا الســالم 
وإرادة الشعب الكويتي ويحتاج إلى وقفة 

جادة من النواب».
وانتقد الكندري موقف الوزراء النواب، 
مبينا أن «مقاصد المشــرع الكويتي من 
وجــود وزير محلل من نــواب المجلس 
تحمل أبعادا شــعبية ووطنية بتضامن 
هذا الوزير مع الشعب وحضور الجلسات 

حتى لو لم تحضر الحكومة».
واعتبر أن «ما يسمى تضامنا حكوميا 

الــوزراء  بدعــة تخــص 
المعينيــن، أمــا الوزيــر 
المحلــل فتضامنــه مــع 
الشعب والنواب خصوصا 
فــي القضايــا الشــعبية 
التي تالمــس المواطنين 

ويستحقها الشعب».
إن  الكنــدري  وقــال 
الحكومة لم تفعل ما جاء 
فــي خطابات ســمو ولي 
العهد األخيرة بالعمل على 
تحسين معيشة المواطن 
وتحقيق الرفاه واالهتمام 
بشريحة المتقاعدين، مضيفا أن «الحكومة 
لم تبادر بشيء ولم تتعاون مع اللجان 

وتقدم المعلومات المطلوبة».
وطالــب الكنــدري الــوزراء النــواب 
«بتصحيح مواقفهم واالنحياز للشعب 
الذي خرجوا من رحمه»، معربا عن رفضه 
أي تحرك أو تنسيق نيابي يهدف إلى إنقاذ 
الحكومة من خالل سحب هذه القوانين 

وإرجاعها إلى اللجان.
وشدد على أن «أي تحرك نيابي لوأد 
هذه القوانين ســنتصدى لــه»، مطالبا 
النواب «بــأن يكونوا يــدا واحدة خلف 
المطالــب الشــعبية حتى لو اســتقالت 

الحكومة أو لم تحضر الجلسات».
وثمن الكندري في هذا الصدد موقف 
أعضاء اللجنة المالية وثباتهم وانحيازهم 
للشعب، مطالبا الشعب بحضور جلسة 
٢٤ يناير لالطــالع على مجريات األمور 

وكشف أي محاولة لسحب التقارير.

طالب النواب بالتكاتف خلف املطالب الشعبية

فيصل الكندري

شعيب شعبان: تقارير «املالية» لن يتم سحبها ما لم
تقدم احلكومة بدائل لتحسني معيشة املواطنني

أسامة الزيد: ما اخلطة اإلستراتيجية لتطوير الرياضة؟

طالــب النائــب شــعيب 
شــعبان احلكومة بحضور 
املقبلــة ملجلس  اجللســات 
األمة واالبتعاد عن املمارسات 
الســلبية ومواجهة املجلس 
أو  مؤيــدة  كانــت  ســواء 
التــي  معارضــة للقوانــني 
تعرض للنقاش، وااللتفات 
إلى مطالب الشعب وحتسني 
معيشتهم في الفترة املقبلة.
وأكد شعبان في تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة، أن القوانني 
التي قدمتهــا اللجنة املالية 
كانت واضحة ولن تســحب 

وجه النائب أســامة الزيد 
ســؤالني إلــى وزيــر الدولــة 
لشــؤون مجلــس األمة وزير 
الدولــة لشــؤون اإلســكان 
والتطويــر العمرانــي عمــار 
العجمي بشأن األراضي التي 
متلكها املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية، ووزيــر اإلعــالم 
والثقافة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، 
بشــأن اخلطة االستراتيجية 
لتطوير الرياضــة الكويتية، 

جاءا كما يلي:
ســؤال إلى وزير شــؤون 

اإلسكان

إال إذا قدمت احلكومة بدائل 
مناسبة لتحســني مستوى 
معيشــة املواطنني. وأشــار 
إلى أن انسحاب احلكومة من 
جلسة ١٠ يناير املاضية أمر 
مرفوض متاما وغير مقبول، 
موضحا أن كثيرا من النواب 
كان لهم وجهة نظر مختلفة 
بشــأن القوانني التي قدمت، 
ولكن انسحاب احلكومة وعدم 
حضورها قلب املوازين عليها.

وأضاف إنه من الطبيعي 
حــول  النــواب  اختــالف 
األولويــات لكــن ردة فعــل 
احلكومــة وانســحابها مــن 

أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

(١) عــدد األراضــي التــي 
متلكها املؤسسة العامة للرعاية 

السكنية.
(٢) مــا آلية حســاب عدد 
األراضي التي متلكها املؤسسة 
الســكنية،  العامــة للرعايــة 
وطريقــة حســابها علــى أي 

مساحة؟
(٣) هل تواجه املؤسســة 
العامة للرعاية السكنية حتديا 
بسبب عدم حترير األراضي؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فإنني 

أطلب تزويدي بالتفاصيل.

اللجنــة املختصــة ووضع 
احللول املناسبة، ألن حتسني 
معيشة املواطن مهمة بالنسبة 
لنا وللمواطن الذي يجب أن 

يكون مرتاحا.
وأضاف أنه من الواضح 
أن بعض الوزراء ال يريدون 
هــذه املشــكلة أن تنتهــي، 
متسائال «هل هو هروب من 
االســتجواب أم هــو تنفيذ 
ألجندة معينة»، مشددا على 
أن هذا األمر غير مقبول، وإذا 
لديهم رأي فعليهم اإلفصاح 
عنــه داخــل قاعــة عبداهللا 
السالم ووضع حلول مناسبة.

منذ عام ٢٠١٥ إلى تاريخ ورود 
هذا السؤال؟ وهل توجد مكافآت 
لم تصرف؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فإنني أطلب تزويدي 

باألسباب.
(٤) هل ســيعاد النظر في 
الئحة االحتراف لدراسة أوجه 
القصــور بالنســبة لأللعاب 

الفردية؟
(٥) هل ألغي قرار ١٥٣ لسنة 
٢٠٠٧ أو مازال مفعال؟ وما تأثير 

اإللغاء على الرياضيني؟
(٦) هل ألغي قرار ٧١٣ لسنة 
٢٠١٤ أم مازال مفعال؟ وما تأثير 

اإللغاء على الرياضيني؟

اجللســة ثم عدم حضورها 
اجللســة التالية كانت غير 
طبيعية. وأوضح أن النواب 
رأوا أن هذه القوانني تساعد 
في حتسني مستوى معيشة 
لــدى  املواطــن، ولــو كان 
احلكومة رأي أو تصور آخر 
أو أن إمكاناتهم ال تساعدهم، 
كان األجــدر بهــم حضــور 
اجللسة وإبداء رأيهم، مبينا 
أن االنسحاب بهذه الطريقة 
والهروب من اجللســة غير 

مقبول.
وقال شعبان إن احلكومة 
يجــب عليها االجتمــاع مع 

ســؤال إلى وزير شــؤون 
الشباب

أطلــب إفادتــي وتزويدي 
باآلتي مشفوعا باملستندات:

(١) ما اخلطة االستراتيجية 
لتطويــر الرياضة الكويتية؟ 
نطلب تزويدي بالتفاصيل - 

إن وجدت اخلطة.
(٢) مــا مشــروع البطــل 
األوملبــي؟ نطلــب تزويدنــا 
وجــد  -إن  بالتفاصيــل 

املشروع-.
(٣) هــل صرفــت مكافآت 
لالعبني في البطوالت الدولية 

شعيب شعبان

أسامة الزيد

استفسر عن حتديات تواجهها مؤسسة الرعاية السكنية


