
مجلس األمة
االربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣

08

عالية اخلالد: استقالة احلكومة مستحقة.. والبلد بحاجة 
إلى وزراء ذوي رؤية وقدرة على اإلصالح وملمني بالقضايا

اعتبرت النائبة عالية اخلالد 
أن استقالة احلكومة مستحقة، 
داعيــة رئيس مجلس الوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
الصباح حــال إعــادة تكليفه 
إلى اختيار فريق حكومي ملم 
بقضايا ومشاكل الكويت وقادر 

على حلها.
وقالت اخلالد في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس األمة 
«سمو رئيس مجلس الوزراء 
كنا ومازلنا متأملني بك اخلير، 

لكن األمور ال ميكن ان تتم من 
دون وجود حكومة قوية قادرة 
على انتشال الكويت من الوضع 

احلالي».
وانتقدت اخلالد ممارسات 
بعــض الــوزراء، قائلة «بدال 
مــن أن يكون جــل اهتمامهم 
مشاكل الدولة وانتشالها من 
املشــاكل التي متر بها والتي 
يئــن منها الشــارع الكويتي 
نرى ممارسات سلبية ووزيرا 

يضرب في اآلخر».

ســنوات من التسيب والفساد 
اإلداري الذي ينخر الدولة.

وذكرت أن وضع الشوارع 
التي يعاني منها املواطن بشكل 
الفشــل  يومــي يجســد عمق 
اإلداري في احلكومة، مشيرة إلى 
أن تقرير جلنة املرافق العامة 
في عام ٢٠١٧ تضمن األسباب 

وقدم التوصيات واحللول.
وأضافــت ان هــذا التقرير 
تعاقــب عليــه مجلســان ولم 
ينجحا في حل هذه املشــكلة، 

الربــط اخلليجي  باســتخدام 
حل ترقيعي ومؤقت ولن يحل 
املشكلة بشكل دائم»، مشيرة 
إلى أن احللول موجودة وممكنة 
خــالل ســنة واحــدة ولكنهــا 
تتطلب االستماع إلى أصحاب 
االختصاص والدراية واملعرفة.
الشــعب  أن  وأوضحــت 
الكويتي توسم خيرا باحلكومة 
فــي بداية تشــكيلها ولكن مت 
رفع االســتقالة بعد ٣ أشــهر 
كثاني أقصر حكومة مرت على 

«الكويــت  أن  واعتبــرت 
متر بأسوأ حاالتها وامليزانية 
العامة للدولة واحلالة املالية في 
أسوأ حاالتها ويتم الهدر املالي 
مــن دون دراســات ومبوافقة 
احلكومة». واستغربت اخلالد 
صمــت احلكومة عــن قضية 
الغش التي وصلت إلى النيابة 
العامة السيما أن التسريب مت 
من قبل املؤمتنني على التعليم 
من بعض املعلمني، معتبرة أن 
الوضع املتهالك للتعليم نتاج 

مؤكدة أن الســبب الرئيســي 
هو الفســاد اإلداري والتنفيع 
ألصحــاب مصالــح خاصــة 
على الرغم من أن احلل ســهل 

وموجود.
وحــذرت اخلالــد مــن أن 
الكويت ســتعاني في الصيف 
املقبل من أزمة كهرباء شديدة 
ســتمتد لعامــي ٢٠٢٤ و٢٠٢٥

بســبب قرار جلنة التخطيط 
في وزارة الكهرباء.

«احلــل  أن  وأوضحــت 

الكويــت، مضيفة ان البلد في 
عمق مشــاكله اإلدارية يحتاج 
إلى رجال ونساء واعني وفاهمني 
وقادرين. وشددت اخلالد على 
أن «الوضع احلساس واخلطير 
في الدولة يحتاج إلى االختيار 
الصحيح ومنــح الصالحيات 
الالزمــة للــوزراء مــن أجــل 
اإلصالح»، منتقدة عدم مشاركة 
الوزراء في وضع برنامج عمل 
احلكومــة والذي أدى إلى عدم 

القدرة على التنفيذ.

انتقدت ممارسات بعض الوزراء وتركيزهم على ضرب بعضهم البعض وحذرت من أزمة كهرباء في الصيف

عالية اخلالد

سعود العصفور: ما عدد املكتبات العامة في احملافظات؟
النائــب سعــــود  وجــــه 
العصفــور ســؤاال إلــى وزير 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب، عبدالرحمن 
املطيري، بشأن عدد املكتبات 
العامة فــي كل محافظة وعدد 
العاملــني بها، ونص الســؤال 

على ما يلي:
لطاملا كانت املكتبات العامة 
أحد املعالم الثقافية في البالد، 
ومقصدا للباحثني عن املعلومات 
حيــث حتتوي علــى قائمة ال 
بأس بها مــن الكتب واملراجع 
والدوريات والصحف واملجالت، 
باإلضافة إلى صــاالت مرتبة 

للقراءة واالطالع والدراسة.
وتسعى املكتبات العامة إلى 
حتقيق أهداف ثقافية، وتشكل 
رافدا أساسيا من روافد الدعم 
لطــالب العلــم واألكادمييــني 
مبــا توفره من كتب مســاندة 

موظفــني، ومبــان، وأجهــزة، 
وكتــب إلى املجلــس الوطني 
للثقافــة والفنون واآلداب، إال 
أنه ومنذ ذلك احلني حتى اليوم 
بــات وضع املكتبات العامة ال 
يليق مبا هو معروف عن دور 
الكويت كمركز رائد لإلشعاع 
الفكري، حيث تعاني املكتبات 
إهماال شديدا بل إن عددا كبيرا 
منها لم يعد متاحا الســتقبال 
اجلمهور منذ جائحة كورونا 
حتى اليوم، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١- عــدد املكتبــات العامة 
في كل محافظة من محافظات 
الدولة، وعــدد العاملني فيها، 
وتخصصاتهــم ومؤهالتهــم 

العلمية.
٢- عــدد املكتبــات العامة 
املتاحة خلدمة اجلمهور، وهل 
توجــد مكتبات عامــة مغلقة 

واآلداب تقييمــا عــن أحــوال 
املكتبات العامة ومدى حتقيقها 
ألهدافهــا؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بأي 
تقييم خالل السنوات اخلمس 
املاضية مع بيان خطة املجلس 
لألعوام اخلمسة املقبلة لتطوير 
أداء املكتبات العامة وامليزانية 

املالية املرصودة لتطويرها.
٧- ما اإلدارات املختصة في 
املجلس بإدارة املكتبات العامة 
ومتابعتها؟ مع تزويدي بأسماء 

ومؤهالت العاملني فيها.
للتطــور  مواكبــة   -٨
التكنولوجــي والرقمــي، هل 
لدى املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب خطة لألرشفة 
اإللكترونيــة لــكل احملتــوى 
الورقــي في املكتبــات العامة 
وحتويلها إلى مكتبات رقمية 

متاحة للجمهور؟

إذا كانــت اإلجابــة  حاليــا؟ 
اإليجــاب، فيرجــي تزويــدي 
بعددهــا ومواقعهــا مــع ذكر 

أسباب اإلغالق.
٣- هل يوجد لدى املجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 
واآلداب أو لدى املكتبات العامة 
إحصــاءات بعدد الــزوار؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 

تزويدي بها.
٤- ما اخلدمات املعلوماتية 
والبحثية والثقافية التي تقدمها 
العامــة للباحثــني  املكتبــات 

والطلبة ومرتاديها؟
٥- هــل يوجــد فهــرس 
إلكتروني في املكتبات العامة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فهل 
الفهــرس متــاح على شــبكة 
اإلنترنت بصفة عامة للجمهور؟
٦- هــل يجــري املجلــس 
الوطنــي للثقافــة والفنــون 

سأل عن الفهرس اإللكتروني واخلدمات املعلوماتية التي تقدمها

سعود العصفور

للمناهج وتوفير بيئة للتعليم 
الذاتــي، وتوفيــر املعلومــات 
الالزمــة للمســتفيدين بوقت 

قياسي وبجهد أقل.
وفي عام ٢٠١٥ صدر قرار من 
مجلس الوزراء بنقل صالحيات 
وإدارة قطــاع املكتبات العامة 
في وزارة التربية مبا فيه من 

٤٤ نائبًا يدينون ويستنكرون موقف 
احلكومة السويدية من حرق القرآن

أصــدر عدد من أعضــاء مجلس األمة 
أمس بيانا حول حرق نسخة من القرآن 
الكرمي في السويد، أعربوا فيه عن اإلدانة 
واالســتنكار ملوقف احلكومة السويدية 
بالسماح بهذا العمل اإلجرامي، وناشدوا 
البرملانيــني العامليــني اســتنكار العمــل 
الهمجي، داعني إياهم إلى مقاطعة السويد 
وكل دولة ال حتترم الثوابت اإلســالمية. 

ونص البيان على ما يلي:
«ندين ونســتنكر بشدة نحن أعضاء 
مجلس األمة حرق نســخة من املصحف 
الشريف بدولة السويد في مشهد متكرر 
يــدل على اإلســاءة املتكــررة واملتعمدة 
للمقدســات اإلسالمية ومخالفة صارخة 
للحقــوق واملبــادئ واملواثيــق الدولية 
واستفزاز ملشاعر املسلمني حول العالم». 
وأضــاف البيان «كما نعــرب عن إدانتنا 
ملوقف احلكومة السويدية بالسماح بهذا 
العمــل اإلجرامــي، ونناشــد البرملانيني 
في العالم اســتنكار هذا العمل الهمجي، 
وندعوهم جميعا إلى مقاطعة السويد وكل 
دولة ال حتترم ثوابت األمة اإلسالمية».

وذكــر البيــان «نؤكــد أن مثــل هذه 

التصرفات لن تنال أبدا من حرمة املصحف 
الشــريف في قلب كل إنســان متحضر، 
وســيظل القرآن كتابا هاديا لإلنسانية، 

وموجها لقيم اخلير واحلق».
ووقع البيان كل من نائب رئيس مجلس 
األمة محمد املطير، والنواب: أحمد الري، 
د.عبدالكرمي الكندري، د.حمد املطر، ثامر 
السويط، مبارك احلجرف، عيسى الكندري، 
د.حسن جوهر، د.عبيد الوسمي، عبداهللا 
فهاد، خالــد العتيبي، حمــدان العازمي، 
شعيب شعبان، صالح عاشور، عبدالوهاب 
العيســى، د.جنــان بوشــهري، مرزوق 
احلبيني، أسامة الشاهني، د.محمد احلويلة، 
د.عادل الدمخي، يوســف البذالي، هاني 
شــمس، فيصل الكندري، حمــد العبيد، 
د.مبارك الطشة، حامد البذالي، حمد املدلج، 
د.محمد املهان، عبداهللا املضف، شــعيب 
املويزري، أسامة الزيد، سعود العصفور، 
فــارس العتيبي، د.فالح الهاجري، ماجد 
املطيري، مهلهل املضف، مهند الســاير، 
خالــد الطمار، د.عبدالعزيــز الصقعبي، 
عبداهللا األنبعــي، خليل الصالح، عالية 
اخلالد، سعد اخلنفور، والصيفي الصيفي.

مبارك الطشة: كم بلغ إجمالي حاالت احلرمان من االمتحانات؟
وجه النائب د.مبارك الطشة 
سؤالني إلى كل من وزير التربية 
ووزير التعليم العالي والبحث 
العدوانــي،  العلمــي د.حمــد 
عــن عدد حــاالت احلرمان من 
االختبارات بسبب الغش خالل 
الســنوات اخلمــس األخيــرة، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمــة ووزير الدولة لشــؤون 
اإلســكان والتطوير العمراني 
عمار العجمي، عن سبب تأخر 
توزيــع بطاقــات التخصيص 
واالحتياط لقسائم جنوب سعد 

العبداهللا:
وجاء في سؤاله إلى وزير 

التربية ما يلي:
نشرت إحدى الصحف أخيرا 
خبرا يفيد بحرمان ٨٣٤ طالبا 
مــن اختبارات الصــف الثاني 
عشــر بســبب الغش، وذكرت 
أن أكثر حاالت احلرمان كانت 
بســبب اخلروج عــن اللوائح 

الغــش مــع نهايــة اختبارات 
الفصل الدراسي األول للصف 
الثاني عشــر للعام الدراســي 
٢٠٢٢/٢٠٢٣؟ مع تزويدي بجدول 
تفصيلــي، يتضمــن توزيــع 
تلك احلاالت بحســب املنطقة 
التعليمية، واملادة الدراســية، 

والنوع (ذكور/ إناث).
٢ ـ جدول يبني عدد حاالت 
احلرمان من االختبارات بسبب 
الغش خالل السنوات اخلمس 
األخيــرة (٢٠١٨ و٢٠١٩ و٢٠٢٠

و٢٠٢١ و٢٠٢٢).
٣ ـ هــل أجرت الــوزارة أو 
أي من املراكــز التابعة لها أي 
دراسات أو بحوث أو أعدت أي 
تقارير في شأن ظاهرة الغش 
إجماال، السيما ظاهرة «الغش 
االلكتروني»؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فما أهم النتائج التي 
توصلــت إليهــا، وما أســباب 
الظاهــرة، وما العوامــل التي 

درســت جتارب دول أخرى أو 
نظم تعليمية مختلفة في الرقابة 
على االمتحانات؟ مع تزويدي 

بها، إن وجدت.
وجاء في ســؤاله إلى وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان ما يلي:
بالنظر إلى أهمية مشــروع 
جنوب سعد العبداهللا اإلسكاني، 
وإلى تعطل أعمال البنية التحتية 
وتأخــر توزيع القســائم على 
الكثيرة  املواطنني، وللشكاوى 
إفادتــي  يرجــى  واملتكــررة، 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  ما أسباب تأخر املؤسسة 
العامــة للرعاية الســكنية في 
التخصيص  توزيــع بطاقــات 
واالحتياط لقسائم جنوب سعد 
العبداهللا، وكم عدد القسائم التي 
وزعت فــي مختلــف ضواحي 
املشــروع خالل األشهر الثالثة 
األخيــرة (منــذ أكتوبــر ٢٠٢٢
حتى تاريخ توجيه الســؤال)، 

ذلك التاريخ حتى تاريخ توجيه 
السؤال، وما الضواحي التي متت 
فيها التوزيعات، وكم تبلغ نسبة 
القسائم التي وزعت فعليا مقارنة 
بإجمالي عدد الوحدات السكنية 
في املشروع؟ مع تزويدي بجدول 
شامل ومفصل يبني عدد القسائم 
املوزعة واملتبقية، ونســبة كل 

منهما.
٣ ـ هــل يوجد جدول زمني 
لتوزيــع القســائم املتبقية في 
املنطقــة، وهل هنــاك خطة أو 
تصور في شأن التوزيعات التي 
يجب أن تقوم بها أو تعلن عنها 
املؤسسة سنويا أو شهريا؟ مع 
تزويــدي بهــا، إن وجدت، وكم 
عدد الوحدات املفترض أن توزع 
ســنويا وفقا لتلك اخلطة، وما 
السقف الزمني احملدد لالنتهاء 
من توزيع كل قسائم املنطقة؟

٤ ـ أعلنــت املؤسســة فــي 
ديســمبر ٢٠٢٢ عــن تأجيــل 

أســهمت في انتشارها، وكيف 
ميكن مواجهتها واحلد منها، وما 
اآلثار والنتائج املترتبة عليها 
مستقبال فيما يتعلق بالتسجيل 
والقبــول في اجلامعــات، وما 
انعكاساتها على سوق العمل؟ 
مع تزويــدي بصورة ضوئية 

من تلك الدراسات والبحوث.
٤ـ  ما اإلجراءات املتبعة مع 
حاالت الغش والقواعد والنظم 
املعمول بها، وهل اتخذ إجراء 
موحــد في كل األحــوال، وهل 
هناك بدائل مختلفة يطبق أحدها 
بحســب احلالة؟ مــع تزويدي 
بصــورة ضوئية من القرارات 
واللوائــح املنظمــة إلجراءات 
التعامل مع حاالت الغش والسند 

القانوني لها.
٥ـ  هل أجرت وزارة التربية 
أو بحــوث فــي  أي دراســات 
شــأن اإلجراءات االســتباقية 
أو الوقائيــة ملنع الغش، وهل 

وكم بلغت املــدة الزمنية التي 
استغرقتها املؤسسة في توزيع 
القسائم على املواطنني املخصص 
لهــم منــذ اإلعالن عــن توزيع 
الدفعة ومرورا بتوزيع بطاقات 
التخصيص واالحتياط وصوال 
إلى تسليم القسائم وإصدار أوامر 
البناء، وكم يبلغ متوسط تلك 

املدة في األحوال العادية؟
٢ـ  أعلنت املؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية فــي أكتوبر 
٢٠٢١ عــن موافقة مجلس إدارة 
املؤسســة على توزيع قســائم 
جنــوب ســعد العبــداهللا على 
املخطط ابتداء من ديسمبر من 
العام نفسه (٢٠٢١) وقال وزير 
الدولة لشــؤون اإلسكان آنذاك 
إنه سيتم توزيع ٢٥١٥٢ وحدة 
سكنية في املشروع ابتداء من ١٢

ديسمبر ٢٠٢١ على املخطط أسوة 
باملشــاريع اإلسكانية السابقة، 
فكم عدد القسائم التي وزعت منذ 

قرعة تســلم القســائم للدفعة 
احلادية عشــرة مــن الضاحية 
الثانية مبشــروع جنوب سعد 
العبداهللا حتى إشعار آخر، فما 
أسباب تأجيل القرعة، ومتى يتم 
إجراؤها، وملاذا لم حتدد املؤسسة 

موعدا بديال في اإلعالن؟
٥ ـ وفقــا للجــدول الزمني 
للمشــروع، كان مــن املفترض 
طرح مناقصة إجناز أعمال البنية 
التحتية للمشروع في نوفمبر 
٢٠٢٢، لكنها أجلت إلى ديسمبر 
املاضــي ثــم إلى ينايــر ٢٠٢٣، 
ولم تطرح حتى تاريخ توجيه 
الســؤال، فما أسباب عدم طرح 
املناقصة حتى اآلن، وملاذا أجلت 
أكثر من مرة، ومتى ســتطرح؟ 
مع تزويدي بأسماء أعضاء جلنة 
املناقصات في املؤسسة العامة 
الســكنية ومؤهالتهم  للرعاية 
وصورة ضوئية من مراســيم 

تعيينهم.

استفسر عن  أسباب تأخر املؤسسة العامة للرعاية السكنية في توزيع بطاقات التخصيص واالحتياط لقسائم جنوب سعد العبداهللا

 د.مبارك الطشة

والقوانني املنظمة لسير اللجان 
واستخدام سماعات الغش في 
االختبــارات، وحــذرت من أن 
«الغــش االلكترونــي» أصبح 
ظاهرة سنوية تتجدد مع اقتراب 
امتحانات الثانوية العامة، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  كم بلغ إجمالي عدد حاالت 
احلرمان من االمتحانات بسبب 

خالد الطمار: احلكومة ال تريد 
تخفيف العبء عن املواطنني

طالب النائب خالد الطمار 
احلكومــة اجلديــدة مبد يد 
التعــاون مع مجلــس األمة 
التهديــد والترهيب  وعــدم 
بحل املجلس، ألنه لن يحل 

املشاكل.
فــي  الطمــار  واعتبــر 
تصريــح صحافــي باملركز 
االعالمــي ملجلــس االمة أن 
اســتقالة احلكومــة غيــر 
مسببة وتفتقر إلى احلنكة 
السياســية، مشــيرا إلى أن 
هنــاك تســاؤالت في جميع 

الدواوين عن سبب هذه االستقالة.
واســتغرب الطمار تهــرب احلكومة من 
املساءلة السياسية وخوفها من االستجوابات، 
مضيفــا أنــه «إذا كانت احلكومــة جادة في 
تطبيق القانون فعلى الوزير أن يعول على 
االســتجواب، لكن إذا كان هناك وزير يخاف 
من االســتجواب فعليكم وضع الفتة ممنوع 

اللمس».
وأوضــح الطمــار أن احلكومــة إذا كانت 
ترهبها االستجوابات يجب أن تتغير بأكملها 
لكونها غير قادرة علي التنسيق بينها وبني 
النواب وكذلك غير قادرة على التنسيق فيما 
بينهــا. وقال الطمــار إن النائب له احلق في 
تقدمي االستجواب وفق املادة  ١٠٠ من الدستور، 
مضيفا أن أعضاء الســلطة التشريعية لهم 
احلق في الرقابة والتشريع وتقدمي األسئلة 
وتشــريع القوانني التي من شــأنها تخفيف 
العبء عن املواطنــني. وأوضح ان احلكومة 

مضى عليها أربعة أشهر وال 
يوجد لديها جدول أولويات 
بالقوانني املطلوبة مع مجلس 
األمة وحتى لم تأت بقوانني 
من برنامج عملها التي قدمته 
إلى املجلــس والتي تخفف 

العبء عن املواطنني.
النــواب  ان  وأضــاف 
توصلوا إلى قوانني تخفف 
العبء عن املواطنني ســواء 
شــراء القــروض او غيرها، 
لكن احلكومــة ال ترغب في 
ذلك وال تشــعر باملواطنني 

وال تريد تخفيف العبء عنهم.
ولفت إلى أن الناس مســتاءة من تدهور 
األوضــاع، فــال توجد صحــة وال تعليم وال 
إسكان والطرق مهدمة، مشيرا الى اننا وصلنا 
الى مرحلة ان الولد يكبر ويتزوج ووالده لم 

يحصل على بيت.
وتساءل الطمار «هل احلكومة تعيش في 
الكويــت أم هي حكومة في دولة ثانية؟ وما 
الذي تريدون الوصول إليه» مؤكدا أن«احلكومة 
التي ترهبها االســتجوابات فمــن األولى أن 

تتغير كلها وال تستقيل».
ووجه الطمار رسالة إلى احلكومة القادمة 
بأنه «إذا كانت احلكومة تريد مد يد التعاون 
معنا، فنحن سنمد يد التعاون، ولكن إرهاب 
املجلس باإلبطــال أواحلل فلن يوصلكم إلى 
شيء وسيأتي مجلس أمة آخر ويقدم قوانني 
تخفف العبء عن املواطنني وسيتم حله أيضا، 
ألنكم ال تريدون تخفيف العبء عن املواطنني».

خالد الطمار

مهلهل املضف: كم عدد غير الكويتني في «اإلستثمار»؟
وجه النائب مهلهل املضــف 
٤ أسئلة إلى وزير املالية والدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
بشــأن جميــع القــرارات التي 
أصدرها الوزير منذ ٢٠٢٢/١٠/١٠

وعدد العاملني من غير الكويتيني 
في الهيئة العامة لالســتثمار، 
ووزير الدفاع الشــيخ عبداهللا 
العلي بشــأن عدد املســتحقني 
لصرف مكافأة الصفوف األمامية، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي في شأن 
اإلدارة العامة للطيران املدني، 

وجاء في السؤال األول لوزير 
املاليــة ما يلي: يرجــى إفادتي 
وتزويــدي باآلتــي، مشــفوعا 
باملستندات: صور ضوئية عن 
جميع القــرارات التي أصدرها 
الوزير منــذ ١٠/١٠/٢٠٢٢ حتى 
تاريخ ورود الســؤال، ونســخ 
مترجمــة باللغــة العربيــة إذا 
كانــت هناك قرارات قد صدرت 
بلغة أخرى. وجاء السؤال الثاني 
كما يلي: اســتنادا إلى املرسوم 
بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في 
شأن اخلدمة املدنية وقرار مجلس 
اخلدمــة املدنية رقم ١١ لســنة 
٢٠١٧ بشــأن قواعــد وإجراءات 
تكويــت الوظائــف احلكومية، 
الذي يقضي في املادة ٢ بالتزام 
اجلهات احلكومية بتخفيض عدد 

تعيني كويتيني بدال منهم؟
٤ ـ ما طرق التعيني لشــغل 
الوظيفة لغير الكويتي في الهيئة، 

ومتى تنتهي مدته؟
٥ـ  كشــف تفصيلــي يبــني 
رواتب العاملني غير الكويتيني 
في الهيئة مــع بيان وظيفة كل 
منهم وطريقة شــغله للوظيفة 

وموعد نهاية عقده.
٦ـ  مــا مبــررات عدم تعيني 
الكويتيني في الهيئة، وما أسباب 
تعيني الوافدين في قسم احلاسب 

اآللي؟
٧ ـ متى آخر مرة نشر فيها 
إعــالن توظيف لديكــم، ومتى 
سينشر إعالن التوظيف املقبل؟
وجاء في ســؤاله إلى وزير 

الدفاع ما يلي:
يرجــى إفادتــي وتزويــدي 

باآلتي:
١ـ  كــم بلغ عدد املســتحقني 
لصرف مكافأة الصفوف األمامية 
من العسكريني في وزارة الدفاع؟ 
مــع تزويــدي بإجمالــي املبلغ 

املصروف لهذا البند.
٢ ـ هل شــكلت جلنة لنظر 
التظلمــات فــي شــأن صــرف 
مكافأة الصفــوف األمامية؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 

تزويدي باآلتي:
أـ  عدد العسكريني املتظلمني 

لدى اللجنة.

فــي التاريخ ذاتــه والقرار رقم 
٢٠٢٣/١١ والصــادر في تاريخ ٩
يناير ٢٠٢٣، وما اآلثار املترتبة 
على هذا التاريخ من نقل وتعيني 

وندب وإنهاء آلخرين؟
التــي  مــا اإلجــراءات  ـ   ٣
ســتتخذونها ملعاجلــة هــذه 

االختالالت واملخالفات؟
٤ ـ صــورة ضوئيــة عــن 
جميــع القرارات في شــأن نقل 
الوظائف اإلشــرافية وندبها أو 
ســحبها وإنهائها خالل الفترة 
منذ ٢٠٢٢/١٢/١ حتى تاريخ ورود 

السؤال.
٥ـ  ما الرأي الفني والقانوني 
لإلدارة العامة للطيران املدني في 
مدى سالمة مشروع قرارات النقل 
للوظائف اإلشرافية والندب خالل 
الفترة املذكورة في البند السابق؟

٦ـ  هل استشرمت إدارة الفتوى 
والتشــريع فــي إصداركم هذه 

القرارات؟
٧ ـ ما مبــررات صدور هذه 

القرارات؟
٨ ـ صــورة ضوئيــة عــن 
املذكورة الداخليــة ذات الصلة 
بهذه املواضيــع والصادرة من 

اإلدارة العامة للطيران املدني.
٩ ـ صــورة ضوئيــة عــن 
القرار اإلداري رقم ٢٠٢٢/٤٨٠٩

املتضمن سحب قرارات الوظائف 
اإلشرافية.

بـ  ما اإلجراءات التي اتخذت 
بعد نظر التظلمات؟ مع تزويدي 
بعــدد الذيــن قبلــت تظلماتهم 
والذين رفضت، مع بيان أسباب 

القبول والرفض من اللجنة.
ت ـ هــل صرفــت املكافــأة 
للمتظلمني الذين قبلت اللجنة 

تظلماتهم؟
ـ مــا أســباب اســتبعاد   ٣
العســكريني الذين تواجدوا في 
مهام رسمية والعسكريني الذين 
تواجدوا في دورات خارجية من 

مكافأة الصفوف األمامية؟
وجاء في ســؤاله إلى وزير 
الدولة لشــؤون مجلــس األمة 
ما يلي: في شــأن اإلدارة العامة 
للطيــران املدني، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ منــى إلــى علمــي أنكــم 
أصدرمت قرارات تتعلق بسحب 
قرارات نقل للوظائف اإلشرافية 
وندبها، وكانت باملخالفة لتعميم 
ديوان اخلدمة املدنية ورأي إدارة 
الفتوى والتشريع في هذا األمر، 
فما مدى صحة ذلك، وما املبررات 
واألسانيد القانونية التي خولت 

لكم ذلك؟
٢ ـ مــا األســس واملعاييــر 
التي استندمت إليها في إصداركم 
للقــرارات (القرار الوزاري رقم 
٢٠٢٣/١٦ والصادر في تاريخ ١١
يناير ٢٠٢٣ والقرار رقم ٢٠٢٣/١٥

سأل عن عدد املستحقني لـ «الصفوف األمامية» في «الدفاع» و الوظائف اإلشرافية 

مهلهل املضف

املوظفني غير الكويتيني العاملني 
لديها ســنويا للوصول بعد ٥

سنوات بنســبة عدد املوظفني 
الكويتيــني مــن إجمالــي قوة 
العمالة إلى املعدالت املستهدفة، 
لتشغل بالكوادر الوطنية على 
نحو كامل وفقا للمقرر قانونا 
فــي هذا الشــأن، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ كم نســبة املوظفني غير 
الكويتيني العاملــني في الهيئة 

العامة لالستثمار حاليا؟
٢ ـ عدد املوظفني الكويتيني 
الذين مت إحاللهم بدال من الوافدين 
في هذا الشأن من تاريخ القرار 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

٣ ـ عــدد املوظفــني غيــر 
الكويتيــني العاملني فــي إدارة 
احلاسب اآللي، وما مبررات عدم 


