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اخلليفة يقترح صرف مكافأة الصفوف األمامية ملتطوعي 
اجلمعيات التعاونية واحملاجر الصحية واملخابز 

ريا�ض عواد 

أعلن النائب مرزوق اخلليفة عن تقدمه 
باقتراح برغبة قال في مقدمته إن ما شهدته 
الكويت م��ن أبنائها وبناتها املتطوعني 
واملتطوعات الذين ضربوا أروع األمثلة في 
حب الوطن في ظل أزمة فيروس “ كورونا 
“ التي خيمت بظاللها على مختلف مناحي 

احلياة.
وأض���اف أن ه��ؤالء الشباب ال��واع��ون 
رفعوا راية التفاني والتضحية وتفضيل 
املصلحة العامة على الشخصية بل على 
صحتهم أيضاً غير خائفني من اإلصابة 
ب��ال��ف��ي��روس ف��ي ظ��ل تعاملهم املباشر 
ومخالطة آالف املواطنني واملقيمني يومياً 
ف��ي أم��اك��ن ال��ت��ط��وع ال��ع��ام��ل��ني فيها من 
اجلمعيات تعاونية واحمل��اج��ر الصحية 
واملخابز اآللية ونقاط بيع املواد والسلع 

التموينية.
وق���ال إن��ه ن��ظ��راً ل��ق��رب ص��رف مكافأة 
ال��ص��ف��وف األم��ام��ي��ة مم��ن ع��م��ل��وا أث��ن��اء 
ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ف��ي ق��ط��اع��ات بعض 
األجهزة احلكومية وحتقيقاً ملبدأ العدالة 

واملساواة، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
التالي نصه:

“ ص��رف مكافأة الصفوف األمامية 
للمتطوعني واملتطوعات في اجلمعيات 
التعاونية واحمل��اج��ر الصحية واملخابز 

اآللية 
من جهة أخرى أعلن النائب اخلليفة عن 
تقدمه باقتراح برغبة مبنح الوكالء األوائل 
بقوة الشرطة  آخ��ر مربوط لرتبتهم في 
حال تقاعدهم وفق شروط معينة، وجاء 

في مقدمة االقتراح ما يلي:
- القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن 
نظام قوة الشرطة تنص امل��ادة 151 منه 
“ إذا أحيل رجال قوة الشرطة إلى التقاعد 
وكان قد استوفى املدة الالزمة كحد أدنى 
للترقية ولم يرق لعدم وجود شواغر، منح 
الرتبة التالية لرتبته واحتسب تقاعده 

على هذا األساس”.
- فقد ص��در القرار ال���وزاري رق��م 211 
لسنة 2021 م��ن ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال����وزراء وزي��ر ال��دف��اع نصه “ إذا أحيل 
العسكري إل��ى التقاعد برتبة وكيل أول 

وك���ان ق��د اس��ت��وف��ى م���دة اخل��دم��ة )25( 
سنة فعلية وأمت العمر )45( سنة فأكثر 
وحاصل على )3( ع��الوات دوري��ة، مينح 
آخر مربوط لرتبته ويحسب تقاعده على 

هذا األساس”.
وتطبيقاً ملبدأ العدالة وامل��س��اواة بني 
رج����ال اجل��ي��ش ورج����ال ق���وة ال��ش��رط��ة 
واحلرس الوطني لذا فإنني أتقدم باالقتراح 

برغبة التالي:
“ منح الوكالء األوائ��ل بقوة الشرطة 
ممن استوفى اخلدمة )25( سنة فعلية 
وأمت العمر )45( سنة فأكثر وحصل 
على ع��الوات دوري��ة، أخر مربوط لرتبته 

ويحسب تقاعده على هذا األساس
م��ن جهة أخ��رى وج��ه النائب م��رزوق 
اخلليفة سؤال برملانيا إلى وزيرة األشغال 
العامة وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د. رنا الفارس، عن 
سبب تأخير متديد شبكة األلياف الضوئية 

)الفايبر( ملناطق محافظة اجلهراء.
ونص السؤال على ما يلي:يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي: 

1 - م��ا س��ب��ب ت��أخ��ي��ر مت��دي��د شبكة 
األل��ي��اف ال��ض��وئ��ي��ة )ال��ف��اي��ب��ر( ملناطق 
محافظة اجلهراء وبخاصة النعيم والقصر 

واجلهراء؟
2 - امل��وع��د احمل���دد لتوصيل شبكة 

األلياف الضوئية

مرزوق اخلليفة 

جوهر للرومي: هل مت استرجاع 
أموال فرز العسكريني؟

وجه النائب الدكتور حسن جوهر أسئلة 
برملانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة.

وجاء في السؤال:
ف��ي ت��اري��خ 19 أغسطس 2020، واف��ق 
مجلس األمة في جلسته املذكورة على إحالة 
التقرير األول للجنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي ف��ي ش��أن تقرير دي���وان احملاسبة 
بأسباب ندب العسكريني لدى أعضاء مجلس 
األمة وذلك كما هو مثبت في املضبطة رقم ) 

1443 ب(.
وقد تضمن هذا التقرير الذي أعد مبوجب 
ف��ري��ق ع��م��ل م��ش��ك��ل م��ن جل��ن��ة امل��ي��زان��ي��ات 
واحلساب اخلتامي برئاسة النائب عبدالله 
الرومي عدة توصيات منها )تكليف احلكومة 
بالرجوع مدنياً على كل وزي��ر أص��در ق��راراً 
بفرز العسكريني في مكتبه للعمل لدى أعضاء 
مجلس األم��ة أو غيرهم ب��أوام��ر شفوية ملا 
تسبب به من ضياع أموال الدولة بدالً من أن 
يكون أميناً عليها( وذلك بعدما انتهت اللجنة 
في تقريرها املذكور بأن مثل تلك املمارسات 
تفتقر للعدالة الوظيفية بسبب تقاضي أولئك 
العسكريني كامل رواتبهم دون أداء أعمالهم 
الوظيفية املطلوبة منهم ومؤكدة على أهمية 
مكافحة الفساد نظراً ألن إجمالي م�ا ص�رف ل� 
) ٦٧١ ( عسكرياً ف�ي الس�نوات الت�ي ش�ملها 
فح�ص دي�����وان احملاسبة إلجن�����از تكليف�ه 
ك�ان ن�ح�و ) 14،615،729 دينارا كويتيا( 

مصروفة دون وجه حق.
وطلب جوهر إفادته باآلتي:

)1( اإلج��راءات التي اتخذها وزي��ر العدل 
ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون تعزيز النزاهة في 
الرجوع مدنياً على ال���وزراء الذين أص��دروا 
قرارات شفوية بفرز العسكريني، مع تزويدي 
بصورة ضوئية من صحيفة الدعوى حول هذا 

الشأن إن وجدت.
 )2( اإلج��راءات املتخذة في استرجاع هذه 

األموال املصروفة دون وجه حق.

  حسن جوهر

E 38اجلمعة ١١ رمضان ١442 ه�/23 أبريل 202١ - السنة  الرابعة عشر - العدد  ٧٦Friday 23th April 2021 - 14 th year  - Issue No.E 3876

الصالح: مركز متخصص في كل 
محافظة لبالغات املرأة

أع��ل��ن النائب خليل الصالح ع��ن تقدمه 
باقتراح برغبة بتخصيص خط ساخن لتلقي 
البالغات م��ن ضحايا العنف والتحرش و 
قضايا اإلي��ذاء كافة ضد امل��رأة وإنشاء مركز 
متخصص في كل محافظة لتلقي بالغات املرأة 

في مختلف القضايا. 
ونص االقتراح على ما يلي: 

تشكل تزايد جرائم العنف ضد املرأة ناقوس 
خطر يهدد أمن وسالمة املجتمع بأسره، االمر 
ال��ذي يحتم تسخير ك��ل االم��ك��ان��ات وتوفير 
اخلصوصية الكاملة في قضايا العنف ضد 
املرأة وتأمني احلماية الالزمة من كافة أنواع 

االيذاء التي تتعرض لها.
 ومل���ا ك���ان م��ن ال���واج���ب احمل��اف��ظ��ة على 
خصوصية امل��رأة في ه��ذه القضايا وضمان 
حقوقها التي ميكن ان تضيع بسبب احلياء من 
الشكوى في بعض القضايا او تعذر الوصول 
الى جهات االختصاص، وتعزيزا لدور املرأة 

في دعم السالمة العامة.
لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:

١- إنشاء مركز متخصص في كل محافظة 
لتلقي ب��الغ��ات امل���رأة ف��ي مختلف القضايا 
وتأمني احلماية الالزمة لها في حال استدعى 
األم��ر ذل��ك، على أن يعهد إدارة املركز بكافة 

تخصصاته العسكرية واملدنية للنساء فقط.
2- تخصيص خط ساخن لتلقي البالغات 
هاتفياً من ضحايا العنف والتحرش وقضايا 
االيذاء كافة ضد املرأة، وفرق نسائية بلباس 
مدني لالنتقال الى مكان الشاكية حال تعذر 

وصولها إلى جهات االختصاص.

خليل الصالح

احلميدي لوزيرة األشغال: هل هناك قرار 
4 أسر في منزل واحد ؟ مبنع إسكان أكثر من 

وجه النائب بدر احلميدي سؤاال برملانيا 
إلى وزي��رة األشغال العامة ووزي��رة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
د.رن����ا ال���ف���ارس، ف��ي ش��أن ال��ه��ي��ئ��ة العامة 

للمعلومات املدنية.
ونص السؤال على ما يلي: أصدرت الهيئة 
العامة للمعلومات املدنية ق��رارات مينع فيه 
امل��واط��ن م��ن إس��ك��ان أكثر م��ن أرب��ع أس��ر في 
املنزل الواحد لو كانت غير كويتية، بذريعة 
القضاء على ظاهرة تغيير محل إقامة املواطن 
ليتمكن من املشاركة في االنتخابات في املوطن 

اجلديد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما صحة هذه املعلومات التي تداولها 
املواطنني؟ وهل أجرت الهيئة دراسة ميدانية 
في مختلف مناطق الكويت، قبل اتخاذها القرار 

ملعرفة احلاالت التي ينطبق عليها؟
2 - ه��ل أخ��ذت باعتبارها مساحة هذه 
ال��ع��ق��ارات ومواقعها ونسبة زي���ادة نسبة 

البناء التي متت مؤخرا؟
3 - هل يشمل القرار املنازل  القدمية التي 
يقطنها أكثر من أرب��ع أس��ر؟ وه��ل يستطيع 
املالك إخ��الء املستأجر الزائد عن ه��ذا العدد 
مبجرد صدور هذا القرار؟ أم أن عقد اإليجار 
ينظم العالقة بني طرفيه؟ وما موقف الهيئة 
من املالك فيما إذا رغب املستأجر االستمرار 
في امتداد العالقة اإليجارية على نفس محل 

إقامته في هذا املنزل؟
4 - هل يستطيع املستأجر جتديد بطاقته 

امل��دن��ي��ة ع��ل��ى ال��ع��ن��وان نفسه ح���ال كونه 
املستأجر اخلامس املقيم في املنزل؟

5 - م��ا سبب ق��ي��ام الهيئة سابقا بنقل 
وتسجيل أضعاف العدد السابق، من أف��راد 
أو أس��ر، على محل إقامة ص��وري في منزل 
واح���د، لتمكينهم م��ن إض��اف��ة أسمائهم في 
جداول االنتخابات، ثم تعيدهم بعد ذلك إلى 
عنوان محل إقامتهم احلقيقي؟ وما اإلجراءات 
القانونية التي اتخذت ضد املسؤولني عن 
ذلك؟ مع بيان عدد األفراد واحلاالت، واملواقع 

الوهيمة التي مت التسجيل عليها

بدر احلميدي 

احلويلة : ما مدى سالمة املواقع 
املخصصة للنفايات السائلة 
والصلبة واملنزلية والطبية؟

وجه النائب د. محمد احلويلة 
س��ؤاال برملانيا إل��ى وزي��ر الدولة 
ل��ش��ؤون ال��ب��ل��دي��ة وزي���ر ال��دول��ة 
ل���ش���ؤون اإلس���ك���ان وال��ت��ط��وي��ر 
العمراني شايع الشايع، في شأن 
ب��ل��دي��ة ال��ك��وي��ت، ون���ص ال��س��ؤال 
على ما يلي: نظرا لكثرة األماكن 
ال��ت��ي خصصتها بلدية الكويت 
لرمي النفايات السائلة والصلبة 
واملنزلية والطبية وغيرها من 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ت��ي ت��ع��رض صحة 
امل��واط��ن��ني للخطر مل��ا حتمله من 
ملوثات وأبخرة سامة ونظرا ألنها 
تسبب العديد من املشاكل البيئية 
خصوصا للقاطنني بالقرب من تلك 
املناطق املخصصة للنفايات، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - م��ا م���دى س��الم��ة امل��واق��ع 
امل��خ��ص��ص��ة ل��ل��ن��ف��اي��ات السائلة 
وال��ص��ل��ب��ة وامل��ن��زل��ي��ة والطبية 
وغ���ي���ره���ا ف���ي ال���ك���وي���ت؟ وه��ل 
مواقع ردم النفايات تتطابق مع 
املواصفات والشروط البيئية؟ مع 
تزويدي مبا يثبت ذل��ك، وكم عدد 

هذه املواقع؟ وما موقعها؟
2 - كم عدد امل��رادم التي أجري 
تأهيل لها للحد من آثارها السلبية؟ 

وكم تكلفتها املالية؟
3 - ما األساليب املتبعة حاليا 
لردم النفايات؟ وهل يوجد تعقيم 

لهذه املواقع أو للمنطقة املجاورة 
ل��ه��ا؟ وه��ل ت��وج��د دراس���ات تؤكد 
س��الم��ة ه���ذه امل���واق���ع؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 

بها.
4 - هل امل��رادم م��زودة بأجهزة 
لرصد االنبعاثات الصادرة منها؟ 
إذا كانت اإلجابة النفي، فما أسباب 

عدم تزويدها بهذه األجهزة؟

د. محمد احلويلة 

الصقعبي: ما أسباب عدم تفعيل قانون تأسيس شركات كويتية 
مساهمة  لبناء وتنفيذ محطات كهربائية وحتلية املياه ؟

وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي سؤاال 
برملانيا إل��ى وزي��ر الكهرباء وامل��اء والطاقة 
املتجددة وزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي، في شأن القانون 
رق��م )39( لسنة 2010 بتأسيس شركات 
كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات 
القوى الكهربائية وحتلية املياه في الكويت، 

ونص السؤال على ما يلي:
ص���در ال��ق��ان��ون رق���م )39( لسنة 2010 
بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء 
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وحتلية املياه 
في الكويت قبل )11( عاما، وال��ذي فرض من 
خالله تنفيذ جميع محطات القوى الكهربائية 
وحتلية املياه في الكويت عن طريق تأسيس 
شركات كويتية مساهمة باستثناء من مجلس 
ال��وزراء، إال أنه منذ إصدار القانون قبل )11( 
ع��ام��ا، ل��م ينفذ س��وى محطة واح���دة )شمال 
الزور 1( عن طريق هذا القانون، وعلى ضوء 
رؤي��ة صاحب السمو ال��راح��ل الشيخ صباح 
األحمد الصباح - رحمه الله - بإنتاج )15 ٪( 
من احتياج الدولة من الطاقة الشمسية وطاقة 

الرياح بحلول عام 2030، لذا يرجى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

1 - م��ا أس��ب��اب ع��دم تفعيل القانون رقم 
)39( لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية 
مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى 

الكهربائية وحتلية املياه في الكويت؟
2 - ما املعوقات التي تواجه ال��وزارة في 
تنفيذ هذا القانون؟ وما اإلجراءات التي اتخذتها 
ال��وزارة حلل هذه املعوقات؟ يرجى تزويدي 
بجميع املستندات املتعلقة ب��اإلج��راءات التي 

اتخذتها الوزارة.
3 - هل توجد خطط لتنفيذ مشاريع عن 
طريق القانون املذكور أعاله؟ إذا كانت اإلجابة 
اإلي��ج��اب، فما املشاريع املزمع تنفيذها؟ وما 
اخلطة الزمنية لتنفيذ تلك املشاريع؟ يرجى 

تزويدي باملستندات الدالة على ذلك.
4 - هل توجد خطط لتنفيذ مشاريع الطاقة 
امل��ت��ج��ددة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب، فما 
مشاريع الطاقة املتجددة التي تنوي ال��وزارة 

تنفيذها عن طريق هذا القانون؟
5 - م��ا س��ب��ب ت��أخ��ر ال�����وزارة ف��ي تنفيذ 

مشاريع الطاقة املتجددة، ال سيما مشروع 
الشقايا في مرحلته الثالثة؟ يرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من اجلداول الزمنية واخلطط 

واملستندات الدالة على ذلك.
6 - هل خطة الوزارة التي ُقدمت لنا مسبقا 
بتركيب )4400( ميجاواط من الطاقة املتجددة 
بحلول عام 2030 كافية لتحقيق رؤية صاحب 
السمو الراحل الشيخ صباح األحمد الصباح - 
رحمه الله - بإنتاج )15 ٪( من احتياج الدولة 
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 

2030؟ وهل توجد خطة لتحقيق هذه الرؤية؟
7 - بعد إعادة تسمية الوزارة لتشمل الطاقة 
املتجددة، ما اخلطوات التي اتخذتها ال��وزارة 
وتنوي اتخاذها للتوسع في انتشار مشاريع 

الطاقة املتجددة في الدولة؟
8 - عطفا على جوابكم بخصوص توصيل 
الكهرباء ملدينة املطالع السكنية ومنطقة جنوب 
عبدالله املبارك، فإن الوزارة ستوصل الكهرباء 
ألربعة قطاعات فقط من املدينة في الربع األول 
من ع��ام 2023، فما سبب ع��دم ق��درة ال��وزارة 
على توصيل الكهرباء لهذه القطاعات قبل 

الربع األول من عام2023؟ وما سبب عدم قدرة 
الوزارة على توصيل الكهرباء لباقي القطاعات 
في املدينة في الفترة ذاتها؟ ومتى ستوصل 

الوزارة الكهرباء لباقي القطاعات؟

د. عبدالعزيز الصقعبي 

املضف لوزير الداخلية: ما سبب 
مجازاة مراقب جمرك العبدلي 

15 يومًا من الراتب؟ باخلصم من 
وج��ه النائب مهلهل املضف إلى 
وزي��ر الداخلية ، ج��اء فيه ما يلي: 
ملا كان املرسوم بالقانون في شأن 
اخل��دم��ة املدنية رق��م )15( لسنة 
1979 وم��رس��وم ن��ظ��ام اخل��دم��ة 
املدنية وق����رارات مجلس اخلدمة 
املدنية املكملة لهذا امل��رس��وم هي 
املنظمة للعالقة الوظيفية ما بني 
اجل��ه��ة احلكومية وامل��وظ��ف، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - منى إلى علمي قيام مدير عام 
اإلدارة العامة للجمارك مبجازاة 
م��راق��ب ج��م��رك العبدلي بعقوبة 
اخلصم من مرتبة مبدة )15 يوما(، 
وف��ق ال��ق��رار اإلداري رق��م )603( 
لسنة 2021 الشؤون اإلداري��ة، فما 
سبب توقيع هذه العقوبة املشددة؟ 
وهل املخالفة التأديبية املنسوبة له 

تتناسب مع العقوبة املوقعة؟
2 - م��ا سبب ع��دم ق��ي��ام اجلهة 
املختصة ب��اإلدارة العامة للجمارك 
)قسم التحقيقات والتظلمات( بعمل 
التحقيقات اإلداري���ة املطلوبة مع 
املوظف املذكور وإحالة املوضوع 

إلى جهات أخرى للقيام بالتحقيق؟
3 - من���ى إل���ي ع��ل��م��ي ص���دور 
ق��رار وزاري بشأن اعتماد الهيكل 
التنظيمي اجلديد ل���إدارة العامة 
ل���ل���ج���م���ارك رق�����م )78( ل��س��ن��ة 
2020 وال���ذي يعمل فيه اعتبارا 
م��ن 2020/12/7، ف��ه��ل قامت 
اإلدارة العامة للجمارك بالعمل 
على تطبيق هذا الهيكل؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما سبب إصدار 
تعميم داخ��ل��ي م��ن إدارة اجلمرك 

البري بإشراف أحد املوظفني على 
مركز خباري العوازم مبا يخالف 
الهيكل التنظيمي وتبعيته ملدير 
إدارة اجلمرك البري وبالرغم من 
ق��ي��ام م��دي��ر إدارة اجل��م��رك البري 
مبخاطبة اجلهة املختصة باإلدارة 
العامة للجمارك لصرف بدل خباري 
ال��ع��وازم إلش��راف مراقب العبدلي 

عليه؟
4 - ما مدى صالحية مدير إدارة 
اجل��م��رك ال��ب��ري ب��إص��دار مثل ذلك 
التعميم في ظل العمل في الهيكل 
التنظيمي اجل��دي��د وب��ال��رغ��م من 
ص��دور حكم محكمة بإلغاء ق��راره 
اإلداري رقم )4713( لسنة 2018 
بشأن ندب )م.أ.س( لوظيفة مدير 

إدارة؟

مهلهل املضف 

محمد عبيد الراجحي 

الراجحي مخاطبا »الصحة« 
و»التربية«: من يتحمل املسؤولية في 

حال انتشار »كورونا« بني الطلبة؟
ح��ذر النائب محمد عبيد الراجحي وزارة التربية في 
من التهرب من املسؤولية من خ��الل تصريحها األخير بأن 
االختبارات الورقية حتت اشراف وزارة الصحة، مطالبا وزارة 
الصحة بالتصريح.. هل تقع عليهم املسؤولية في حال انتشار 
الوباء بني الطلبة والهيئات التعليمية واإلدارية أم أن كل طرف 

عبدالكرمي الكندري يرمي املسؤولية على اآلخر؟

الكندري لوقف االمتناع عن 
تسجيل البالغات في املخافر

قال النائب الدكتور عبدالكرمي الكندري 
»على وزير الداخلية أن يوقف ما يحصل 
باملخافر من امتناع أف��راد الشرطة عن 
تسجيل ال��ب��الغ��ات وتدخلهم ببعضها 
حملاولة ثني أصحابها عن تقدميها مع 
اع��ادة النظر بطريقة استقبال املبلغني 
مبا يكفل اخلصوصية والسرية حتى ال 
يضطر أحد لترك شكواه بسبب اخلوف أو 

لدوافع اجتماعية


