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  احلميدي: حتصني رئيس الوزراء 
غير جائز دستوريًا والئحيًا

ق��ال ال��ن��ائ��ب ب��در احل��م��ي��دي إن حتصني رئ��ي��س ال����وزراء عن 
االستجوابات ملدة سنة ونصف غير جائز دستورياً و الئحياً ولن 

نقبل به بتاتاً.

  الهرشاني: احذروا أطرافًا حتاول إشاعة 
الفوضى وزعزعة استقرار الكويت

ريا�ض عواد 

شن النائب حمد سيف الهجوم 
على م��ا يسمى بجماعة االخ���وان 
امل��س��ل��م��ني واحل��ق��ي��ق��ة ه��م اخ���وان 
الشياطني واك���د ان اغ��ل��ب ال��دول 
العربية وال��دول االوربية والعالم 
اكتشفوا حقيقتهم واعمالهم اخلبيثة 
ومت تصنيفهم كجماعة ارهابية اال 

في الكويت .
وقال سيف في تصريح صحافي 
إن ه��ذه اجلماعة هم أس��اس البالء 
واخل�����راب ف��ي ال��ب��الد أن ال��دول��ة 
تدعمهم على اس��اس انها جمعية 
نفع عام ولكنها جمعية اخل��راب ) 
جمعية االص��الح ( للبالد والعباد 
م��ؤك��دا أنهم ي��درب��ون األط��ف��ال من 
الصغر على أهدافهم حتى يكونوا 
مطيعون ملرشدهم وتنفيذ اوامرهم 
وهناك منهم من يدس السم بالعسل 
ويتحركون بني االط���راف املؤزمة 

مطالبا سيف م��ن ال��دول��ة باغالق 
جمعية االص��الح ويجب محاسبة 
القائمني عليها والتصدي لهم حتى 
نسلم م��ن ش��روره��م ونحفظ امن 
بالدنا واستقرارها وات��خ��اذ كافة 
االجراءات القانونية الغالقها والتي 
هدفها احلقيقي هو دع��م  االره��اب 
واالره��اب��ني والتحريض وزعزعة 

امن واستقرار البالد 
وأوض��ح سيف ان ما يحدث في 
مجلس االم���ة م��ن ب��ع��ض ال��ن��واب 
معروف انتماءاتهم وم��ن ورائهم 
م���ن داخ�����ل وخ������ارج ال���ب���الد هو 
اض��ع��اف النظام والسيطرة على 
مفاصل ال��دول��ة وال��ب��الد والعباد 
وه��دف��ه��م ي��إم��ا ان ي��ك��ون رئيس 
احل��ك��وم��ة ورئ��ي��س مجلس االم��ة 
منهم وإم��ا اخل��راب وال��ه��دف ليس 
م��رزوق الغامن وت��وع��دوا واعلنوا 
رم��وزه��م بشكل واض��ح وعلني ان 

سيتم تقدمي االستجوابات البناء 
االس����رة ل��الط��اح��ة ب��ه��م بالصوت 
وال��ص��ورة والهدف اصبح واضح 
وه��ن��اك ه��م م��ن يوجهم م��ن داخ��ل 
وخ��ارج البالد ووضحت نوياهم 

الشريرة وتناقض تصريحاتهم 
السابقة ع��ن احلالية ويفسرون 
الدستور والالئحة على اهدافهم 
وبالصوت وال��ص��ورة والتطاول 
بأساليب وب��ذائ��ه وحت��ري��ض اهل 
الكويت واعلنو وقالوا ان الربيع 
ال���ع���رب���ي ان��ط��ل��ق م���ن ال��ك��وي��ت 
بالصوت والصورة وال يعترفون 
ال بالدستور وال الشرع ويقولون 
للشعب الكويتي سيدخلون بيوتكم 
ويقولون ارحلوا ووالهدف تقويض 
ال��دول��ة واش��اع��ة الفوضى، متهيدا 

لوصولهم للسلطة.
اق��ول للشعب الكويتي اح��ذروا 
م��ن ت��ل��ك االط�����راف ال��ت��ي م��ازال��ت 
حتاول اشاعة الفوضى وحتريض 
املغرر بهم خللق اج��واء مقلقة في 
البلد، وذلك متهيدا لتحقيق حلمهم 
التاريخي املريض في السيطرة على 

مقاليد الدولة .

حمد سيف الهرشاني

  املضف: موقفي ثابت ضد
أي ممارسات غير دستورية

أكد النائب عبدالله املضف على موقفه 
ال��داع��م للحفاظ ع��ل��ى ال��دس��ت��ور ض��د أي 
ممارسة ال تنسجم مع نصوصه، معتبرا ان 
تأجيل االستجوابات املزمع تقدميها ال سند 

دستوري أو قانوني لها.
وقال املضف في تصريح باملركز اإلعالمي 
في مجلس األم��ة » لقد سمعنا في السابق 
عن حتويل االستجوابات الى التشريعية 
واحمل��ك��م��ة ال��دس��ت��وري��ة وش��ط��ب م��ح��اور 
االستجواب ولكن ما ح��دث اليوم بتأجيل 
االستجوابات املزمع تقدميها هو تأجيل 
املستقبل«، مؤكدا ان »هذه املمارسة ال متت ال 

للدميقراطية وال للدستور بصله. 
وتساءل » م��اذا لو اراد رئيس ال��وزراء 
احلالي أو الالحق تأجيل استجواباته ملدة ٤ 
سنوات او اقتدى به الوزراء وطلبوا تأجيل 
االستجوابات ٤ سنوات، معتبرا ان » هذا 
التوجه سيحول هذا املجلس والنواب ملجرد 

مستشارين وهو أمر غير مقبول«. 
وأض���اف » إذا أردمت تأجيل املستقبل 
سوف اخاطب هذا املستقبل واالجيال املقبلة 
واحفادنا وم��ن سيأتي بعدنا، وأق��ول لهم 
ال تعتبرون ه��ذه السابقة ام��ر دستوري 
تستندون عليه ألنها ال متت الدستور بصله، 
السيما ان امل��ادة ١٠٠ من الدستور تنص 
على انه للنائب الواحد احلق في استجواب 

رئيس الى الوزراء او أحد الوزراء«.
وبني ان » املشرع منح هذا احلق للنائب 

ح��ت��ى ل���و ك���ان ض���ده ٤٩ ن��ائ��ب ي��رف��ض 
االستجواب، وانتصرت هذه امل��ادة لتمكني 
ه��ذا النائب ال��واح��د م��ن املسائلة، وهناك 
تتجلى الدميقراطية باألخذ براي االغلبية 
مع احترام حق االقليات، وليس بالشطب او 

التأجيل او اإلحالة ».
 وش��دد املضف على ان » متكني النائب 
من املسائلة ومن ثم االحتكام لراي االغلبية 
جتلي ملفهوم الدميقراطية، مؤكدا على موقفه 
الراسخ الواضح املبدئي بعدم القبول مبثل 
هذا االجراء غير الدستوري وغير الالئحي«.

عبدالله املضف 

الساير يطالب الوزارات بتأمني البيانات 
واملستندات واملعامالت املنجزة إلكترونيًا 

وجه النائب مهند الساير 13 سؤاال 
إلى 13 وزيرا هم كل من نائب رئيس 
مجلس ال��وزراء وزير الدفاع الشيخ 
حمد جابر العلي، ووزي��ر األوق��اف 
والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري، 
ووزير النفط وزير التعليم العالي د. 
محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ 
د. باسل احلمود، ووزي��ر اخلارجية 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
الشيخ د. أحمد ناصر احملمد، ووزيرة 
األشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د. 
رنا الفارس، ووزير الداخلية الشيخ 
ثامر العلي الصباح، ووزي��ر املالية 
وزي��ر الدولة للشؤون االقتصادية 
واالستثمار خليفة حمادة، ووزي��ر 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، ووزير 
التربية د. علي املضف، ووزير الدولة 
لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني شايع 

الشايع، ووزير التجارة والصناعة 
د. ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ل��م��ان، ووزي����ر 
الكهرباء وامل��اء والطاقة املتجددة 
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية 
املجتمعية د.مشعان العتيبي. وجاء 

النص كالتالي: 
مل���ا ك���ان األم����ن ال��س��ي��ب��ران��ي من 
مستحدثات ال��ت��ط��ور التكنولوجي 
وال��رق��م��ي ال��ذي نعايشه ف��ي العالم 
أخ��ي��را، حيث يشهد ال��ع��ال��م املتقدم 
بكل أرج��ائ��ه ت��ط��ورا كبيرا ف��ي نظم 
حماية البيانات والشبكات واألنظمة 
االلكترونية من الهجمات واالختراقات 
التي ق��د ت��ؤدي بها وت��ؤث��ر على أمن 

الدول واستقرارها. 
وم��ع ت��زاي��د االع��ت��م��اد على إجن��از 
املعامالت الكترونيا في ظل جائحة 
ك���ورون���ا أص��ب��ح ل��زام��ا ت��أم��ني تلك 

البيانات واملستندات وحفظها.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 

- ما اإلج��راءات والقرارات املتخذة 
لتعزيز األم��ن السيبراني وحماية 
البيانات واألنظمة من االختراق في 
املوقع والتطبيق االلكتروني اخلاص 
بخدمات وزاراتكم واجلهات التابعة 

لكم؟

مهند الساير 
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املطيع : مركز مشرف خالي من 
اللقاح والكادر التمريضي غائب  

قال النائب احمد مطيع :  بعد ارسال 
مواعيد اجلرعة الثانية ووصول املراجعني 
إل��ى مركز مشرف أبلغوهم بعدم توفر 
اللقاح إضافة إلى غياب الكادر التمريضي 
، وهذا دليل آخر على فشل وزير الصحة 

مبواجهة اجلائحة وتعريض
م���ن ج��ان��ب اخ���ر ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب عبد 

ال��ل��ه الطريجي على وس��ائ��ل التواصل 
االجتماعي  السلوكيات الدخيلة واأللفاظ 
البذيئة ل��م تكن ي��وم��اً س��الح املعارضة 
العاقلة،صراعكم م��ع الرئيسني شيء 
يخصكم لكن أن يساهم ذلك في شل البلد 
وت��ع��ط��ل م��ص��ال��ح امل��واط��ن��ني فيجب ان 

يتوّقف بتكاتف العقالء إلنقاذ الكويت

عبدالله الطريجي 

الشاهني للرومي: ما السند القانوني لتعيني 
85 مستشارًا من إحدى الدول العربية؟

وج��ه ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه��ني س��ؤاال 
برملانيا إلى نائب رئيس مجلس ال��وزراء 
وزي��ر العدل وزي��ر الدولة لشؤون تعزيز 

النزاهة عن تكويت القضاء، جاء فيه:
إن تكويت القضاء الوطني مطلب حيوي، 
لتعزيز السيادة ومتكني العناصر الوطنية 
وت��ع��زي��ز االس��ت��ق��الل، تفاجأ امل��واط��ن��ون 

في مطلع أبريل 2021، بخبر تعيني 85 
مستشارا من إحدى اجلنسيات العربية، في 
مرفق القضاء والنيابة العامة، لذا يرجى 
إفادتي وتزويدي باآلتي: 1( ما هو السند 
القانوني لهذه التعيينات؟ وما هي أسبابها 
العملية؟.  2( ما هي خطط تكويت القضاء 

الوطني؟ وما هو السقف الزمني لذلك؟.

عبدالله الرومي اسامة الشاهني احمد املطيع 

  املطيري يسأل عن  أسس وشروط  
احلصول على حيازة زراعية

وج��ه النائب د. صالح املطيري سؤاال 
برملانيا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية 
وزي��ر الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع، عن عدد اخليارات 
الزراعية املمنوحة من تاريخ 2021/1/1 ، 

مع بيان أسماء اجلهات املمنوح لها املزارع .
ون��ص ال��س��ؤال على ، ي��رج��ى إف��ادت��ي 

وتزويدي باآلتي:
1 - كشف بعدد احل��ي��ازات الزراعية 
املمنوحة م��ن ت��اري��خ 2021/1/1 حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال، مع بيان أسماء 
اجلهات املمنوح لها امل���زارع س��واء كانت 
أفرادا أو شركات، واملواقع وصورة ضوئية 

من التراخيص.
2 - ما األسس الفنية والشروط الواجب 

توافرها للحصول على حيازة زراعية؟
3 - ك��ش��ف ب��ع��دد ال��ط��ل��ب��ات امل��ق��دم��ة 
للحصول على احليازة الزراعية من تاريخ 
2021/1/1، م��ع ب��ي��ان أس��م��اء مقدمي 

الطلبات س��واء كانوا أف���رادا أو شركات، 
وصورة ضوئية من الطلبات

صالح املطيري 

السويط لوزير االسكان: ما عدد طلبات اإلسكان على قائمة انتظار السكنية؟
وجه النائب ثامر السويط 3 أسئلة إلى كل من وزير 
الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزي��ر املالية 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار خليفة 
حمادة، ووزير التربية د. علي املضف، ونصت األسئلة 

على ما يلي:
 نص السؤال ناكسإلا نوؤشل ةلودلا ريزو ىلإ  على 

ما يلي:
نصت املادة )17( من القانون رقم )47( لسنة 1993 
في شأن الرعاية السكنية على أن: »تلتزم املؤسسة 
بتوفير الرعاية السكنية ملستحقيها في مدة ال جتاوز 
خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب احلصول على 

هذه الرعاية...«.لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1 - كم يبلغ عدد طلبات اإلسكان التي ما زالت على 

قائمة االنتظار لدى املؤسسة العامة للرعاية السكنية؟ 
مع بيان ع��دد الطلبات املقدمة منذ ع��ام 2016 حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال لكل عام على حدة.
2 - كم يبلغ عدد القسائم والوحدات السكنية التي 
سلمت للمواطنني منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال لكل عام على حدة.
3 - كم يبلغ عدد املشاريع اإلسكانية التي تعاقدمت 
عليها منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 
مع تزويدي بصورة ضوئية من العقود، وبيان نسبة 

إجناز كل عقد على حدة.
4 - هل يوجد تأخير أو عدم التزام في تنفيذ بنود 
العقد من املقاولني املتعاقد معهم إلجن��از املشاريع 
اإلسكانية وذلك منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا 
ال��س��ؤال؟ إذا كانت اإلجابة اإلي��ج��اب، فما اإلج��راءات 

املتخذة حيال ذلك؟ مع بيان حجم األضرار الناجتة عن 
عدم االلتزام ببنود العقد املبرم.

5 - هل توجد مشاريع إسكانية متعثرة أو متوقفة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما األسباب التي أدت إلى 
ذل��ك؟ مع بيان اإلج���راءات املتخذة حيال توقف هذه 

املشاريع.
6 - كم قيمة امليزانية املخصصة للمؤسسة منذ عام 
2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان قيمة ما 

صرف في املشاريع اإلسكانية لكل عام على حدة.
7 - هل توجد عوائق أدت إل��ى ضعف التنسيق 
مع ال���وزارات املنوط بها توفير اخل��دم��ات للمناطق 
اإلسكانية اجلديدة؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
أسباب هذه العوائق؟ وما اإلج��راءات املتخذة حيالها؟ 
وإذا كانت اإلجابة النفي، فيرجى تزويدي باملستندات 

الدالة على ذلك.
8 - هل توجد عوائق في إجن��از مشروع مدينة 
جنوب سعد العبدالله؟ وأي��ن وصلت م��راح��ل هذا 
امل��ش��روع؟ مع بيان الشركات املتعاقد معها لتنفيذ 
املشروع وامليزانية املوضوعة له وتاريخ التشغيل 

الفعلي لذلك املشروع.
 نص السؤال  ةيلاملا ريزو ىلإ على ما يلي: 

أحالت احلكومة إلى مجلس األم��ة أخيرا مشروعا 
بقانون يقضي بجواز سحب )5( مليارات دينار )كحد 
أقصى( من احتياطي األجيال القادمة، ونظرا ملا ميثله 
السحب من احتياطي األجيال القادمة من خطر يهدد 

مستقبل األجيال.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 

1 - كم يبلغ حجم احتياطي األجيال القادمة حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 - كشف باملبالغ املقتطعة إلى صندوق األجيال 
القادمة كما حددتها املادة األولى من املرسوم بالقانون 
رقم )106( لسنة 1976 في شأن احتياطي األجيال 
القادمة منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على 

أن يتضمن صافي الرصيد الفعلي لكل عام على حدة.
3 - هل توجد استقطاعات أو مبالغ سحبت من 
الصندوق بأي صفة كانت؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فيرجى بيان قيمة هذه املبالغ وسنة السحب وأسبابه، 
وهل هذه اإلج��راءات ال تتعارض مع املادة الثالثة من 

القانون املشار إليه؟
4 - ما أسباب وم��ب��ررات وزارة املالية لتقدميها 
مشروع لسحب مبلغ )5( مليارات دينار من صندوق 

األجيال القادمة؟ وأين ستصرف هذه األموال؟

الديحاني : ما السند 
القانوني ملمارسة 

مدير عام »الزراعة« 
صالحياته؟

وجه النائب فرز الديحاني سؤاال برملانيا 
إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني شايع 
الشايع، عن السند القانوني ملمارسة مدير 
عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية صالحياته. ون��ص ال��س��ؤال على ، 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي: 1 - ما السند 
القانوني ملمارسة مدير ع��ام الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية صالحياته؟

2 - ما صالحيات مدير عام الهيئة في القفز 
على صالحيات مجلس إدارة الهيئة خاصة في 

ظل قرار فصلهما من مجلس الوزراء؟
3 - ما مؤهالت وخبرات مدير عام الهيئة؟ 
وكم سنوات عمله في القطاع احلكومي؟ وهل 
تنطبق عليه ش��روط اإلحالة إل��ى التقاعد أو 

إنهاء اخلدمة بسبب العمر؟
4 - ما أهم إجنازات الهيئة في حتقيق األمن 

الغذائي منذ تقلد مدير عام الهيئة منصبه؟
5 - ما اختصاصات وصالحيات مدير عام 

الهيئة حسب اللوائح والقوانني؟

7 مرشحني لـ»تكميلية اخلامسة« مع نهاية اليوم الثالث
تقدم ثالثة مرشحني إلى إدارة شؤون 
االنتخابات التابعة ل���وزارة الداخلية 
الكويتية يوم اجلمعة بطلبات ترشحهم 
لالنتخابات التكميلية البرملانية عن 
الدائرة اخلامسة )2021(وذلك في ثاني 

أيام فتح باب الترشح.
 وامل��رش��ح��ون الثالثة ه��م ط��الل فهد 
ال��دب��وس وم��اج��د الف��ي العتيبي وخالد 
سريع الهاجريليصبح بذلك إجمالي عدد 
املرشحني منذ فتح باب الترشح يوم أمس 

7 مرشحني.
 وق���ال امل��دي��ر ال��ع��ام ل���إدارة العامة 
للشؤون القانونية ب���وزارة الداخلية 
العقيد احلقوقيالدكتور صالح الشطي 
في تصريح صحفي إن استقبال طلبات 
الترشح سيستمر في م��ق��رإدارة شؤون 
االنتخابات حتى نهاية ال��دوام الرسمي 
ليوم السبت املوافق 24 أبريل اجلاريخالل 
ساعات العمل الرسمية من الساعة ال10 

صباحا إلى ال30ر1 ظهرا.
وأوضح الشطي أنه يتعني على كل من 
تقدم بطلب ترشحه لالنتخابات التكميلية 
التوجهإلى مخفر شرطة العدان لتسليم 

طلب ترشحه واستالم إيصال يفيد بذلك.
واس���ت���درك ق��ائ��ال “على م��ن يرغب 
ف��ي التنازل م��ن املرشحني التوجه إلى 

مخفر شرطة العدانليقدم طلبا بخط 
يده لتتم إحالة الطلب إلى إدارة شؤون 
االنتخابات” مبينا أن “آخر يومللتنازل 
سيكون قبل 7 أيام من يوم االنتخاب الذي 

يصادف 22 مايو”.
ك��ان��ت إدارة ش����ؤون االن��ت��خ��اب��ات 
التابعة ل���وزارة الداخلية فتحت أمس 
اخل��م��ي��س ب���اب ال��ت��رش��ح لالنتخابات 

التكميلية للدائرة اخلامسة وسط تقيد 
باالشتراطات الصحية وتستمر ادارة 
شؤون االنتخابات في استقبال املرشحني 
الراغبني للفوز في املقعد البرملاني لتمثيل 
ال��دائ��رة اخلامسة حتى ت��اري��خ 24 من 
الشهر اجل���اري م��ن ال��س��اع��ة العاشرة 
صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف 

وسط االلتزام باالشتراطات الصحية.

مرشح يسجل بياناته 


