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17 شهرًا من إغالق البالد تكفي عبدالكرمي الكندري: 
طالب النائب د. عبدالكرمي الكندري مجلس الوزراء بإلغاء قرارات وقف أنشطة األطفال وإغالق املجمعات واحملال واألندية الرياضية بعد الساعة 
الثامنة مساء. وأضاف الكندري »يكفي 17 شهراً من إغالق البالد وما ترتب عليه من تداعيات على املواطنني«، مشيرا إلى أن جميع رواد هذه األنشطة 

من عاملني ومرتادين من املطعمني واحملصنني.

أكد أن الكويت في تطور سريع وزيادة بعدد السكان 

احلويلة: هل هناك خطة مشاريع للطرق تتماشى مع التطور والزيادة السكانية
ريا�ض عواد 

أع��ل��ن  ال��ن��ائ��ب د. محمد احلويلة عن 
توجيهه عدد من  األسئلة إلى  كل من وزيرة 
األش��غ��ال العامة ووزي���رة ال��دول��ة لشؤون 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات د. رنا 
ال��ف��ارس، ووزي��ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون البلدية 
ووزي��ر الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء 
وامل��اء والطاقة املتجددة ووزي��ر الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية د.مشعان 

العتيبي، ونصت األسئلة على ما يلي:
 سؤال إلى وزيرة األشغال العامة 

ونص السؤال على ما يلي:
نظرا للتطور السريع الذي تشهده الكويت 
في مختلف املجاالت وزيادة الكثافة السكانية 
وم��ا يرافقها م��ن زي���ادة ف��ي حجم احلركة 
امل��روري��ة مما تقتضي احلاجة إل��ي تطوير 

شبكة الطرق.
يرجى تزويدي باآلتي:

كشف مبشاريع الطرق التي تنفذ حاليا 
وفق الترتيب اآلتي:

1 - اسم املشروع وتكلفته.

2 - تاريخ توقيع العقد وتاريخ نهاية 
العقد.

3 - م���دة ال��ت��أخ��ي��ر إذا ُوج����دت وسبب 
التأخير.

4 - التاريخ املتوقع لالنتهاء من املشروع، 
وال��غ��رام��ات ال��ت��ي وق��ع��ت على املشاريع 

املتأخرة.
4 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون البلدية 

ونص السؤال األول على ما يلي:
سعت الكويت منذ إنشاء الهيئة العامة 
ل��ش��ؤون ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية إلى 
الدفع نحو تطوير القطاع الزراعي من أجل 
حتقيق األمن الغذائي، ولكن بالنظر إلى واقع 
الزراعة، بعد عقود عدة، يتضح أن القطاع 
ال��زراع��ي ضعيف، مما ينعكس سلبا على 
األمن الغذائي ويعيق الوصول إلى مرحلة 
االكتفاء الذاتي التي غالبا ما شكلت الهاجس 
األكبر في ضوء التطورات والنزاعات التي قد 

تعيق استيراد االحتياجات الغذائية.
لذا يرجى تزويدي باآلتي:

- ما خطة الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية لزيادة نسبة االنتخاج 

ال��زراع��ي وال��ت��وس��ع ف��ي زي���ادة املساحات 
الزراعية في الكويت من أجل حتقيق األمن 

الغذائي؟
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

يرجى إفادتي تزويدي باآلتي:
1 -كم يبلغ عدد املزارع التي تبني أنها غير 
منتج؟ وكم عدد امل��زارع التي ُسحبت حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال؟
2 -كم تبلغ نسبة إنتاج املنتجات الزراعية 
في امل��زارع الكويتية مقابل املستورد؟ وهل 
ت��وج��د خطة ل��دى الهيئة العامة لشؤون 
ال��زراع��ة وال��ث��روة السمكية ل��زي��ادة تلك 
النسبة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 

تزويدي بها.
3 -كم تبلغ نسبة الصادرات من املنتجات 

الزراعية الكويتية؟
ونص السؤال الثالث على ما يلي:

يرجى إفادتي تزويدي باآلتي:
1 - م��ا امل��ع��وق��ات ال��ت��ي ت��واج��ه املنتج 
الزراعي الكويتي؟ وما أسواق ونقاط بيعه؟ 
وهل هناك نقاط مغلقة أمام املنتج الزراعي 
الكويتي؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، من 

املتسبب بها؟ وما كيفية فتح أسواق ونقاط 
بيع لزيادة ورعاية املنتج الزراعي الكويتي 

وتوفير األمن الغذائي؟
2 -كم تبلغ قيمة الدعم احلالي املخصص 
للمزارعني؟ وما آخر زيادة عليه؟ وما خطتكم 

نحو زيادة الدعم املخصص للمزارعني؟
3 - كم تبلغ قيمة الدعم الذي ُصرف خالل 
السنوات العشر املاضية لالنتاج الزراعي 
في الكويت؟ وكم مساحة األراضي املستغلة 

للزراعة؟
ونص السؤال الرابع على ما يلي:

أدرج�����ت امل��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��رع��اي��ة 
السكنية منطقة استثمارية ف��ي مدينة 
صباح األحمد السكنية لتحقيق االكتفاء 
الذاتي للمدينة وللمواطنني من اخلدمات 
ولتقدمي مستوى أعلى من الرفاهية ولتنويع 
الفرص االستثمارية فيها ولتكون املشاريع 
اإلسكانية م���درة للدخل ل��دع��م االقتصاد 

الوطني.
لذا يرجى إفادتي تزويدي باآلتي:

هل طرحت جميع الفرص االستثمارية 
للمنطقة االستثمارية ف��ي مدينة صباح 

األحمد السكنية؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
ما الفرص التي ُطرحت حتى تاريخه؟ وإلى 
أي امل��راح��ل وص��ل��ت؟ م��ع ت��زوي��دي بجميع 

املراسالت واملستندات اخلاصة بهذا الشأن.
 سؤال إلى وزير الشؤون االجتماعية 

نص السؤال على ما يلي:
يعاني ذوو االحتياجات اخلاصة تأخرا 
في توفير الكراسي املتحركة التي تصرفها 

لهم الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
لذا يرجى إفادتي تزويدي باآلتي:

1 -م��ا أس��ب��اب ت��أخ��ر ص��رف الكراسي 
املتحركة لذوي االحتياجات اخلاصة؟ وما 

آلية تسليم هذه الكراسي؟
2 -م��ا الشركة املتعاقدة معها لتوفير 
تلك الكراسي؟ وكم عدد أوامر الشراء اليت 
ص��درت منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال لكل شركة على حدة؟
3 -ما املعايير الفنية والضوابط التي يتم 

علي أساسها اختيار الكراسي؟
4 -ك��م ع��دد ذوي االحتياجات اخلاصة 
املتقدمني بطلبات للحصول على الكراسي 
منذ 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ 

مع ذكر أسباب تأخير تسليهم إن ُوجد، وكم 
ع��دد من استلموا؟ وك��م ع��دد الذين لم يتم 

تسليهم مع ذكر األسباب؟

د. محمد احلويلة 
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املطر: خدمة »أسهل« صارت صعبة االستخدام وعطلت 
الكثير من املعامالت اخلاصة بأصحاب األعمال

وج��ه النائب د. حمد املطر سؤالني 
إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله 
السلمان، حول املعامالت التي أجُنزت 
من خالل خدمة )أسهل( اجلديد، وعن 
أس��ب��اب ع���دم اع��ت��م��اد ش��ه��ادة السجل 
الوطني ألك��ث��ر م��ن ش��رك��ة للمبادرين 
وأصحاب الباب اخلامس. ونص السؤال 
األول على ما يلي: طبقت الهيئة العامة 
للقوى العاملة خدمة )أسهل( اجلديد 
للمواطنني واملراجعني أصحاب األعمال، 
وتخليص جميع املعامالت إلكترونيا 
دون احلاجة للحضور شخصيا، ولكن 
لألسف خدمة )أسهل( ص��ارت صعبة 
االستخدام وعطلت الكثير من املعامالت 

اخلاصة بأصحاب األعمال.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 -اس��م الشركة القائمة على هذا 
البرنامج، مع تزويدي بصورة ضوئية 

من العقد املوقع.
2 - جميع احمل��اض��ر واخل��ط��اب��ات 

اخلاصة بهذا البرنامج.
3 -الشكاوى املقدمة من املواطنني 

على البرنامج.
4 -عمل مقارنة بالرسم البياني بني 
إجناز املعامالت بالسابق مع البرنامج 

اجلديد )أسهل(.
5 -اإلدارة املشرفة على البرنامج 
وأسماء املسؤولني واملوظفني واملتابعني.
6  -ع��دد املعامالت التي أجُن��زت من 

خالل البرنامج.
-7 امل���دة الزمنية ال��ت��ي تستغرق 

إلجناز املعاملة الواحدة حسب النوع.
8 - دراس���ة أو استبانة ع��ن جناح 

خدمة )أسهل(.
9 -األخ��ط��اء التي شابت البرنامج 

بالشكل الفني.

10 -أس���ب���اب ع���دم اس��ت��ق��ب��ال غير 
ال��ق��ادري��ن على استكمال اإلجن���از عبر 

خدمة )أسهل(
ونص السؤال الثاني على ما يلي:

صدر القانون رقم )98( لسنة 2013 
ف��ي ش��أن ال��ص��ن��دوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة 
حيث يهدف هذا القانون لدعم الشباب 
وم��ح��ارب��ة ال��ب��ط��ال��ة ومت��ك��ني القطاع 

اخلاص لتحقيق النمو االقتصادي.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 -أسباب كثرة الطلبات في أوراق 
جتديد شهادة قيد السجل الوطني مع 

أنها شهادة سنوية ومدتها قصيرة.
2 - الشكاوى املقدمة من املبادرين 
وأصحاب الباب اخلامس حول صعوبة 

جتديد الشهادة.
3 - أسباب عدم اعتماد شهادة السجل 

الوطني ألك��ث��ر م��ن ش��رك��ة للمبادرين 
وأصحاب الباب اخلامس رغم وضوح 

القانون.

د. حمد املطر

علي القطان يقترح استمرار تقدمي املكافأة املالية 
الشهرية لطلبة الطب أثناء التدريب الصيفي

أعلن النائب د. علي القطان عن تقدمه باقتراح برغبة 
ق��ال في مقدمته إن��ه يعتبر تخصص الطب في جامعة 
الكويت من التخصصات النادرة واملهمة والصعبة التي 
تتطلب من طلبة الطب وخاصة في السنوات األخيرة 
أن يستمروا في الدراية والتدريب امليداني واإلكلينيكي 

خالل فترة الصيف.
وملا كانت الالئحة اخلاصة بجامعة الكويت تصرف 
لطلبة الطب مكافأة شهرية أثناء الدراسة تساعدهم في 
سد تكاليف دراس��ة امل��واد الطبية وتقطعها عنهم خالل 
فترة الصيف م��ع أنهم مستمرون ف��ي فترة التدريب 
امليداني ويقضون معظم وقتهم في ال��دراس��ة العملية 

باملستشفيات.
ونص االقتراح على استمرار جامعة الكويت بتقدمي 
املكافأة املالية الشهرية املمنوحة لطلبة الطب أثناء 
التدريب امليداني واإلكلينيكي في فترة الصيف دعماً لهم 
ملا يبذلونه من جهد وتشجيعاً لهم لكفاءتهم في االستمرار 

علي القطان بتحصيل العلوم الطبية وتفوقهم في دراسة الطب.

الشاهني لوزير الداخلية: هل اسُتهدفت 
الكويت ضمن فضيحة التجسس »بيغاسوس«؟

تقدم النائب أسامة الشاهني بسؤال برملاني 
لوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي يستفسر فيه عما 
إذا كانت الكويت ضمن الدول املستهدفة من ضمن 

فضيحة التجسس التي عرفتباسم »بيغاسوس«.
وذكر الشاهني في مقدمة سؤاله »تفجرت مؤخًرا 
فضيحة بيغاسوس والتي ق��ام بها أكثر من 80 
صحافيا من 17 مؤسسة إخبارية مختلفة بعد 
حصولهم على قائمة حتتوي على أكثر من 50،000 
رقم هاتف ألشخاص يشتبه بأنهم ضحايا جتسس 
من قبل الشركة الصهيونية )NSO(، ويشتبه بأن 
الشركة استخدمت أحد أدواتها اإللكترونية املسمى 
)بيغاسوس( لهذا الهدف، وأنها باعت البرنامج 
حلكومات مختلفة ح��ول العالم منها حكومات 

خليجية وعربية«.
اخلليفة يسأل الناصر عن استضافة مترجمني 

أفغان: من اجلهة التي تتحمل املصاريف؟
وأض���اف الشاهني أن امل��ؤس��س��ات اإلخبارية 
ال��ك��اش��ف��ة للفضيحة ت��دع��ي اس��ت��ه��داف رؤس���اء 
وموظفني حكوميني من قبل هذا البرنامج، »ويعتقد 

أن الكويت إحدى الدول املستهدفة«.
وطلب الشاهني من وزير الداخلية معرفة ما إذا 
مت التحقيق في فضيحة »بيغاسوس« واحتماالت 
ك��ون »الكويت« اسُتهدفت فيها؟ وه��ل هناك أي 

تعاون بني وزارة الداخلية )أو أي جهات أخرى( 
م��ع ه��ذه ال��ش��رك��ة االستخباراتية الصهيونية 
NSO؟ وما إجراءات حفظ األمن املعلوماتي ومنع 

عمليات التجسس اإللكترونية والهاتفية؟

أسامة الشاهني 

العجمي: ما دور وزارة 
اإلعالم والثقافة في محاربة 

الظواهر السلبية؟
وج��ه النائب مبارك العجمي 3 
أسئلة إلى وزير املالية ووزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار 
خليفة ح���م���ادة، ووزي����ر اإلع���الم 
والثقافة ووزي���ر ال��دول��ة لشؤون 
الشباب عبدالرحمن املطيري، ووزير 
التربية د. علي املضف، ج��اءت كما 

يلي:
سؤال إلى وزير املالية

ونص السؤال على ما يلي:
ذك���رت وزارة امل��ال��ي��ة ف��ي بيان 
أوردت����ه وك��ال��ة األن��ب��اء الكويتية 
الرسمية، إنها تتوقع عجزا مبقدار 
)12.1( مليار دينار )نحو 40 مليار 
دوالر( ف��ي م��وازن��ة ال��دول��ة للعام 
امل��ال��ي 2021-2022، ل��ذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما االستراتيجية املوضوعة 
ملعاجلة العجز املالي في امليزانية 

على املدى القريب والبعيد؟
2 -م��ا اخل��ط��وات التي اتخذتها 
وزارة املالية ملعاجلة عجز امليزانية؟

3 - ما االقتراحات وال��دراس��ات 
ال��ت��ي أع���دت لتحقيق اإلص���الح في 

عجز امليزانية؟
سؤال إلى وزير اإلعالم والثقافة

ونص السؤال على ما يلي:
يلعب اإلع����الم دورا ف��اع��ال في 
التصدي ألي ظاهرة سلبية ميكن أن 
تطرأ على املجتمع وتؤثر في أفراده، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 -ما دور وزارة اإلعالم والثقافة 
في محاربة الظواهر السلبية من 

خالل وسائل اإلعالم؟
2 -م��ا هي اخلطة اإلعالمية في 
ترسيخ تعاليم اإلسالم واحلث على 
عمل اخلير وتطبيق سنة رسول الله 

صلى عليه وسلم.
3 -ما هي آلية اختيار برامج 
التوعية للشباب ضد املخدرات 
وال��ت��دخ��ني وال��ش��ذوذ والتشبه 
ب��اجل��ن��س اآلخ�����ر واس��ت��غ��الل 
وسائل التواصل االجتماعي في 
االنحالل األخالقي وما شابه ذلك 

من ظواهر سلبية؟
سؤال إلى وزير التربية

ونص السؤال على ما يلي:
امل��ن��اه��ج ه���ي م��ص��در ق���وة ألي 
أم��ة، وهي من أهم مصادر التعليم، 
قوة األم��ة ُتقاس بقدرة املنهج على 
توصيل املعلومات بطرق حديثة، 
وُتعد الكويت من أوائل الدول التي 
تهدف إلى حتقيق التنمية الشاملة 
ف��ي مسار العملية التعليمية، لذا 

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - م���ا األس����س وال��ض��واب��ط 
واملعايير التي توضع بها مناهج 

التعليم العام؟
2 -هل يراعى التكامل في وضع 
املناهج بحيث تكون مكملة لبعضها 
البعض وتعمل على حتقيق الهدف 

املرجو منها؟
3 - م���ا االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ال��ت��ي 
تضعها الوزارة في مواجهة الظواهر 
السلبية في املجتمع الكويتي؟ وهل 
ه��ي م��وض��وع��ة ضمن خطة وضع 

املناهج؟
4 -م��ا خطة ال���وزارة ف��ي وضع 
احللول والعالج للظواهر السلبية 

)املخدرات - اجلرائم - وغيرها(؟.

مبارك العجمي 

املناور: ما توصيات جلنة
التحقيق في مخالفات مشروع 

الشقايا للطاقة البديلة؟
وج��ه النائب أس��ام��ة املناورسؤالني 
إلى كل من  وزير النفط ووزي��ر التعليم 
العالي د. محمد الفارس، ووزير التجارة 
والصناعة د. عبدالله السلمان، ونص 

السؤاالن على ما يلي:
 سؤال إلى وزير التعليم العالي 

ونص السؤال على ما يلي:
بخصوص جلان التحقيق في مخالفات 
مشاريع معهد الكويت لألبحاث العلمية 
خالل السنتني املاضيتني 2019/2018 

.2020/2019 -
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

1 -ال��ت��وص��ي��ذات اخل��اص��ة بلجنة 
التحقيق في مشاريع املعهد اإلنشائية 
ملباني املعهد الرئيسية، ش��ام��ال جلنة 

التحقيق في املبنى اإلداري.
2 -التوصيات اخلاصة بلجنة التحقيق 
ف��ي مخالفات م��ش��روع الشقايا للطاقة 

البديلة؟
3 - األسماء التي ُحددت مسؤولياتهم 
عن التجاوزات في جلان التحقيق، شامال 

)املناصب واملهام(
4 -هل ما زال من ُحددت مسؤولياتهم 
عن تلك التجاوزات مستمرين في وظائف 
إشرافية؟ وهل متتع أي منهم بترقيات 
إدارية أو علمية؟ وهل ُقبل ترشيح البعض 

لوظائف قيادية؟
 سؤال إلى وزير التجارة

ونص السؤال على ما يلي:
فيما يخص ديوان اخلدمة املدنية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1 - ما مدى جواز إلغاء القرار الوزاري 
رقم 598 لسنة 2020 في شأن خصم 13 
يوما من أحد القياديني في الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية بأداة 
أدن��ى من خالل ق��رار ص��ادر من مدير عام 
الهيئة؟ وهل يجوز قبول تقدمي التظلم 

بعد ستة أشهر من صدور القرار؟
-2هل أُخطر دي��وان اخلدمة املدنية 
كتابة أو باألنظمة اآللية عن صدور القرار 
ال���وزاري رق��م 598 لسنة 2020؟ وما 
أثر عقوبة اخلصم 13 يوما على التقييم؟ 

وهل أُخطر الديوان باإللغاء؟
-3هل ُرش��ح املوظف املعني بالقرار 

رق���م 598 لسنة2020 ملنصب نائب 
مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
وال��ث��روة السمكية؟ إذا كانت اإلجابة 
ب��اإلي��ج��اب، ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ص��ورة 
ضوئية من مذكرة الترشيح، وهل سبق 
لديوان اخلدمة املدنية منحه املوافقة على 
إج��ازة دراس��ي��ة أو بعثة للحصول على 
)بكالوريوس النقل البحري - تكنولوجيا 
بحرية( من األكادميية العربية للعلوم 

والتكنولوجيا والنقل البحري في مصر؟
4 - صورة ضوئية من التظلم املقدم في 
تاريخ 2021/1/4 إللغاء القرار الوزاري 
رقم 598 لسنة 2020 الصادر في تاريخ 
2020/6/11، وهل بحث الديوان التظلم 

أو درس جوانبه القانونية؟
5 -ملا كان التظلم ُقّدم في 2021/1/4، 
فلماذا استغرق الفصل فيه حتى تاريخ 

2021/6/2؟
6 - ما تقييم املوظف الصادر في شأنه 
القرار 598 لسنة 2020 بعقوبة اخلصم 
بعد صدور العقوبة؟ وله ُعدل بعد إلغاء 

القرار الوزاري؟
7 -هل سبق للموظف محل القرار رقم 
598 لسنة 2020 أن ص��درت في حقه 

عقوبات بجرائم جنح أو جنايات؟
8 - هل يجوز للهيئة العامة لشؤون 
الزراعة والثروة السمكية إلغاء اخلصم 
وتعديل التقييم دون إخطار ديوان اخلدمة 

املدنية؟

أسامة املناور 

اخلليفة: هل الكويت ستستضيف مترجمني 
أفغان؟  ومن اجلهة التي تتحمل املصاريف؟

أعلن النائب م���رزوق اخلليفة عن 
توجيه سؤاال برملاني لوزير اخلارجية 
الشيخ أح��م��د ال��ن��اص��ر يستفسر فيه 
ع��ن صحة اخل��ب��ر امل��ن��ش��ور ف��ي موقع 
»politico« اإلخباري األميركي بشأن 
مفاوضات استضافة مؤقتة ملتعاونني 
ومترجمني أفغان إلى أن تتم مراجعة 
ملفاتهم األمنية ومنحهم تأشيرات 

الدخول ألميركا.
وج����اء ف���ي س���ؤال���ه: »ه���ل هنالك 
مفاوضات ج��رت أو س��وف جت��ري بني 
اجلانب الكويتي واجل��ان��ب األميركي 
ح��ول ه��ذا امل��وض��وع؟ إذا ك��ان اجل��واب 
باإليجاب يرجى موافاتي بنتائج هذه 
امل��ف��اوض��ات إذا ك��ان��ت امل��ف��اوض��ات قد 
جرت- كم العدد املزمع دخوله الكويت؟ 

واملدة الزمنية ملكوثهم؟«. مرزوق اخلليفة


