الصقعبي :ما خطوات شركة النقل العام لتنفيذ قانون حق االطالع؟
وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤاال
إل���ى وزي���ر امل��ال��ي��ة وزي���ر ال���دول���ة للشؤون
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة .ونص
السؤال على ما يلي:
ص��در القانون رق��م  12لسنة  2020بشأن
حق االطالع على املعلومات ،وقد منحت املادة

4

الثانية منه احلق ألي شخص في االطالع على
املعلومات التي في حوزة الوزارات أو الهيئات
أو املؤسسات العامة أو الشركات الكويتية التي
تسهم فيها الدولة أو إح��دى اجلهات املذكورة
بنسبة تزيد على  50%من رأسمالها ،كما أعطت
ذات امل���ادة احل��ق للموظف ف��ي االط�ل�اع على

القرارات اإلدارية التي متس حقوقه.
بينما أل��زم��ت امل���ادة الثالثة اجل��ه��ات كافة
ف��ي تعيني موظف مختص للنظر ف��ي طلبات
احلصول على املعلومات لدى اجلهة وتوفيرها
بالوقت والكيفية احملددة في هذا القانون ،وقد
دخ��ل حيز التنفيذ بتاريخ  ،2021/3/1لذا

يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1ما اخلطوات التي اتخذتها شركة النقل
العام لتنفيذ أحكام هذا القانون؟
- 2صورة ضوئية من لوائح ونظم الرواتب
والبدالت والعالوات واملكافآت املعمول بها في
الشركة.
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انطالق مؤمتر تطوير الشأن الرياضي برعايته وحضوره

الغامن :نتطلع إلى منظومة رياضية متكاملة

جانب من املؤمتر

ريا�ض عواد
برعاية وحضور رئيس مجلس
االم��ة م��رزوق الغامن ووزي��ر اإلعالم
وزي��ر الشباب عبدالرحمن املطيري
ورئ��ي��س هيئة ال��ري��اض��ة ورئ��ي��س
اللحنة األومل��ب��ي��ة الكويتية،افتتح
ص��ب��اح ام���س م��ؤمت��ر س��ب��ل تطوير
الشأن الرياضي وتطبيق االحتراف
في قاعة صباح األحمد الصباح في
مجلس األمة.
وف��ي ب��داي��ة امل��ؤمت��ر ،أك��د النائب
الدكتور عبدالله الطريجي أن البالد
تراجعت في املجال الرياضي ،ورغم
كثرة ال��ت��س��اؤالت ح��ول أس��ب��اب هذا
ال��ت��راج��ع وع����دم ت��ط��ور ال��ري��اض��ة
الكويتية ،فإننا نعرب عن أملنا في
أن يكون مؤمتر اليوم نقطة لعودة
الرياضة الكويتية الى سابق عهدها.
وأوض�����ح ال��ط��ري��ج��ي ان ه��ن��اك
اتفاقا في مجلس االمة على ان يكون
امللف الرياضي اح��د اول��وي��ات دور
االنعقاد املقب ،داعيا وزي��ر االع�لام
الستعراض ما لديه من خطوات في
الشأن الرياضي.
وقال الطريجي أن عودة الرياضة
الكويتية إلى مكانتها الطبيعية من
شأنها حتقيق اإلجن��ازات والوصول
إلى منصات التتويج التي كانت سمة
ب��ارزة في تاريخ الرياضة الكويتية
املشرف ،مضيفا «االنتظار قد طال من
أجل عودة قوية للرياضة الكويتية».
وشدد الطريجي على أهمية املؤمتر
ملناقشة سبل تطوير الشأن الرياضي
وتطبيق االحتراف في ظل الصعوبات
التي واج��ه��ت ال��ري��اض��ة الكويتية،
وت��راج��ع ال��ري��اض��ة احمللية كثيرا
وبشكل مخيف حتى أصبح اجلميع
يتساءل ماذا حل بالرياضة الكويتية،

مرزوق الغامن متحدثا

ما سبب اإلخفاقات املتكررة؟
وأض���اف إن��ه ف��ي ظ��ل التساؤالت
ح��ول سبب غياب الرغبة والطموح
لتطوير الرياضة وإص�لاح اخللل،
فإننا منلك شجاعة االع��ت��راف بأننا
م��ت��راج��ع��ون ع��ن مستوانا املعهود
ومتأخرون عن أشقائنا وما حققوه من
إجنازات في السنوات األخيرة ،مؤكدا
أن «ذل��ك لن يثنينا عن ب��ذل اجلهود
كافة  املمكنة إلنقاذ الرياضة الكويتية
وإرج���اع���ه���ا إل���ى ع��ه��د اإلجن�����ازات
التاريخية املشرفة».
وط��م��أن ال��ط��ري��ج��ي أن «تطوير
ال��ري��اض��ة أم���ر مم��ك��ن حتقيقه متى
ما وج��دت الرغبة الصادقة العمل،
شريطة تكاتف اجلهود بني السلطتني
وجميع املؤسسات املعنية لتحقيق
الهدف املنشود».
وقال الطريجي إن خير دليل على
ذل��ك التعاون هو ما ح��دث عند رفع
اإليقاف عن الرياضة الكويتية والذي
ما كان ليتحقق لوال التعاون املثمر ما
بني مجلس األمة واحلكومة رغم تأخر
اإلجناز.
وأض��اف» نعم قد نتفق أو نختلف
ف��ي ال���رؤى والتوجهات واآلراء إال
أن ذل��ك لن يعيقنا عن السعي نحو
حتقيق هدفنا املنشود وه��و تطوير
الرياضة».
وأع���رب الطريجي ع��ن متنياته
أن ي��ك��ون امل��ؤمت��ر ن��ق��ط��ة ان��ط�لاق��ة
حقيقية لتصحيح املسار في الرياضة
الكويتية ،مضيفاً بالقول «أنتم بارقة
األم���ل وأن��ت��م م��ن سيعيد الرياضة
الكويتية إلى مكانتها السابقة بإذن
الله».
واخ��ت��ت��م موجها الشكر لرئيس
مجلس األم���ة م���رزوق ال��غ��امن على

وزير الرياضة اثناء املؤمتر

رعايته هذا املؤمتر ،ومتمنياً التوفيق
للجميع ف��ي رف���ع ش���أن ال��ري��اض��ة
الكويتية.
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أعرب وزير اإلع�لام وزير الدولة
لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري
عن سعادته بهذه الدعوة ومشاركته
في هذا املؤمتر ،الفتا الى اننا واجهنا
حت��دي��ات ع��دة ف��ي امل��ج��ال الرياضي
ونتطلع الن تكون هذه الدعوة انطالقا
للتغلب على هذه التحديات والتي ال
ميكن جتاوزها اال في مشاركة اجلميع
بطرح احللول.
وأضاف املطيري ان هيئة الرياضة
سخرت كافة االمكانيات للعاملني بها
لالستماع للجهات الرياضية ذات
الشأن جميعا للوقوف على معوقات
العمل وامل��ش��ك�لات ال��ت��ي تواجهها،
مؤكدا ان الوزارة تسعى الى حوكمة
االج�����راءات ف��ي ال��ش��أن ال��ري��اض��ي،
وم��ش��ددا على ض���رورة خلق بيئة
مالئمة للرياضة ،األمر الذي ال يتم اال
من خالل مشاركة اجلميع.
واوض������ح امل���ط���ي���ري ان ه��ن��اك
مراجعات لالحتراف اجلزئي حتى
نصل لالحتراف الكلي لكل الرياضيني
املميزين ،م��ع وج���ود ل��وائ��ح تنظم
انتقاالت الالعبني وتفرغهم وصندوق
خاص واجراءات خاصة للرياضيني.
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حتديات عدة

تطوير الرياضة

م��ن جهته أك��د م��دي��ر ع��ام الهيئة
العامة للرياضة د .حمود فليطح
على وجود رغبه مباشرة ومشتركة
لتطوير الرياضة ،مبينا أن احلكومة
تدفع ام��واال لألندية لذلك يجب ان
يواكب ذلك تطور لاللعاب الرياضية

ال �ط��ري �ج��ي :ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ت��راج�ع��ت
وي � �ج� ��ب ب � � ��ذل ك� ��اف� ��ة اجل� � �ه � ��ود إلن� �ق ��اذه ��ا
خاصه وان هناك العاب يتم تقليصها،
مؤكدا ضرورة ان يؤمن اجلميع بأن
الرياضة التنافسية هي صناعه وان
يعتبر الالعب املتميز صاحب وظيفة
هي اللعبة التي يتميز فيها.
وأش���ار إل��ى أهمية ان��ش��اء اندية
جتارية لأللعاب اجلماعية فضال عن
دعم االلعاب الفردية مطالبا رئيس
اللجنه االوملبية مبخاطبة االندية
ملعرفه خططهم املستقبلية ومعرفه
اسس اخللل واقاله األشخاص التي
ال تطور العمل وفق نظام ومنظومة
مهنية.
وق��ال فليطح ان الهيئه تصرف
األم���وال للهيئات الرياضية بشكل
متساو لكن هناك انديه تسعى لتطوير
م��ص��ادر دخ��ل��ه��ا وت��أت��ي مبتبرعني
وتستقطب رياضني متميزين ،متمنيا
ان حت��ذو جميع االن��دي��ه ح��ذو نادي
الكويت الرياضي في هذا الشأن.
من جهة أخ��رى أش��ار فليطح إلى
أن الهيئة تسعى لتشكيل احت��اد في
املدارس برئاسة فيصل مقصيد كونه

وكيل في وزاره التربية بهدف حتفيز
التعاون بني االحت���ادات الرياضية
ووزارة التربية الكتشاف املواهب
الرياضية لدى طلبة املدارس.
ب���دوره اعتبر نائب امل��دي��ر العام
للهيئة العامة للرياضة ومستشار
وزير الدولة لشؤون الشباب محمود
أب��ل ان حضور رئيس مجلس األمة
مرزوق علي الغامن هذا املؤمتر دليل
واض��ح على اهتمامه بهذه القضية،
مشيرا إلى أن هناك  ٦٦حلقه نقاشية
عقدتها الهيئة في شأن استراتيجية
ت��ط��وي��ر ال��ري��اض��ة ب��إج��م��ال��ي ٧٥٦
مشارك منهم  ٥٢٩من الهيئة كما أن
العنصر النسائي كان مشاركا بنسبه
٪٤٦ .
وقال إنه بالنسبة لقضية التفرغ
الرياضي ف��ي االح��ت��راف الرياضي
فان هناك متابعه حثيثة من الوزير
في ان يبدأ االح��ت��راف اجلزئي الذي
ساعد اغلب العاملني في ان يكون لهم
مدخول شهري ،مؤكدا أن التفرغ هو
اه��م ح��دث بالنسبة للرياضيني كما

السويط للفارس :ما أسباب تأخر «االتصاالت»
في تسكني الهيكل التنظيمي؟
أعلن النائب ثامر السويط عن توجيهه
حزمة من األسئلة إلى وزيرة األشغال العامة
وزيرة الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
املعلومات د .رنا الفارس ،بخصوص عدد من
القضايا ذات الصلة ب��وزارة الدولة لشؤون
االت��ص��االت.ون��ص��ت األس��ئ��ل��ة على م��ا يلي:
السؤال األول :منى إلى علمي أن أحد قياديي
وزارة املواصالت قدم استقالة مسببة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1ص��ورة ضوئية من االستقالة وتاريخ
تقدميها.
- 2ما أسباب االستقالة؟ وهل أ ُجري حتقيق
حولها؟ وفي حال أجري حتقيق ،ما نتائجه؟
 - 3هل قُبلت االستقالة؟
السؤال الثاني:
لوحظ في اآلون��ة األخ��ي��رة تذمر موظفي
وزارة املواصالت من أن وكيل ال��وزارة بعد
حصوله على كامل التفويضات من الوزير
أحال الكثير من املوظفني إلى التحقيق.
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 كشف مبوظفي ال����وزارة احمل��ال�ين إلىالتحقيق خ�لال األع���وام  2021/2020وما
انتهت إليه تلك التحقيقات كل على حدة مع
حتديد املخالفة والعقوبة املطبقة.
السؤال الثالث:
ص��رح وك��ي��ل وزارة امل��واص�لات ف��ي عام
 2018ع��ن توقيع عقد استشاري ملشروع
شبكة األلياف الضوئية للمرحلة الثالثة والتي
ستغطي جميع مناطق الكويت وأف��ادت بأن
املناقصة ستطرح خالل عام .2021
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1املوقف التنفيذي للعقد االستشاري.
 - 2هل انتهيتم من األعمال بحسب تصريح
وك��ي��ل ال����وزارة؟ م��ع م��واف��ات��ي مب��وع��د طرح
املناقصة وقد شارف عام  2021على االنتهاء؟
السؤال الرابع:
طبقت وزارة املواصالت الهيكل التنظيمي

ثامر السويط

رنا الفارس

اجلديد في شهر  7من عام  2021علما بأن قرار
الهيكل التنظيمي صدر في عام .2018
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1ص��ورة ضوئية من الهيكل التنظيمي
اجل��دي��د ل���وزارة امل��واص�لات وأس��ب��اب تأخر
الوزارة في تسكني ذلك الهيكل منذ عام 2018
من تاريخه.
 - 2مالحظات اجل��ه��ات الرقابية ومنها
دي���وان احملاسبة ب��ش��أن الهيكل التنظيمي
واملخالفات املالية التي ترتبت على إص��دار
الهيكل اجلديد.
- 3صورة ضوئية من خطة الوزارة بشأن
تسكني الهيكل التنظيمي واآلل��ي��ة املتبعة
لتطبيقها ونسبة إجناز تلك اخلطة اعتبارا من
تاريخ إصدار قرار الهيكل في عام .2018
السؤال اخلامس:
ص��رح وكيل وزارة األش��غ��ال العامة في
مطلع عام  2020بأخذ موافقة مجلس الوزراء
للمضي قدما بإجراءات التعاقد ملشروع املركز
الوطني ألنظمة مرور السفن والبحث واإلنقاذ

وتطوير الدالئل املالحية وستباشر األعمال في
غضون األيام املقبلة.
ل��ذا يرجى إفادتي وت��زوي��دي باآلتي- 1 :
يرجى موافاتي باملوقف التنفيذي للمشروع.
 - 2هل باشرمت األعمال بحسب تصريح
وكيل الوزارة خصوصا وقد اقترب عام 2021
على االنتهاء؟ مع موافاتي بتاريخ توقيع العقد
اخلاص باملناقصة.
السؤال السادس:
ف��ي إط���ار دور مجلس األم���ة ف��ي متابعة
مشاريع التنمية ف��ي اجل��ه��ات واملؤسسات
احلكومية كافة ،ال سيما باجلهات التابعة لكم.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 املشاريع التي تندرج ضمن خطة التنميةواملوقف التعاقدي والتنفيذي لكل منها اعتبارا
من عام  2018حتى تاريخ ورود هذا السؤال،
وفي حال تأخر اإلجراءات التعاقدية ألي منها
خالل السنة املالية التي أق��رت لها ميزانية،
يرجى موافاتي بأسباب تأخر إجراء التعاقد.
السؤال السابع:

منى إلى علمي استياء بعض موظفي وزارة
امل��واص�لات من شاغلي الوظائف اإلشرافية
الذين أُلغيت وحداتهم التنظيمية بإصدار
الهيكل التنظيكي اجلديد للوزارة وذل��ك من
خالل إصدار تكاليف مبهام وحدات أخرى.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1األس���س وامل��ع��اي��ي��ر ال��ت��ي مبوجبها
كلف شاغلو الوظائف اإلشرافية مبناصبهم
اجلديدة.
 - 2مدى قانونية كتب التكاليف.
- 3ه��ل أص��درت كتب تكاليف أو ق��رارات
تخالف تعاميم وإج����راءات دي���وان اخلدمة
املدنية؟
- 4ص����ورة ض��وئ��ي��ة م��ن ك��ل التكاليف
الصادرة بهذا الشأن ،وما موقف من صدرت به
تلك التكاليف من حيث تقاضي بدل اإلشراف؟
وهل سيستحقون ذلك البدل من عام 2018
حتى تاريخ ورود ه��ذا ال��س��ؤال؟ وف��ي حال
عدم أحقيتهم بهذا البدل وفقا لقانون ديوان
اخلدمة املدنية ما موقف الوزارة من ذلك؟ فهل
سيحاسبون أم سيحاسب املتسبب في ذلك
اخللل اإلداري؟
السؤال الثامن:
من��ى إل���ى ع��ل��م��ي أن وزارة امل��واص�لات
استعانت بفرق من خارج الوزارة للعمل مبهام
وحدات تنظيمية قائمة وفقا للهيكل التنظيمي
املعمول به.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1القرارات اإلدارية التي شكلت فيها فرق
من خارج الوزارة.
 - 2اختصاصات أعضاء فريق العمل.
 - 3املؤهالت العلمية ألعضاء الفرق.
 - 4صورة ضوئية من محاضر االجتماعات
لتلك ال��ف��رق معتمدة م��ن اللجنة الفنية في
الوزارة.
- 5التكلفة املالية لالستعانة بهذه الفرق
واملكافآت املالية التي منحت لهم

الطريجي متحدثا

ان االح��ت��راف الكلي يجري دراسته
ليكون هناك حل جلميع املعضالت
التي تواجه القطاع الرياضي وان
يكون شامل جلميع الالعبني.
كما كشف نائب مدير ع��ام هيئة
الرياضة محمود ابل ان الهيئة عقدت
 66حلقة نقاشية مبشاركة 756
مشاركا ،والعنصر النسائي ميثل
منها  46باملئة وبحضور  30شخصا
من ذوي االعاقة ملناقشة وبحث اعداد
استراتيجية رياضية.
وتابع اب��ل هناك اح��ت��راف جزئي
مت عمله في البالد والتفرغ الرياضي
موجود االن واذا ما استغل هذا التفرغ
االستغالل اجليد االن ميكن ان يصل
بالالعبني الى مستويات متقدمة .
ق��ال رئيس مجلس االم��ة م��رزوق

ال��غ��امن  :اتفق م��ع ج��ل م��ا تفضل به
االخ��وة املشاركني وج��ل ما نحتاجه
حت��وي��ل ه���ذه ال��ن��ظ��ري��ات وال���رؤى
املطروحة ال��ى واق��ع عملي لتطوير
ال��ري��اض��ة الكويتية ،الف��ت��ا ال��ى ان
مشكلتنا ليست ف��ي اي��ج��اد احللول
وامن��ا حتويل احللول لواقع ،معربا
عن اعتقاده وثقته بتعاون السلطتني
الق����رار اي ت��ش��ري��ع إلع�ل�اء ال��ش��أن
الرياضي.
وأعرب الغامن عن اعتقاده انه ليس
هناك مشكلة في اق��رار التشريعات
ولكن املشكلة تكمن في ايجاد منظومة
رياضية متكاملة وفق ج��دول زمني
م��ح��دد ،وان حتققت ه��ذه املنظومة
يبقى املسؤول عن الرياضة في موقعة
وان لم تتحقق يترجل عنه.

الشاهني للمضف :اجلهراء
واألحمدي بحاجة إلى فروع
ملدارس «التربية اخلاصة»
وج���ه ال��ن��ائ��ب أس��ام��ة ال��ش��اه�ين
س��ؤال�ين إل��ى وزي��ر التربية د .علي
املضف ،عن خطة الوزارة إلنشاء أفرع
إلدارة التربية اخلاصة في محافظتي
اجلهراء واألحمدي ،وخطط الوزارة
اإلنشائية بشأن م��دارس «التربية
اخلاصة» احلالية واجلديدة.
ونص السؤال األول على ما يلي:
ت��ول��ي دول����ة ال��ك��وي��ت رع��اي��ت��ه��ا
ل�لأش��خ��اص م���ن ذوي اإلع���اق���ة ،ال
سيما ف��ي اخل��دم��ات التعليمية ،منذ
اخلمسينات من القرن املاضي ،وجتلى
ذل��ك م��ن خ�لال إن��ش��اء إدارة م��دارس
التربية اخلاصة في منطقة حولي.
وم��ع التوسع العمراني للدولة،
وازدحام الطرق أصبح الوصول إلى
م��دارس التربية اخلاصة في منطقة
حولي ،يشكل عبئا على أبنائنا الطلبة
وأولياء األم��ور الساكنني في مدينة
صباح األح��م��د ،واملناطق اجلديدة
ف��ي محافظة األح��م��دي ،وك��ذل��ك في
محافظة اجل��ه��راء وامل��دن واملناطق
اجلديدة املنشأة حديثا.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 هل ل��دى ال���وزارة خطة إلنشاءأف���رع إلدارة التربية اخل��اص��ة في
محافظتي اجل��ه��راء واألح��م��دي؟ إذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي���ج���اب ،فيرجى
تزويدي بنسخة من اخلطة.
ونص السؤال الثاني على ما يلي:
ت��ول��ي دول����ة ال��ك��وي��ت رعايتها
ل�لأش��خ��اص م���ن ذوي اإلع���اق���ة،
ال سيما ف��ي اخل��دم��ات التعليمية،
منذ اخلمسينات من القرن املاضي،
وجتلى ذل��ك من خ�لال إنشاء إدارة
م��دارس التربية اخلاصة في منطقة
حولي.

اسامه الشاهني

ولم يشهد أي تطوير جذري ملباني
م��دارس التربية اخلاصة بل قامت
ال��وزارة بنقل بعض م��دارس اإلدارة
إلى مواقع أخرى مثل مدرسة الرجاء
للبنات التي نقلت إلح��دى م��دارس
منطقة حولي الشاغرة ،وهذا املوقع
ال يتناسب كونه يطل على ش��ارع
ضيق مسببا ازدحاما شديدا ،كما أن
املدرسة ال توجد بها مواقف للمعلمات
وال ملركبات أولياء األمور.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1مل��اذا لم تُطور وزارة التربية
مدارس «التربية اخلاصة» الستيعاب
ذوي اإلعاقة؟
 - 2ما خطط ال���وزارة اإلنشائية
بشأن م���دارس «التربية اخلاصة»
احلالية واجلديدة؟

