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الغامن: جلستا اإلثنني واخلميس املقبلتان إلقرار القوانني 
والثالثاء واألربعاء للميزانيات و»الطوارئ« على جدول األعمال

قال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن إنه 
بدءا من األســبوع املقبل سيكون جدول املجلس 
حافال باجللسات ســواء تلك املخصصة إلقرار 
القوانني او املخصصة إلقــرار امليزانيات، وذلك 
حتى جلسة فض دور االنعقاد احلالي املقررة في 

الثاني من يوليو املقبل.
وقال الغامن في تصريح صحافي مبجلس األمة 
امــس: »كما ذكرت في تصريحات ســابقة وبعد 
اجتماع مكتب املجلس تقريبا معظم أيام األسبوع 
املقبل واألســبوع الذي يليه وحتى يوم 2 يوليو 
ستكون هناك جلسات، بالتأكيد في األسبوع املقبل 

هناك جلسة يوم االثنني للقوانني وجلستا الثالثاء 
واألربعاء مخصصتان للميزانيات«.

وذكر الغامن: »وفقا لقرار املجلس فسيكون طلب 
مناقشة استعدادات بعض اجلهات األخرى مثل الدفاع 
املدني واجليش والداخلية للتعامل مع أي طارئ، 
موجودا على جدول األعمال«، مضيفا: »جلســة 
اخلميس ستكون مخصصة ايضا للقوانني، وبعد 
ذلك ستكون كل اجللسات مخصصة للميزانيات 
او القوانني إلى تاريــخ 2 يوليو موعد فض دور 

االنعقاد«.
وردا على سؤال صحافي بشأن طلب عقد جلسة 

خاصة قال الغامن: »هناك طلب بعقد جلسة خاصة 
أتاني ولم أقرأه حتى اآلن وسأتبع اإلجراءات الالئحية 
فيما يخصه، أما بخصوص حضور احلكومة من 
عدمه فهذا راجع للحكومة، لكن الكل يعرف أن طلب 
اجللسات اخلاصة إذا لم يتم التنسيق املسبق مع 
احلكومة فلن حتضر كما حدث في السابق، وهذا ما 
كان يحدث خالل هذا املجلس واملجالس السابقة«.

وقال: »ما يعنيني اآلن هو اجللسات التي أقرها 
مكتب املجلس وان شاء اهلل ننتهي مما هو مطلوب 
وفق ما هو مــوزع ومخطط له إلى يوم 2 يوليو 

إن شاء اهلل«.

سأتعامل مع طلب »اخلاصة« وفق اإلجراءات وحضور السلطة التنفيذية من عدمه حتدده احلكومة

ملشاهدة الڤيديومرزوق الغامن متحدثا إلى الصحافيني أمس

الشاهني يقترح زيادة املكافأة االجتماعية 
وصرف بدل حقيبة لطلبة »الطب«

النائــب أســامة  تقــدم 
الشاهني باقتراحني برغبة 
لزيادة املكافأة االجتماعية 
الدارسني في كلية  للطلبة 
الطب بجامعة الكويت إلى 
3٠٠ دينار شهريا، وصرف 

بدل حقيبة طبية لهم.
وقال الشاهني في اقتراح 
املكافأة االجتماعية:  زيادة 
إنه ملا كانت هناك ضرورة 
ملحة لتخفيف العبء املادي 
على طالب كلية الطب في 
جامعــة الكويــت، ولكون 
املكافأة االجتماعية احلالية 
ال تغطي جميع االحتياجات 

الوقــود. هــذا فــي الوقت 
الذي يحتــاج فيه الطالب 
إلــى شــراء املســتلزمات 
الطبيــة من كتــب وأدوات 
ومالبــس طبية، واالنتقال 
بني املستشفيات لعدم وجود 
مستشفى طالبي خاص بهم، 
وأيضا حلاجتهم إلى تناول 
املــواد الغذائية فــي مكان 
دراستهم بشكل مستمر إذ 
إنهم يقضون أوقاتا طويلة 
خارج منازلهم، وغيرها من 
االحتياجات التي متثل عبئا 

ماديا ثقيال.
أتقــدم  فإننــي  لذلــك 

إلى شــراء األدوات الطبية 
كالسماعات واملالبس الطبية 
وغيرهــا، ونظــرا الرتفاع 
أســعار هــذه االحتياجات 
في أغلــب األحيان، خاصة 
أن بعــض الكتب واملراجع 
الطبية ال يتم توفيرها في 
مكتبة اجلامعة مما يضطر 
الطالــب إلــى شــرائها من 
مصادر خارجيــة ال توفر 
خصما مناســبا، لذا فإنني 
أتقدم باالقتراح برغبة بإقرار 
١٠٠ دينار بدل حقيبة طبية 
لطلبة كلية الطب بجامعة 
الكويت لكل فصل دراسي.

باالقتــراح برغبــة بزيادة 
املكافأة االجتماعية للطلبة 
الدارســني فــي كلية الطب 
بجامعة الكويــت إلى 3٠٠ 

دينار شهريا.
أما بشأن اقتراحه بإقرار 
١٠٠ دينار بدل حقيبة طبية 

فقال فيه:
ملــا كانت هناك ضرورة 
ملحة لتخفيف العبء املادي 
على طالب كلية الطب في 
جامعــة الكويــت، لكونهم 
يحتاجون إلى شراء العديد 
من الكتب واملراجع الطبية 
بشــكل دوري، باإلضافــة 

٣٠٠ دينار للطالب و١٠٠ للحقيبة بهدف تخفيف العبء املادي

أسامة الشاهني

األساســية لهم، خاصة مع 
غالء املعيشة وارتفاع أسعار 

 املويزري: هل مهام هيئة االتصاالت 
وتقنية املعلومات تنظيمية أم تشغيلية؟

النائــب شــعيب  وجــه 
إلى نائب  املويزري ســؤاال 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولــة لشــؤون مجلــس 
الوزراء أنس الصالح قال في 
مقدمته: مت إنشاء هيئة تنظيم 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
بقانون رقم ٢٠١4/37 الصادر 
بتاريــخ ٢٠١4/5/8 كهيئــة 
مستقلة تقوم بتنظيم قطاعي 
االتصاالت وتقنية املعلومات 
فــي مختلف املجــاالت ذات 
االختصاص واإلشراف عليه 

وتشجيع االستثمار ومنع االحتكار باإلضافة 
إلى املهام والصالحيات الالزمة األخرى املوكلة 

إليها للقيام بها يرجى إفادتي باآلتي: 
٭ هل مت توفيق جميع املستحقات واملطالبات 
املالية املختلفة للدولة على شركات االتصاالت 
وشركات اإلنترنت املرخصة أو أية جهة أخرى 
ذات عالقة وعاملة بقطاعي االتصاالت وتقنية 
املعلومات؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم، تزويدي 
مبــا يفيد في هذا اجلانــب من تاريخ صدور 
الالئحة وحتى ورود السؤال، وإذا كانت اإلجابة 
بال، تزويدي بكشــف يوضــح املبالغ املالية 
املستحقة للدولة ولم تستوف مبينا تاريخ 
ونوع االستحقاق مع بيان األسباب واإلجراءات 
التي اتخذتها الهيئــة وفق مواد القانون مع 
إرفاق جميع املستندات واملراسالت ذات الصلة.
٭ هل جميــع االختصاصات واملهام املوكلة 
لهيئة تنظيــم االتصاالت وتقنية املعلومات 
مبوجب القانون ســواء اإلدارية أو املالية أو 
الفنية وغيرها مت حتويلها بالكامل من وزارة 
املواصالت أم ما زالت وزارة املواصالت تقوم 
ببعض املهام؟ مع ذكرها واألسباب إن وجدت.

3ـ  منا إلى علمي أن بعض شركات االتصاالت 
املرخصــة مــن قبــل الهيئة طبقــا لتعريف 
»املرخــص لــه أو مقــدم اخلدمــة« املــادة ١ 
التعريفات من قانون الهيئة قد حصلت على 
ترخيص من قبل الهيئــة لتركيب العدادات 
الذكية في إحدى اجلهات احلكومية مما يعد 
مخالفة صريحة لتعريف املرخص له أو مقدم 

اخلدمة، لذا إفادتي باآلتي:
٭ هــل قامت الهيئــة مبنح إحدى شــركات 
االتصــاالت وفــق التعريــف الســابق ذكره 
ترخيصا لتنفيذ مثل تلك العقود من عدمه؟
٭ هل يحق لشــركات االتصــاالت أو خدمة 
االنترنت املرخصة من قبل الهيئة باملشاركة 
في مناقصات الدولة كتركيب كاميرات مراقبة 
وغيرهــا التي تدخل ضمن عقــود املقاوالت 
العامــة؟ فــإذا كانت اإلجابة بنعــم تزويدي 
بالسند القانوني، أما إذا كانت اإلجابة بال، فهل 
مت رصد أي مخالفات بحق الشركات املرخص 
لها واإلجراءات التي اتخذتها الهيئة اجتاهها 
وجميــع املســتندات الدالة علــى اإلجراءات 

املتخذة.
4 ـ منحت املادة ١٠ من قانون الهيئة ملجلس 
اإلدارة أن يتعاقــد مــع هيئــات أو جهات أو 
مؤسسات أو شركات متخصصة علمية/ فنية/ 
قانونية للقيام ببعض وظائف أعمال الهيئة 

أو مهامها، لذا تزويدي باآلتي:
٭ أسباب هذا التوجه للهيئة للتعاقدات مع 

أي جهة من اجلهات.
٭ نسخة ضوئية من إجراءات تقدمي العطاءات 

التي حتددها الالئحة الداخلية للهيئة.
٭ نســخة ضوئية من جميــع العقود التي 

أبرمت مبينا فيه قيمة ومدة العقد.
٭ بيان الوظائف واملهام التي تقوم بها كل جهة 
مت التعاقد معها نيابة عن الهيئة بشكل دقيق.
5 ـ لوحظ في الفترة الســابقة اســتحواذ أو 
امتالك شركات االتصاالت على بعض شركات 
خدمة اإلنترنت، ما أدى إلى تغيرات في هيكل 
السوق وخلق املشغل املهيمن ذو حصة سوقية 
وقوة اقتصادية وبنية شبكة اتصاالت أساسية 
من شأنها منع املنافسة أو احلد منها وفق ما 
جاء في أحكام املنافسة املواد 56/ 57/ 58، فهل 
قامت الهيئة بتحويل الرخصة أو تأجيرها؟ 
فإذا كانت اإلجابة بنعم، يرجى تزويدي بنسخة 
من الشروط والعوائد املقررة وفق املادة 4٢ 

من القانون والتعديل عليه.
6ـ  منى إلى علمي أن إحدى الشركات األجنبية 
واملســتحوذة على أغلب شــبكات شــركات 
االتصاالت في الدولة والتي من خاللها سيتم 
تقدمي تقنية الـ 5G غير جاهزة فنيا لتغطية 
اخلدمــة في جميع محافظــات الدولة، ما قد 
يدفعها إلى زيادة قوة الكهرباء لتوسعة نطاق 
الشبكة الكهرومغناطيسية، يرجى تزويدي 
بالتعليمات الصادرة من الهيئة واملوافقات من 
اجلهات الرسمية بالدولة في هذا اجلانب وفق 
مــا جاء باملادة رقم ١7 من القانون والتعديل 
عليه، فما اإلجراءات التي مت اتباعها في هذا 

اخلصوص؟
7ـ  وفق املادة )8/ز-ح( واملادة 48 من القانون 
بشــأن أسس حتديد أســعار وأجور خدمات 

االتصاالت، يرجى تزويدي باآلتي:
٭ نسخة ضوئية من أسس حتديد األسعار 
واألجــور املقررة مــن قبل الهيئــة خلدمات 

االتصاالت وتقنية املعلومات 
واملقدمة للمستفيدين 

٭ نسخة من أسعار وأجور 
جميــع خدمــات االتصاالت 
املقدمة للمستفيدين واملقررة 

من قبل الهيئة.
٭ هل مت رصد زيادة أجور 
وأســعار اخلدمات من قبل 
املرخــص لهــم دون إعــالم 

الهيئة مسبقا؟
٭ هــل متــت زيــادة أجور 
وأسعار خدمات االتصاالت 
املقدمة للمستفيدين من قبل 
املرخص لهم مبوافقة الهيئة؟ إذا كانت اإلجابة 
بنعــم يرجــى تزويدي بنســخة من اإلعالن 
املنشور في صحيفتني يوميتني محليتني من 
االعالن عن األجور واألسعار اجلديدة، نسخة 
عن املخاطبات املوجهة إلعالم الهيئة مسبقا 

عن أي تعديالت على األجور واألسعار.
8 ـ قامــت وزارة اخلدمــات العامــة )وزارة 
املواصالت( بتوقيع عقد بوابة الكويت الدولية 
طبقا للمناقصة رقم »ب ب هـ/٢/٢٠١4/٢٠١5« 

وعليه إفادتي باآلتي:
٭ هل مت حتويل املتابعة واإلشــراف الفني 
واإلداري على بوابة الكويت الدولية من وزارة 
اخلدمات إلى هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية 
املعلومات بشــكل كامل؟ مــع ذكر املعوقات 

إن وجدت.
٭ هل جميع الكوابل والدوائر الدولية الواردة 
والصادرة تنفذ من خالل بوابة الكويت الدولية 

لشركات االتصاالت وخدمة اإلنترنت؟ 
٭ بيان املهام والوظائف والفوائد األساسية 
العائدة للدولة من إنشاء بوابة الكويت الدولية.
٩ ـ هــل مت تركيب برنامج SONET في بوابة 
الكويت الدولية، وما ســبب استخدام هيئة 
االتصــاالت لهــذا البرنامــج وهــل هــذا من 
اختصــاص الهيئة، وهل هــذا يتعارض مع 

نص املادة 3٩ من الدستور؟
١٠ـ  هل قامت الهيئة بالسماح إلحدى شركات 
االتصاالت املرخص لها لبيع أبراجها الي شركه 
اجنبية المتالك وتشــغيل ابراج االتصاالت 
وميلك فيها أحد املديرين التنفيذيني في شركة 
االتصاالت الكويتية بإنشــاء شــركة إلدارة 
الهوائيــات من خالل شــركة أجنبية عوضا 
عنهــا والتنازل عن إدارة وتنظيم الهوائيات 
مبا يخالف ما جاء مبواد تشجيع االستثمار 
ومنع االحتكار وكذلك مبا يخالف مواد إنشاء 
وتنظيم هيئة االتصاالت؟ فإذا كانت اإلجابة 
بنعم، يرجى تزويدي بالســند القانوني في 

هذا اخلصوص.
١١ ـ هــل قامت الهيئة بتعيــني مكتب داخلي 
أو خارجــي لتدقيــق حســابات الهيئة طبقا 
للمادة )8/ق(؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم يرجى 

إفادتي بـ:
٭ أسماء املكاتب الداخلية واخلارجية املتعاقدة 
معها الهيئة، مبينا السيرة املهنية في مجال 

تدقيق احلسابات.
٭ نســخة ضوئية من التعاقــدات موضحا 

قيمة التعاقد والفترة الزمنية. 
٭ نســخة من محاضر اعتماد مجلس إدارة 

الهيئة ملكاتب التدقيق.
١٢ـ  قامت إحدى شركات االتصاالت املرخصة 
من قبل الهيئــة ببيع وإعادة تأجير أبراجها 
والتي تشتمل على أكثر من ١6٠٠ برج اتصاالت 
متنقلة إلى شــركة أجنبية إلدارة وتشــغيل 
األبراج بالشــراكة مع شركة أجنبية أخرى، 

لذا يرجى إفادتي باآلتي: 
٭ أســباب عدم قيام الهيئة بإنشــاء شركة 
كويتية مساهمة وفق األطر القانونية لتنظيم 

وإدارة وتشغيل األبراج.
٭ نســخة ضوئية من الضوابط والشروط 
التــي اعتمدتهــا الهيئة ملنــح الرخص طبقا 

للمادة )3/و( من القانون. 
٭ نسخة من العقد املبرم بني شركة االتصاالت 

والشركة األجنبية.
٭ هل قامت الهيئة مبنح الترخيص للشركة 
األجنبية قبل توقيع العقد بني شركة االتصاالت 
والشركة األجنبية؟ مع تزويدي بنسخة من 
ترخيص الشركة األجنبية وجميع املستندات 
واملراســالت واحملاضــر املعتمــدة فــي هذا 

اخلصوص.
٭ هــل ميلــك الرئيس التنفيذي في شــركة 
االتصــاالت املتعاقدة مع الشــركة األجنبية 
إلدارة وتشغيل أبراج االتصاالت حصصا في 
ذات الشركة األجنبية؟ مع تزويدي بأسماء 
رئيس الشركة األجنبية واملديرين التنفيذين.
١3 ـ أعلنت شــركات االتصاالت عن عروض 
أســعار غير منطقية ومبالغ فيها لالشتراك 
بـــ 5G، فما األســس التي بنــاء عليها قامت 
هــذه الشــركات بتحديد هذه األســعار التي 
أعلنت عنها؟ وهل لدى هيئة االتصاالت علم 
بهذه األسعار التي حددتها شركات االتصاالت 
وأعلنت عنها في وســائل االعالم املختلفة؟ 
ومــا دور هيئة االتصــاالت حلماية وضمان 
عدم استغالل الناس )العمالء( من قبل هذه 

الشركات؟
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