
مجلس األمة
االربعاء ١٠ فبراير ٢٠٢١

11

مرزوق الغامن يتوجه إلى الدوحة في زيارة رسمية

النواب املغربي احلبيب املالكي، 
ورئيس مجلس املستشــارين 
عبداحلكيم بن شــماش، أعرب 
فيهما عن خالص العزاء وصادق 
املواساة بضحايا األمطار الغزيرة 
التي هطلــت على مدينة طنجة 
وأسفرت عن سقوط العشرات 
من الضحايا واملصابني، سائال 
ان يرحم  املولى جلت قدرتــه 
الضحايا وميــن على املصابني 

بالشفاء العاجل.

الساحتان اإلقليمية  ما تشهده 
والدولية من تطورات، وحضر 
اللقاء سفيرة اجلمهورية التركية 

لدى الكويت عائشة كويتاك.
كما اســتقبل الغامن رئيس 
الكويتية  اجلمعية االقتصادية 
عبد الوهاب الرشــيد وأعضاء 

مجلس إدارة اجلمعية.
وبحــث اللقــاء العديد من 
املوضوعات وامللفات االقتصادية 
وعلى رأسها آثار وتداعيات أزمة 

كورونا على االقتصاد الوطني 
وصغار املستثمرين.

وضــم وفــد اجلمعيــة 
االقتصادية نائب رئيس اجلمعية 
أحمد املال، وأمني الســر خالد 
املطيري، وعضــوي اجلمعية 
عبدالعزيز احلميضي، ونورة 

القبندي.
ثانية، بعث رئيس  من جهة 
مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
إلــى رئيس مجلس  ببرقيتني 

اخلارجية في اجلمهورية التركية 
مولود تشــاووش أوغلو وذلك 
مبناسبة زيارته الرسمية للبالد.

وجرى خالل اللقاء استعراض 
العالقــات األخوية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيز التعاون 
املشترك في مختلف املجاالت 

واألصعدة.
كما مت خــالل اللقاء تبادل 
العديد من  النظر حول  وجهات 
القضايا واملوضوعات إضافة إلى 

توجه رئيس مجلس األمة 
العاصمة  الى  الغامن  مرزوق 
القطريــة الدوحة أمس في 
زيارة رسمية تستغرق يومني 
تلبية لدعوة من رئيس مجلس 
القطري أحمد بن  الشورى 

عبداهللا آل محمود.
ومن املقرر أن يلتقي الغامن 
خالل زيارته سمو أمير دولة 
قطر الشيخ متيم بن حمد آل 
ثاني، حيث سينقل لسموه 
رسالة شــفهية من صاحب 
السمو األمير الشيخ نواف 

األحمد، حفظه اهللا ورعاه. 
ومن املقرر أيضا ان يعقد 
الغــامن مباحثات مع نظيره 
القطري. وكان في وداع الغامن 
لدى مغادرته رئيس مجلس 
األمة باإلنابة فرز الديحاني، 
ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة مبارك احلريص، وسفير 
دولة قطر لدى الكويت بندر 
بن محمد العطية، وأمني عام 
مجلس األمة بالتكليف عادل 

اللوغاني.
من جانب آخر، استقبل 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس وزير 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن قبيل مغادرته إلى الدوحة متوسطا فرز الديحاني ومبارك احلريص والسفير بندر محمد العطية وعادل اللوغاني

الرئيس مرزوق الغامن خالل استقباله وزير اخلارجية التركي مولود تشاووش أوغلو بحضور السفيرة عائشة كويتاك

الغامن أثناء استقباله وفد اجلمعية االقتصادية

استقبل وزير اخلارجية التركي ورئيس وأعضاء اجلمعية االقتصادية

فرز الديحاني يحّذر وزير التجارة من تأثير
األخطاء اإلجرائية على «جنوب سعد العبداهللا»

طالب النائب فرز الديحاني 
وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
فيصل املدلج بتحمل املسؤولية 
السياســية جتاه مــا يترتب 
اإلجرائيــة  األخطــاء  علــى 
للقرارات التي تستنزف املال 
العــام وتعطــل تخصيــص 
جنوب مدينة سعد العبداهللا 

للمواطنني.
ودعا الديحاني في تصريح 
صحافــي باملركــز اإلعالمــي 
ملجلــس األمــة ســمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ صباح 
اخلالد بالوقوف على حقيقة 

ما يجري في التعامل مع هذا 
املشروع.

وقال «كالمي موجه لوزير 
املعــادن  التجــارة ولشــركة 
ولهيئــة الصناعة بأنكم على 
احملك وحتت املجهر لشــبهة 
الفساد في مشروع جنوب سعد 

العبداهللا اإلسكاني».
واعتبر أن ما قام به وزير 
التجارة وشــركة املعادن هو 
تأخيــر وقتل لطموح وأحالم 
الشعب الكويتي في مشروع 
العبــداهللا،  ســعد  جنــوب 
وينطوي على شــبهة فســاد 
بنفــق  وتنفيــع ســتدخلنا 

من جيبه لشركته السابقة؟».
وطالب سمو رئيس مجلس 
الوزراء «بالوقــوف على هذا 
التالعــب باملال العــام والذي 
أصبح مرهونا بقرار وأخطاء 
إجرائيــة». وقــال «تعبنا من 
األخطاء اإلجرائية التي دائما 
يستفيد منها التجار مثل شركة 
املعادن وغيرها»، مطالبا وزير 
التجــارة بأن يخــرج ويؤكد 
للشعب الكويتي أن قراره كان 
صحيحــا وأن يتعهد بتحمل 
املسؤولية السياسية في حال 
لم يتم تخصيص جنوب مدينة 

سعد العبداهللا للمواطنني».

مظلم مــن القضايا كاألخطاء 
اإلجرائية احلكومية السابقة 
ومنهــا ما حدث في مشــروع 
جسر صباح الناصر. واعتبر 
أن وزير التجارة غير واضح 
مع الشــعب الكويتي إذ بدأت 
شــبهات التنفيــع واملصلحة 
تتضــح معاملهــا مــن خــالل 
الثغــرات اإلجرائيــة وجلوء 
الشــركة إلى رفع قضايا ضد 

وزارة التجارة.
وتســاءل «هل اإلجراءات 
التي قــام بها وزيــر التجارة 
قانونية؟ وهل يدفع ضريبتها 
املال العــام أم يدفعها الوزير 

فرز الديحاني

عبداهللا الطريجي: مناقصة التعداد السكاني 
تضع مصداقية احلكومة على احملك

حــذر النائــب د.عبداهللا 
الطريجي مــن مغبة توقيع 
وزيــر التجارة وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية فيصل 
املدلج مناقصة تعداد السكان 
لعام ٢٠٢١ باألمر املباشر بنحو 

٧ ماليني دينار.
وقال الطريجي ان توقيع 
هــذه املناقصــة املشــبوهة 
سيضع احلكومة في حرج، 
كمــا يضــع مصداقيتها في 
مواجهة الفســاد واملفسدين 
على احملك، مؤكدا ان استقالة 

احلكومة لن تكون غطــاء لتمرير الصفقات 
واملمارسات املشبوهة ومخالفة للقانون.

وأضــاف الطريجي إن كان وزير التجارة 
يعتقد أنه في مأمن من املساءلة كي ميضي في 
هذه املناقصة، باعتبار ان احلكومة مستقيلة، 
فإن لدينا أدواتنا وإجراءاتنا إليقافها ومحاسبة 

من سعى لتمريرها باألمر املباشر.
ووجه الطريجي سؤاال إلى الوزير املدلج 
استفسر فيه عن أسباب تأخر تنفيذ الكويت 
للتعداد التســجيلي (ســكان، مساكن) لعام 
٢٠٢٠، والذي تســبب في عدم االلتزام بقرار 
دول مجلس التعاون اخلليجي باإلسناد الزمني 
املوحد لتنفيذ تعدادات دول املجلس واملقرر في 
ديسمبر ٢٠٢٠. وسأل الطريجي عن اإلجراءات 
التي متت للتعاقد في تنفيذ مشروع التعداد 
التســجيلي للكويت، وطلب املوافقات بشأن 
إسناد املشــروع باألمر املباشر على الشركة 
الوطنية ملشاريع التكنولوجيا، ومالحظات 
اجلهات الرقابية علــى تلك اإلجراءات وعلى 
الشركة، وسأل عن عدم طرحه كمناقصة وفق 
اإلجــراءات املالية املتبعة في املناقصات، مع 
تقدمي بيان مالي تفصيلي بقيمة املشــروع، 
وامليزانية اإلجمالية للتعداد امليداني، وامليزانية 
اإلجمالية املرصودة للتعاقد في تنفيذه وهل 
مت األخذ بعني االعتبار خفض تكلفة التعداد 
التسجيلي مقارنة بالتعداد امليداني؟ وقال: هل 
متلك الشركة الوطنية ملشاريع التكنولوجيا 
اخلبرة التنفيذية ملشــاريع في مجال العمل 
اإلحصائــي؟ وطلــب تزويــده بالبيانــات 
التفصيلية ملشاريع الشركة وتنفيذها ملشاريع 
في املسوح اإلحصائية، ومشاريع مت تنفيذها 
في مجال بناء قواعد بيانات إحصائية. وطلب 
الطريجي تزويده بقرار تشكيل اللجنة العليا 
للتعداد التســجيلي وأعضائها وكذلك بيان 
بعدد االجتماعات وتواريخها، واالجتماعات 

التي متت بعد عودة اجلهات 
احلكوميــة للعمل في يوليو 
٢٠٢٠ وكذلك االجتماعات عن 
بعد حتى تاريخه، وهل عرض 
على اللجنة إجراءات التعاقد 
مع الشــركة املذكورة لتنفيذ 
مشروع التعداد التسجيلي؟

وقــال: مت توجيــه األمــر 
مــن الوكيل املســاعد للعمل 
اإلحصائي إلى إدارة التعداد 
واإلدارة االقتصادية باإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء لتزويد 
شــخص مــن خــارج اإلدارة 

املركزيــة لإلحصــاء بعينة 
مــن البيانــات الفرديــة من 
التعــدادات الســابقة، وذلك 
باملخالفة الصريحة للقانون، 
وما اإلجــراءات والعقوبات 
املتخذة بشأن ذلك التجاوز؟ 
وهل ستقوم الشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا بتنفيذ 
مشــروع التعدد التسجيلي 
مباشــرة أم ســوف تكلــف 
شــركات أخرى مــن الباطن 
بتنفيذ التعدد التســجيلي؟ 
وهــل مت عقد اجتماعات بني 
إحدى شركات الباطن التي سوف تقوم بتنفيذ 
مشروع التعداد التسجيلي وموظفني في قطاع 
اإلحصــاء؟ ووجه الطريجي ســؤاال آخر إلى 
وزير املالية خليفة حمادة طلب فيه البيانات 
املالية التفصيلية السنوية للشركة الوطنية 
ملشاريع التكنولوجيا والشركات التابعة لها 
منذ تأسيسها حتى اآلن، والعقود والشراكات 
التي مت تنفيذها من قبل الشركة والشركات 
التابعة لها مع اجلهات احلكومية منذ تأسيس 
الشــركة، مع بيان بتكلفتها املالية وسنوات 
التنفيذ، وإفادته بالتأخير في تنفيذ تلك العقود 
إن وجد ومالحظات اجلهات الرقابية على تلك 
العقود احلكومية، وكذلك نوعية التكنولوجيا 
املتقدمة التي مت توطينها وســاهمت في رفع 
كفــاءة اجلهات احلكومية فــي التكنولوجيا 
الرقميــة خالل تلــك الفترة. واستفســر عن 
أعضــاء مجلس إدارة الشــركة والشــركات 
التابعــة لها وتاريــخ تعيينهم، وســيرتهم 
الذاتية، ورواتبهم ومكافآتهم الســنوية وأي 
مزايــا مالية تصرف لهم ســنويا، والرئيس 
التنفيذي للشركة ورؤساء الشركات التابعة لها 
السيرة الذاتية لهم وتاريخ التعيني باملنصب، 
وكذلك املزايا املالية التــي يتقاضاها كراتب 
شــهري أو مكافآت ســنوية، وعــدد املهمات 
الرسمية التي قام بها. وطلب تزويده ببيان 
بأسماء مسؤولي الوظائف اإلشرافية وموظفي 
الشركة والشــركات التابعة له، مع توضيح 
آلية التعيني في الشــركة والشركات التابعة 
لهــا ونســبة الكويتيني فيها مبــا يدعم بناء 
القدرات الوطنية في مجال حيوي وهام وهو 
املجال التكنولوجي والرقمي، كما طلب تزويده 
بعدد الكويتيني منذ تأسيس الشركة، وأسماء 
الكويتيني الذين قدموا استقالتهم من الشركة 
والشركات التابعة لها منذ تأسيسها، وقال إذا 
كانت عقود الشركة والشركات التابعة لها مع 
اجلهات احلكومية تتضمن في 
جزء منها توظيف اخلبرات، 
يرجى تزويدي بالعقود تلك، 
وبيان بأسماء من مت تعينيهم 
على تلك العقود موضح فيه 
اجلنســية والراتــب، وكذلك 
بالبرامج التدريبية التي قدمتها 
الشركة والشركات التابعة لها 
ضمــن عقودها مــع اجلهات 
احلكومية وعدد املستفيدين 
منها من الكويتيني، واملنظمات 
والشركات العاملية التي قدمت 

تلك البرامج التدريبية.

عبداهللا الطريجي

بدر احلميدي: ما عدد الطائرات
القادمة من تركيا ودبي منذ ٣ فبراير؟

وجه النائب بدر احلميدي ســؤاال إلــى وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون اخلدمات د. عبداهللا 
معرفي، فيما يتعلق باألوضاع االقتصادية في ظل مواجهة 
جائحة كوفيد - ١٩ واحلد من انتشــار ڤيروس كورونا 

واإلجراءات الوقائية التي اتخذها مجلس الوزراء.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

كــم طائرة قدمت إلى البالد من دبي وتركيا منذ يوم 
األربعاء املاضي ٣ فبراير حتى اآلن؟ مع بيان عدد الوافدين 

على متنها وجنسياتهم وكفالئهم.
بدر احلميدي

مهند الساير يسأل عن عقود الديوان األميري
وجه النائب مهند الســاير سؤاال إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، قال 
في مقدمته: باإلشــارة إلى العقد املوقع 
بتاريخ ٢٠١٦/١٠/١٩ من قبل رئيس الشؤون 
املالية واإلدارية بالديوان األميري كطرف 
أول وAEA Consulting ممثال عنها الوكيل 
احمللي مؤسسة املجموعة السابعة للتجارة 
العامة واملقاوالت كطرف ثان بشأن تقدمي 

خدمات استشارية إلدارة املراكز الثقافية 
ومتاحف حديقة الشهيد مببلغ قدره واحد 
وخمسون مليونا وتسعمائة ألف دينار 
كويتي. على ضوء ما تقدم يرجى االفادة 
وتزويدنا باآلتــي: ١ ـ صورة عن العقد 
املشــار إليه، ٢ـ  هل مت اإلعالن عن فتح 
باب اســتقبال عروض الشركات لتقدمي 
اخلدمات االستشارية املشار إليها، في حال 
اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدنا بصورة 

عــن اإلعالن وصور عــن كل العروض 
املقدمة، ٣ ـ ملا كانت املدة احملددة إلجناز 
أعمال اخلدمات االستشارية مبوجب العقد 
من تاريخ أمر املباشر بالعمل هي خمس 
سنوات شاملة فترة التحضير لألعمال، 
يرجى تزويدنا مبا يفيد تاريخ مباشرة 
العمل، ٤ـ  صور عن أوامر صرف املبالغ 
مشفوعا بها األعمال التي متت نظير تلك 
مهند السايراملبالغ واملستندات الدالة على إجناز األعمال.

مهلهل املضف: ما املشاريع التي نفذها الديوان األميري؟
وجه النائب مهلهل املضف سؤاال إلى 
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قال في 
مقدمته: إنه بعد االطالع على الدســتور 
يرجى إفادتي باآلتي، مشفوعا باملستندات:
١ ـ كم عدد املشاريع احلكومية التي 
يقوم الديوان األميري بتنفيذها حاليا؟ وكم 

هي التكلفة املالية لكل مشروع؟
٢ـ  كم عدد املشــاريع التي يقوم بها 
الديوان األميري؟ مع بيان كل مشــروع 

ومدة إجنازه وطريقة التعاقد ونســخة 
عن العقد وعدد تلك املشاريع منذ ٢٠١١/١/١ 
حتى ورود هذا السؤال، والتكلفة املالية 

النهائية لكل مشروع.
٣ـ  ما السند أو املسوغ القانوني املخول 
للديوان األميري القيام مبشاريع حكومية؟
٤ ـ كم عدد مشاريع الديوان األميري 
التي كلــف بالقيام بها من قبل احلكومة 
؟وما تلك املشاريع؟ كما يرجى تزويدي 

بنسخة عن عقودها ونسبة إجنازها منذ 
٢٠١١/١/١ حتى ورود هذا السؤال.

٥ ـ يرجى تزويــدي بتقارير جهاز 
متابعة األداء احلكومي في السنوات التالية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ـ  ٢٠٢١/٢٠٢٠ وذلك بشكل عام 
وعلى وجه اخلصوص املشاريع احلكومية 
ومشاريع الديوان األميري أوالتي طلبها 
مهلهل املضفالديوان األميري من احلكومة للقيام بها.

«البيئة البرملانية»: تعهد حكومي بنقل جميع 
إطارات «إرحية» إلى «الساملي» خالل ٦ أشهر

ناقشــت جلنــة شــؤون 
البيئة البرملانية في اجتماعها 
امس ترحيــل اإلطارات من 
منطقــة إرحية إلــى منطقة 
الســاملي وكيفيــة التخلص 

منها.
اللجنــة  وقــال رئيــس 
النائــب د.حمــد املطــر في 
تصريــح باملركــز االعالمي 
ملجلس األمة إن االجتماع كان 
إيجابيا وشهد تعهد مدير عام 
الهيئة العامة للبيئة الشيخ 
عبداهللا احلمود بنقل جميع 
اإلطارات خالل ٦ أشــهر من 
منطقــة إرحية الــى منطقة 
الساملي، متمنيا من احلكومة 
االلتزام بهذا التعهد حتى نرى 

حلوال للقضية اإلسكانية.
وأضاف املطر ان االجتماع 
مت بحضــور أعضــاء جلنة 
شؤون اإلســكان البرملانية 

اإلســكان في منطقة جنوب 
ســعد العبداهللا واملشــكلة 
البيئية التي تعوق حتقيق 

قابلــة  عمليــة  اإلطــارات 
للتطبيق من خالل التعامل 
مع املبادرين الكويتيني بشكل 

علمي ودقيق.
وبــني أن اللجنة طالبت 
إدارة  وجــود  بضــرورة 
تشــرف على عمليــة النقل 
وإدارة ملتابعة عملية تقطيع 

وتخزين هذه اإلطارات.
وأوضــح أن هناك اتفاقا 
على أن املبادرين الكويتيني 
والكويتيات قادرون على نقل 
اإلطارات وإنشــاء املصانع 
لالستفادة منها وسيتم توفير 

جميع الدعم لهم.
ودعــا املطــر املبادريــن 
مــن  وكل  واملبــادرات 
يســتطيع املشاركة في نقل 
إلــى التوجه  هذه اإلطارات 
للهيئة العامة للبيئة بطلب 

املشاركة.

حلم املواطنني وهي مشكلة 
االطارات املوجودة في إرحية.
نقــل  أن  املطــر  وأكــد 

فايز اجلمهور ود.حمد املطر ومهلهل املضف أثناء اجتماع اللجنة

وهيئــة البيئــة وعــدد من 
واملبــادرات  املبادريــن 
الكويتيني ملناقشة موضوع 

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق
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