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عبدالكرمي الكندري: ما آلية حتديد
قيمة تذاكر الديبلوماسيني في اخلارج؟

وجه النائب د.عبدالكرمي 
الكندري ســؤاال إلــى وزير 
الدولة  اخلارجيــة ووزيــر 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
الشــيخ د.أحمد الناصر عن 
اآللية املعتمدة لدى الشؤون 
املالية فــي وزارة اخلارجية 
التذاكــر  قيمــة  لتحديــد 
الســنوية للديبلوماسيني. 
ونص الســؤال على ما يلي: 
لوحظ قيام الشؤون املالية 
في وزارة اخلارجية بتزويد 
الديبلوماســية في  بعثاتها 

اخلارج بقيمة منخفضة جدا للتذاكر السنوية 
للديبلوماســيني العاملني في بعض البعثات 
الديبلوماســية في اخلارج لعــام ٢٠٢١، وقد 
بلغت نسبة التخفيض لبعض الديبلوماسيني 
ما يقارب الـ ٧٠٪، األمر الذي ال يتناســب مع 
األوضاع املتعلقة بالسفر وشركات الطيران 

العاملية التي مازالت تعاني من 
آثار انتشار جائحة ڤيروس 
«كوفيــد-١٩» منذ ما يقارب 
العامــني. وطالــب بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ مــا اآلليــة املعتمــدة 
لــدى الشــؤون املاليــة في 
وزارة اخلارجيــة لتحديــد 
الســنوية  التذاكــر  قيمــة 
للديبلوماسيني العاملني في 
البعثات الديبلوماســية في 

اخلارج؟
ـ هــل توجــد جهــة   ٢
تخاطبها الشؤون املالية في الوزارة لتحديد 
قيمة التذاكر السنوية للديبلوماسيني املذكورين 
أعــاله؟ إذا كانت اإلجابــة باإليجاب، فما تلك 
اجلهة؟ مــع تزويدي بردهــا املتضمن قيمة 
التذاكر السنوية للديبلوماسيني العاملني في 
البعثات الديبلوماسية في اخلارج لعام ٢٠٢١.

د.عبدالكرمي الكندري

مهند الساير: ما امليزانية املخصصة
ألبحاث طلبة الطب والطب املساعد؟

وجه النائب مهند الساير 
سؤاال إلى وزير التربية وزير 
العالــي والبحث  التعليــم 
العلمي د.علي املضف، طالب 
فيه تزويده وإفادته باآلتي:
تفصيلــي  كشــف   -١
موضحا فيه مبالغ امليزانية 
املخصصة لألبحاث العلمية 
لطلبة كليــة الطب والطب 
املســاعد ســنويا، وكشف 
بعــدد األبحاث التي صرف 
لهــا للفتــرة الزمنيــة من 
٢٠١٧ حتــى تاريــخ ورود 

هذا السؤال.
٢- ما أسباب التأخير في الصرف لألبحاث 
التي قبل متويلها ما يترتب عليه تعثر إعداد 

البحث وإجنازه خالل الفترة املطلوبة؟
٣- إجمالي امليزانية املخصصة لألبحاث 

فــي جامعــة الكويــت لكل 
تخصص على حدة.

٤- ما املعايير واللوائح 
والقوانــني املنظمة لعملية 
قبول متويــل األبحاث في 

جامعة الكويت؟
٥- هــل توجــد جلنــة 
تعنى بنظر طلبات متويل 
األبحاث؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، يرجــى تزويدي 
بصورة ضوئيــة عن قرار 

تشكيلها واختصاصاتها.
٦- هل تتبنــى جامعة 
الكويت األبحاث للطلبة الفائقني واملتميزين 
في مجال البحث العلمي وتدعمهم في احملافل 
الدولية واملشاركات اخلارجية في املسابقات 
العاملية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، يرجى 

تزويدي باملستندات الدالة على ذلك.

مهند الساير

عبداهللا املضف: ما صحة وجود سوق 
سوداء في السجن لبيع املمنوعات؟

وجــه النائــب عبــداهللا 
املضــف ســؤاال إلــى نائب 
الــوزراء  رئيــس مجلــس 
وزير الداخلية الشيخ أحمد 
املنصور طالب فيه بتزويده 

وإفادته باآلتي:
١ ـ ما مدى صحة وجود 
متييز واختالف في العنابر 
الزنازيــن مــن حيــث  أو 
التصميــم أو التجهيزات أو 
اخلدمات أو مستوى الرفاهية 
بحيث يسجن فيها سجناء 

معينون دون غيرهم؟
٢ـ  ما مدى صحة وجود سوق سوداء في 
السجن تباع فيها املمنوعات مثل املخدرات 

والهواتف املتنقلة؟

إدارة  ـ هــل جتــري   ٣
السجن فحصا دوريا للتأكد 
مــن عدم تعاطي الســجناء 

املواد املخدرة؟
٤ ـ بيــان بحاالت ضبط 
املخدرات والهواتف املتنقلة 
داخل السجن خالل الفترة من 
عام ٢٠١٠ حتى تاريخ ورود 
السؤال لكل سنة على حدة.

٥ ـ ما البرامج التأهيلية 
أو  التــي تقــدم للســجناء 
البرامــج التــي ترفــع مــن 

مستوياتهم التعليمية؟
٦ ـ كم تبلغ مساحة الزنزانة في السجن 
املركزي، وكم سريرا حتوي، وكم عدد السجناء 

في الزنزانة الواحدة؟

عبداهللا املضف

فايز اجلمهور يسأل «األشغال» عن أسباب جتمع
مياه األمطار بشكل كبير في العديد من املناطق

وجه النائب فايز اجلمهور 
ســؤاال إلى وزير األشــغال 
العامة ووزير الدولة لشؤون 
الشباب علي املوسى، قال في 
مقدمة الســؤال: إن اهللا عز 
وجل مّن على بلدنا احلبيبة 
بأمطــار خيــر ورحمة يوم 
األحد املوافق ٢٠٢٢/١/٢. وقد 
نتــج عن تلك األمطار تراكم 
وجتمع للمياه في العديد من 
املناطق واحملافظات، وتسبب 
ذلك في كثير من الشــكاوى 
لــدى املواطنني واملقيمني ملا 
ســببه تكدس مياه األمطار 
من أضرار متــس املمتلكات 
العامة واخلاصة والتي تتكرر 
بشكل سنوي على الرغم ن 
تصريحــات املســؤولني في 
وزارة األشغال العامة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
باجلاهزية واالستعداد الكامل 
ملوســم األمطار، لــذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أسباب جتمع مياه 
األمطار بشكل كبير وملحوظ 
وأســباب عدم تصريفها في 
شبكات صرف األمطار ما أدى 
إلى غرق وتكدس العديد من 

٦- بيــان أوامــر العمــل 
الصــادرة لعقــود الصيانة 
لبند تنظيف مناهيل وجاليات 
صرف األمطــار خالل العام 
احلالــي واالعتمادات املالية 

املخصصة لها.
٧- بيان أوامر العمل التي 
أجنزت للعقود املشار إليها، 
وقيمتها النهائية، والوثائق 
املؤيدة لها بعد انتهاء عملية 
التنظيــف، وأســباب عــدم 
تنظيف جميع املناطق قبل 
هطول األمطــار، مع حتديد 
األماكن اخلاصة بأوامر العمل 
وكل مــا يدعم ذلك وبيان ما 

األمطار.
١١- بيــان تاريــخ فــض 
املناقصــات  عطــاءات 
واملمارسات املتضمنة بنود 
صيانــة وتنظيف شــبكات 
صرف مياه األمطار، وأسماء 
اللجــان املشــكلة لدراســة 
تلك العطــاءات وتوصياتها 
حــول الترســية، وبيان ما 
إذا كان هنــاك أي مالحظات 
على توصيات تلك اللجان، 
وأسباب ومبررات الترسية 
واالستبعاد للعطاءات األقل 
ســعرا، وأســماء املعنيــني 
بوضع االشتراطات التي بناء 
عليها اســتبعدت العطاءات 
األقل ســعرا، ومدى مالءمة 
تلك االشتراطات على أرض 
الواقع، مع تزويدي بجميع 

املستندات املؤيدة لذلك.
١٢- رأي اجلهات املعنية 
في الوزارة واجلهات الرقابية 
في شأن توصيات الترسية 
للمناقصــات واملمارســات 
املذكورة في البند الســابق، 
وهل توجــد أي اعتراضات 
عليهــا من اجلهــاز املركزي 

للمناقصات العامة؟

إذا صرفــت تلــك املبالغ من 
عدمه حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
٨- هــل بحثــت الوزارة 
أسباب تكرار تراكم وجتمع 
املياه وغرق الطرق واألنفاق 
حال هطول األمطار وكيفية 
تالفيهــا؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 
بالنتائــج والتوصيات التي 
توصلتم إليها، وأسباب عدم 

تنفيذ تلك التوصيات.
٩- بيــان مــا جــرى في 
مناقصــات أعمــال الصيانة 
فــي  والطارئــة  العاجلــة 
محافظــات الكويــت، وهــل 
وافقتم على اســتثناء طرح 
ممارسة لعقد صيانة يشتمل 
على تنظيف شبكة األمطار 
بدال مــن طرحــه كمناقصة 
إذا كانــت اإلجابــة  عامــة؟ 

اإليجاب، فما مبررات ذلك؟
١٠- بيــان ما جــرى في 
ممارســة توريــد مضخات 
متنوعــة ملوســم األمطــار، 
التأخر في طرحها  وأسباب 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال 
علــى الرغم من بدء موســم 

استفسر عن اإلجراءات املتخذة والتأديبية حيال املتسببني بذلك

بشأن الهدر في املال العام مبقدار ٢٢٣ مليون دوالر

فايز اجلمهور

املناطق باملياه؟
٢- ما اإلجراءات املتخذة 
فــي هذا الشــأن مــع حتديد 
القطاعات واجلهات املسؤولة 
عــن ذلك، وما املســؤوليات 
التأديبية حيال املتسببني؟

٣- خطة الــوزارة حول 
االســتعداد ملوســم األمطار 
احلالي، وما اتخذ في شــأن 
تنظيــم وتنظيــف شــبكة 

تصريف مياه األمطار.
٤- بيــان مــدى القــدرة 
االستيعابية لشبكة صرف 
ميــاه األمطــار، مــع حتديد 
مسارات شبكة الصرف وما 
إذا كان تنفيذهــا في بعض 
النقاط قد جرى تغييره من 

عدمه.
٥- كشف بعقود صيانة 
الطرق والشــبكات، وكذلك 
عقود صيانة الطرق السريعة 
اجلاريــة املتضمنة تنظيف 
شبكات صرف مياه األمطار 
وأسماء متعهدي تلك العقود، 
وتاريخ بداية كل عقد، وأسماء 
مهندسي اإلشراف على عقود 
الصيانة املشــار إليها وعدد 

سنوات اخلبرة لكل منهم.

خالد العتيبي يسأل «اإلسكان والبلدية» عن تخصيص
أراضي «جنوب أم الهيمان ومردم القرين» لـ«السكنية»

وجه النائب خالد العتيبي حزمة 
أســئلة إلى وزيري الدولة لشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني مبارك 
العرو ووزيرة الدولة لشؤون البلدية 
د. رنــا الفارس استفســر منهما عن 
أسباب عدم تخصيص منطقة جنوب 
ضاحيــة علــي صبــاح الســالم (أم 
الهيمان) للرعاية الســكنية، وكذلك 
منطقــة «مــردم القريــن» للرعايــة 
السكنية للمساهمة في حل القضية 

اإلسكانية.

وأضاف عضو اللجنة اإلسكانية 
أن املكاتبــات التي متت بني املجلس 
البلدي وجهات الدولة املعنية أكدت 
عــدم وجود أي عوائــق للمنطقتني، 
الســيما ان وزارة التربيــة طالبــت 
البلدية بإنشــاء مدرســتني بجنوب 
أم الهيمــان فضال عــن التصريحات 
الرسمية الصادرة من البلدية والتي 
تؤكد جاهزية املردم بعد إنهاء عوائقها 

البيئية.
واستفسر العتيبي في سؤاله عن 

آلية التنسيق بني الوزارتني واجلهات 
األخرى وأسباب عدم تخصيص عدد 
من األراضي الفضاء حتى اآلن بعدما مت 
االنتهاء من إزالة املعوقات بها السيما 

املعوقات البيئية منذ مدة طويلة.
واختتم العتيبي تصريحه قائال: 
سنقوم باســتدعاء الوزيرين األيام 
القليلــة املقبلة باللجنة اإلســكانية 
للوقوف عمليا على سياستهم جتاه 
هاتني املنطقتني باإلضافة إلى املناطق 

خالد العتيبياألخرى.

ثامر السويط:  ما موقف «النفط» و«البترول الكويتية»
وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان احملاسبة؟

وجه النائب ثامر السويط 
ســؤاال إلــى نائــب رئيــس 
الــوزراء ووزيــر  مجلــس 
النفط ووزير الكهرباء واملاء 
املتجــددة د.محمد  والطاقة 
الفــارس، قال فــي مقدمته: 
كشف تقرير ديوان احملاسبة 
لنتائــج الفحص واملراجعة 
على تنفيذ اجلهات املستقلة 
وحساباتها اخلتامية للسنة 
املالية ٢٠٢١/٢٠٢٠ عن شبهة 
هدر مال عام في شركة نفط 
الكويت تتجاوز (٢٢٣ مليون 
دوالر) وذلك خالل ترســية 
العديد من عقــود مجموعة 
هندســة ومســاندة معاينة 
اآلبار، والتعدي على مصالح 
الشركة. وذكر التقرير أنه مت 
جتريد العقود من محتواها 
الذي متــت املمارســة على 
أسعار بنوده من قبل رئيس 
فريق عمل العقود الســابق 
بإضافــة ملحقــات لــم يتم 
عرضهــا على اللجــان، ولم 
تكن ضمــن القيمة النهائية 
لعطــاءات املمارســني وقت 
الطرح واملفاضلة في أسعار 
عطاءات الشركات املمارسة.
وأضاف التقرير ان إدارة 
الشــركة جتاهلــت أخطــاء 
وإجــراءات متعمــدة حيث 
انها لم تكن فــي عقد واحد 
أو ممارسة واحدة بل كانت 
لـــ ٢٩ عقدا، ما ال يدع مجاال 
للشــك في أن هــذا اإلجراء 

كل املمارســني، والذي يثير 
شــبهات حول ترك املالحق 
فارغة لتتم تعبئتها من خالل 
املمارسني وربط تلك مع نسب 
الصرف منها، وكذلك ربطها 
مع آلية توقيع العقود التي 
تعتبر مخالفــة لإلجراءات 

واللوائح عند توقيعها.
وألن احلفــاظ على املال 
العــام واجــب دســتوري 
وقانوني وأخالقــي أوجبه 
الدستور وكذلك العديد من 
التشريعات ومنها على سبيل 
اخلصوص القانون ١ لسنة 
١٩٩٣ بشــأن حماية األموال 
العامــة، ونظــرا خلطــورة 
مــا ورد فــي تقريــر ديوان 
احملاســبة. وطالب تزويده 

وإفادته باآلتي:
١- ما موقف وزارة النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية 
وشــركة نفــط الكويت من 

النطاق واملواصفات واألحجام 
في العقد رقم (١٧٠٥٢٥٧٨)؟ 
إذا كانــت اإلجابة باإليجاب 
يرجى إرفاق املستندات الدالة 

على ذلك.
٥- هل اتخذت الوزارة أو 
املؤسسة إجراءات مؤسسية 
ونظاميــة للتأكد مــن عدم 
وجــود ذات املخالفــات في 

شركات نفطية أخرى؟
٦- هل اتخذت الوزارة أو 
املؤسسة إجراءات مؤسسية 
ونظامية أو أصدرت قرارات 
بوضــع ضوابــط أو لوائح 
نظاميــة لضمان عدم تكرار 
تلك املخالفات أو التجاوزات؟

٧- صــورة ضوئية من 
جميــع القــرارات اخلاصــة 
بتشــكيل جلــان التحقيــق 
التــي قامــت بها مؤسســة 
التابعة  البترول وشركاتها 
بتشكيلها ملا يثار أمامها من 
شــبهات فســاد أو تعارض 
مصالح أو اســتغالل نفوذ 
أو بســبب اإلضــرار باملــال 
العــام أو بناء علــى تقارير 
ديوان احملاسبة مع تزويدي 
مبحاضر التحقيق والقرارات 
الصادرة عن تلك اللجان وما 
مت تنفيذه من قرارات مع ما 
يؤيد ذلك من مستندات مع 
بيان القرارات التي لم تنفذ 
وأسباب عدم التنفيذ، وذلك 
اعتبــارا من تاريخ ٢٠١٦/١/١ 
حتى تاريخ ورود السؤال.

تقرير ديوان احملاسبة الذي 
أشــار إلى وجــود مخالفات 
وجتاوزات تتعلق بهدر املال 

العام؟
٢- هل أجرت وزارة النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية 
وشركة نفط الكويت حتقيقا 
قانونيا فيما انتهى إليه تقرير 
ديــوان احملاســبة وحتديد 
املســؤولية جتاه املتسببني 
بشأن املمارسات التي شابت 
آلية إبرام العقود وما آلت إليه 
من صرف مبالغ مترتبة عن 
تلك العقود؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب متى كان التحقيق؟ 
ومن أعضاء جلنة التحقيق، 

وما نتائجه؟
٣- تزويدي بكل تفاصيل 
املمارسات املتعلقة باملوضوع 
أعــاله مــع إرفــاق صــورة 
ضوئيــة مــن كافــة العقود 
التعاقديــة واملاليــة لفريق 
عمل عقود وهندسة ومساندة 
معاينــة اآلبار، مع تزويدي 
بامللحقــات اإلضافيــة لتلك 
العقود وأســماء الشــركات 
املشــاركة والشــركات التي 
متت الترســية عليها، وهل 
متت عن طريق املمارسة أم 
األمر املباشر مع بيان السند 

القانوني لتلك التعاقدات.
٤- هــل شــكلت شــركة 
نفط الكويــت جلنة خاصة 
للتحقيــق حــول شــبهات 
تضمــني بنود غيــر محددة 

ثامر السويط

متعمد وليس خطأ إجرائيا 
عابرا والذي كبد املال العام 
مبالغ وصلت الى ٢٢٣٫٣٦٩ 
مليون دوالر، لبنود لم يتم 
تقييمهــا واملوافقــة عليهــا 
من قبل اللجان واستنزفت 
العقود بنســب  ميزانيــات 
كبيــرة نتيجة اســتهالكها 
لبنود تلك امللحقات اإلضافية 
والتي باتت عقودا أشبه ما 
تكــون إليــه إســنادا باألمر 

املباشر.
وأشــار التقرير إلى عدم 
احتساب امللحقات اإلضافية 
من ضمن القيــم التقديرية 
للعقود، حيث أقرت الشركة 
في ردودها على استفسارات 
الديوان بعدم حتديد كميات 
وأنواع كافة األصناف والبنود 
في امللحقــات اإلضافية، ما 
أعطى املجال لقيام كل مقاول 
بوضع أصناف وبنود تختلف 
اختالفا كليــا عن األصناف 
والبنود املرفوعة من املقاولني 

اآلخرين.
واعتبــر التقرير أن هذا 
اإلجــراء يعبــر عــن عــدم 
معرفة الشركة مبتطلباتها 
التي  واحتياجاتهــا للبنود 
تعتبر إضافية وقت احلاجة 
والضــرورة الســتخدامها، 
وكذلــك عــدم حتققهــا من 
األســعار لتلــك األصنــاف 
والبنود ومدى تقاربها لعدم 
وجود تســعير لها من قبل 

قدم النائب أســامة الشاهني اقتراحا 
برغبــة مبنــح املرشــدين األرضيــني 
الكويتيني عالوة خاصة والســماح لهم 
بجمعهــا مع بــدل املســتوى الوظيفي. 
ونص االقتراح على ما يلي: ملا كان عمل 
«املرشد األرضي» في املطارات في غاية 
األهمية واحلساسية، وملا كان لدينا ما 
يقارب الـ (٦٠) مواطنا يعملون مرشدين 

أرضيني في إدارة املالحة اجلوية، وكانوا 
ال يتقاضون سوى (٣٥) دينارا كبدل خطر 
في مهمتهم الشــاقة، بينما عملهم أقرب 
إلى طبيعة عمل زمالئهم ضباط الرادار 
اجلــوي ومعاونيهم وضبــاط املراقبة 
اجلوية ومعاونيهم. وملا كان «املرشــد 
األرضــي» يعمل فــي جميــع الظروف 
اجلوية، في ظل البرد والغبار واحلرارة 

والرطوبة، لضمان سالمة الركاب وإيصال 
الطائــرات إلى مكانها الســليم، بجانب 
الضوضاء والتلــوث الضارين بصحة 

وسالمة املرشدين األرضيني.
نــص االقتراح علــى ما يلــي: منح 
املرشــدين األرضيــني الكويتيني عالوة 
خاصة والســماح لهــم بجمعها مع بدل 

املستوى الوظيفي.

أسامة الشاهني

أسامة الشاهني: منح املرشدين األرضيني الكويتيني
العاملني في اخلدمات اجلوية واملطار عالوة خاصة


