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أحمد احلمد: االحتفاالت الوطنية جتسد
 أقوى معاني التالحم الشعبي والوطني

أحمد مطيع لوزير الصحة: كم تبلغ قيمة
 اجلرعة الواحدة من لقاح أسترازينيكا؟

قال النائب م.أحمد احلمد 
إن االحتفاالت الوطنية الكبيرة 
التي تشــهدها الكويت يجب 
أن تكــون في احلقيقة تذكيرا 
حقيقيا للجميع بحق الكويت 
عليهم بعدما قدمت لهم الكثير، 
وحان وقــت رد اجلميل لهذا 
الطيــب، معتبــرا أن  البلــد 
الوطنية  االحتفاالت باألعياد 
شهادة فخر واعتزاز لكل مواطن 
كويتي باالنتصارات العسكرية 
والسياســية والدميوقراطية 
التي حتققت على مدى ســتة 
عقــود مــن تاريــخ الكويــت 
احلديث، آمال أن تتحول هذه 
االحتفاليات واألعراس الوطنية 
إلى أفعال وممارسات سياسية 
حقيقية على األرض يشعر بها 
املواطن الكويتي كامتداد لهذه 
السلسلة من اإلجنازات وعدم 

وجه النائب د.أحمد مطيع 
ســؤاال إلــى وزيــر الصحة 
د.خالد الســعيد، نص على 

ما يلي:
نشرت صحيفة السياسة 
الكويتية بعددها رقم (١٨٨٦٣) 
الصادر بتاريخ ١٨ من جمادى 
اآلخــرة ١٤٤٣ هـــ املوافق ٢١ 
ينايــر ٢٠٢٢ خبرا مفاده أن 
املستودعات الطبية التابعة 
لوزارة الصحة تسلمت شحنة 
جديدة من لقاح استرازينيكا 
تنتهي صالحيتها في شــهر 
فبرايــر ٢٠٢٢، لــذا يرجــى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- هل ما ورد في اخلبر 
املذكور صحيــح؟ إذا كانت 

شــكر وامتنان ألب الدستور 
الكويتي املغفور له الشــيخ 
عبد اهللا السالم الذي أرسى 
بحكمته وحنكته السياسية 
مبادئ العقد االجتماعي بني 
احلاكم واحملكــوم من خالل 
دستور الكويت الذي توافق 
عليه كل الكويتيني واتخذوه 
ناظما ومرجعا أمينا حلياتهم 
واالجتماعيــة  السياســية 
والثقافيــة،  واالقتصاديــة 
مؤكدا أن هذا الدســتور كان 
الداعــم الرئيســي للحريات 
والنمــو  والدميوقراطيــة 
والتطور في الكويت على مدى 
أكثر من ستني عاما، ومناشدا 
الكويتيني، سياسيني ورجال 
أعمال ومواطنني، إلى التمسك 
بدستورهم وتطويره حسب 
مواده ألنه الضامن احلقيقي 

٢- صــورة ضوئية من 
عقد توريد آخر شــحنة من 
لقاح استرازينيكا وموافقات 
عليــه  الرقابيــة  اجلهــات 
العقــد اخلاصــة  وشــروط 

والعامة.
٣- هل يوجد بند في العقد 
يتضمن فرض عقوبات على 
الوزارة في حال عدم شرائها 

عددا معينا من اجلرعات؟
٤- صــورة ضوئية من 
غــالف عينــة من الشــحنة 
يوضح فيــه تاريخ اإلنتاج 

وتاريخ انتهاء الصالحية.
٥- هل تصرفت الوزارة 

في الشحنة؟
ُعــرض ســعر  ٦- هــل 

في ســبيل الوطن رخيصة 
مهما عظمت، مستغربا بعض 
األصوات النشاز التي تخرج 
بــني الفترة واألخــرى ملنع 
املناسبات  االحتفاالت بهذه 

الوطنية الكبيرة.
وختم احلمد مهنئا صاحب 
الســمو األمير الشيخ نواف 
األحمد، وســمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، والشعب 
الكويتي بهذه األعياد الوطنية 
العظيمة، آمال أن تكون في كل 
عام انطالقة جديدة ومتجددة 
نحو العمل واملثابرة والتنمية 
الكراهية  واإلصــالح ونبــذ 
والفرقــة وااللتفــاف حــول 
القيادة السياسية احلكيمة في 
الكويت، مؤكدا أن كل مواطن 
يستطيع فعل شيء ما كل من 

موقعه وطبيعة عمله.

أســاس كان حتديد السعر؟ 
وما األمور التي يشملها هذا 

السعر؟
١٠- كم تبلغ قيمة اجلرعة 
الواحدة من لقاح استرازينيكا 
بالنســبة للشــحنات التــي 

استوردتها الوزارة سابقا؟
اللقاحــات  كميــة   -١١
املوجــودة في مســتودعات 
الــوزارة وأنواعهــا وتاريخ 
صالحية كل منها وتزويدي 

مبا يثبت ذلك.
١٢- كمية اللقاحات منتهية 
الصالحية لدى مستودعات 
الوزارة، وما إجراءات الوزارة 
في التعامل معها؟ وهل سبق 

إلزام املورد باستبدالها؟

حلرياتهــم وأعمالهــم وكل 
أمورهم احلياتية.

أن  احلمــد  بــني  كمــا 
االحتفــاالت الوطنيــة التي 
يعيشها الكويتيون كل عام 
جتسد أقوى معاني التالحم 
الشعبي والوطني الذي ظهر 
بوضوح أثنــاء فترة الغزو 
العراقي الغاشم للكويت عام 
١٩٩٠، حيــث مــرت الكويت 
بأســوأ فتــرة فــي تاريخها 
احلديــث، مؤكــدا أن تلــك 
الفتــرة أثبتــت للعالم كله 
أن الشــعب الكويتي شعب 
واحد جتمعه احملن واألفراح 
وال تفرقــه الفنت واملصائب 
ألنه شعب أصيل جبل على 
احملبــة والتســامح وتزين 
باالنتمــاء والوطنية وحب 
األرض وبــذل التضحيــات 

الشــحنة على جلنة الشراء 
في الوزارة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصــورة ضوئية مــن قرار 

جلنة الشراء.
٧- صــورة ضوئية من 
جميع املخاطبات بني وزارة 
الصحــة والشــركة املنتجة 
للقاح اســترازينيكا بشــأن 

شراء وتوريد اللقاح.
٨- كم الســعر املطلوب 
واملعلن مســبقا من الشركة 

للجرعة الواحدة؟
٩- كــم ســعر اجلرعــة 
الواحدة املتفق عليها في عقد 
التوريد إلــى الكويت؟ ومن 
حدد هذا الســعر؟ وعلى أي 

في الذكرى ٦١ لالستقالل والـ٣١ للتحرير

 بالنسبة للشحنات التي استوردتها الوزارة سابقًا

م.أحمد احلمد

 د.أحمد مطيع

االكتفاء باالحتفاالت الشكلية 
ونسيان مضامينها العميقة.

وأضاف النائب احلمد أن 
كل مواطن كويتي يســتذكر 
األيــام اخللفيــة  فــي هــذه 
التاريخية لهــذه االحتفاالت 
الوطنيــة مبــا حتملــه مــن 

اإلجابة باإليجاب، فما مبررات 
الوزارة الســتيراد شــحنة 
تنتهي صالحيتها خالل فترة 

وجيزة؟

أسامة املناور يطلب صورة من التعاميم الصادرة
حول «املشروعات الصغيرة واملتوسطة» وتاريخها

البرملان العربي للطفل ينظم ورشتني تفاعليتني
في اإلعالم احلديث بالتعاون مع إذاعة الشارقة

وّجه النائب أسامة املناور 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار عبدالوهــاب 
الرشيد، نص على ما يلي:

نشــر القانون ٧٤ لسنة 
٢٠١٩ بتعديــل بعض أحكام 
القانون رقم ٤٩ لسنة ٢٠١٦ 
في شــأن املناقصات العامة 
في اجلريدة الرسمية كويت 
اليــوم فــي العــدد ١٤٥٥ في 
تاريخ ٢٠١٩/٧/٢٨، وقد نصت 

املادة ١٩ فقرة أولى:
للجهــات  يجــوز  أوال: 
العامة التي تســري عليها 
أحكام هذا القانون أن تتعاقد 

القاهرة - هناء السيد

لليوم الثاني على التوالي جللسة البرملان 
العربي للطفل مت عقد ورشتني متخصصتني 
في اإلعالم احلديث أكسبت األطفال من األعضاء 
والعضــوات للبرملان العربــي للطفل الوعي 
واالهتمام باحملتوى املنشــور على وســائل 
التواصل االجتماعي وأهمية الظهور اإلعالمي 
لألطفال املشاركني وطرائق التعامل مع الذكاء 

االصطناعي.
وجاء تقدمي الورشــتني بتعــاون البرملان 
مع هيئة الشارقة لإلذاعة والتلفزيون ممثال 
فــي مركــز الشــارقة للتدريــب اإلعالمي في 
إطار أعمال اليوم الثاني من اجللسة الثالثة 
من الــدورة الثانية للبرملــان العربي للطفل 
والتي تسبق انعقاد اجللسة العامة في إطار 
تأهيل األعضاء والعضوات باملهارات الالزمة 
لعضويتهم وجناحهم في متثيل أطفال الوطن 
العربي ومتكينهم من التعاطي مع كل املعارف 

والعلوم املهمة لهم.
وتلقى األطفال في الورشة األولى مهارات 
التعامل مع وســائل اإلعــالم الرقمية قدمتها 
اإلعالمية نيفني صقر من هيئة الشارقة لإلذاعة 

والتلفزيون وتعرفوا على ما يجب عليهم من 
متطلبات للتعامل مع وسائل اإلعالم الرقمية 
ووقفوا خالل محاور الورشــة التي تفاعلوا 
معها بشكل الفت وباهتمام ملحوظ الفروقات 
بني اإلعالم التقليــدي والرقم بجانب إملامهم 
بعناصر الرسالة اإلعالمية في وسائل اإلعالم 

الرقمية.
وتخلل الورشة اســتعراض أوجه إنتاج 
احملتــوى اإلعالمــي الرقمي وفنــون اإلعداد 
والتحضيــر والتأكــد من صــدق املعلومات 
وطريقــة تقدميها علــى مختلف الوســائط 
اإللكترونيــة وكيــف ميكن أن يكــون الطفل 
مؤثرا ومقنعا من خالل صفحاته على مواقع 

التواصل االجتماعي.
وفي الورشــة الثانية التي تناولت الذكاء 
االصطناعي وقدمها أ.د.آدم ماركس مدير إدارة 
نظم التعليم الذكي بكليات التقنية العليا مدير 
عام إدارة التعليم وتقنيات الذكاء االصطناعي 
في مؤسسة صحافة الذكاء االصطناعي للبحث 
واالستشراف في دبي تعرف أعضاء وعضوات 
البرملان على أهمية الذكاء االصطناعي ودورهم 
كأطفال في مهمــه وأهميته لهم في احلاضر 
واملستقبل من خالل األسئلة التي التفاعلية 

التي قدمها احملاضر.
واســتعرض مــع األطفــال مجــال الذكاء 
االصطناعي في اإلعالم واســتخداماته أيضا 
فــي اإلعــالم بجانــب مراعــاة وفهــم األمان 
واخلصوصية والتطبيقات في آليات تعامل 
األطفال مع صفحاتهم ومواقعهم في التواصل 

االجتماعي.
وأكد أميــن عثمان البــاروت األمني العام 
للبرملان العربي للطفل على أهمية ورشــتي 
اليــوم الثاني وتخصصهما بشــكل كبير في 
مجــال اإلعالم نظرا لــألدوار التــي يتوالها 
األعضــاء والعضوات مــن تواصل مجتمعي 
كبيــر وحاجتهم إلى مهــارة متخصصة في 

التخاطب وإدارة حساباتهم الشخصية.
وأشــار إلى أن الورشــتني أفادتا األعضاء 
والعضوات بشكل كبير وأهلتهم للتعامل مع 
اإلعالم احلديث فضال عــن التعامل بحرفية 
أيضا مع الــذكاء االصطناعي والذي انعكس 
على اإلعالم في كل أشكاله وصوره وفنونه، 
الفتــا إلى أن الورشــتني إضافتــني نوعيتني 
لثقافة وخبرات األطفال وفي سياق التأهيل 
املتواصل لتمكينهم من التطبيق العملي لطرق 

إنتاج محتوى اإلعالم الرقمي.

اجلهاز بالطريقة املناســبة 
وفقا للتعاميم التي تصدرها 
وزارة املالية بالتنسيق مع 
الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 
واملتوسطة حسب احتياجات 
اجلهــة صاحبة الشــأن إذا 
لم تزد قيمــة التعاقد على 
٧٥٫٠٠٠ دينــار. لذا، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ صــورة ضوئيــة مــن 
التعاميــم التــي أصدرتهــا 
وزارة املالية في هذا الشأن، 
والتي تبني آلية التنسيق مع 
الصنــدوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة 

تزويدي بصورة ضوئية من 
اللوائح والقــرارات الالزمة 
لتنفيذ هــذا القانون والتي 
أصــدرت فــي هــذا الشــأن 
وتزويــدي بتاريخ صدور، 
القــرارات  وتعميــم هــذه 
واللوائح على اجلهات العامة.

ـ إن كان هنــاك تأخيــر   ٤
فــي صــدور هــذه اللوائح 
الالزمة لتنفيذ  والقــرارات 
هذا القانون، يرجى تزويدي 
التأخيــر  هــذا  بأســباب 
واإلجــراءات التــي اتخذت 
بحق من تسبب أو تقاعس 
فــي إصــدار هــذه اللوائح 

والقرارات.

واملتوسطة، مع ذكر تاريخ 
صدور التعاميم.

٢ـ  صورة ضوئية من قائمة 
التعاقدات التي متت لصالح 
شركات املشروعات الصغيرة 
واملتوســطة، مع ذكر أسماء 
الشركات والنشاطات، وقيمة 
كل عقــد منذ إقــرار القانون 
حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

٣ـ  نصت «املادة الثالثة» من 
قانون رقم ٧٤ لســنة ٢٠١٩ 
بأن يصدر الوزير املختص 
اللوائح والقــرارات الالزمة 
لتنفيــذ هــذا القانون وذلك 
خالل فترة ســتة أشهر من 
تاريخ العمل به، لذا يرجى 

استفسر من وزير املالية عن قائمة التعاقدات التي متت

اسامة املناور

ألي غــرض مــن األغراض 
املنصــوص عليهــا في هذا 
القانــون مــن دون إذن من 

مرزوق الغامن يهنئ 
نظيره في إستونيا 

بالعيد الوطني
بعــث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أمس 
ببرقيــة تهنئة إلى رئيــس البرملان في جمهورية 
إســتونيا جــوري راتاس، وذلك مبناســبة العيد 

مرزوق الغامنالوطني لبالده. ذكرى التحرير تؤكد كل عام تالحم الكويتيني والتفافهم حول قيادتهم احلكيمة وحق الكويت على اجلميع

بدر املال لـ« التربية»: ما اسم املستشار 
املتهم بسرقة بيانات خاصة بالطلبة؟

وجه النائب د.بدر املال 
ســؤاال إلى وزيــر التربية 
ووزيــر التعليــم العالــي 
العلمــي د.علي  والبحــث 

املضف نص على ما يلي:
إلــى مــا مت  باإلشــارة 
تناقله في وســائل اإلعالم 
والتواصل االجتماعي حول 
قيام مستشــار وافد يعمل 
في األمانــة العامة ملجلس 
اجلامعات اخلاصة بسرقة 
بيانــات خاصــة بالطلبة 
واجلامعات اخلاصة وإلى 

قيام عدد من املوظفني بتقدمي شكوى رسمية 
ضده.

لذا يرجى إفادتنا وتزويدنا باآلتي:
١- اســم املستشــار الوافــد، وصورة عن 

عقــد العمل اخلــاص بهذا 
املستشار؟

٢- هــل مت تشــكيل جلنة 
حتقيــق أو جلنــة تقصي 
حقائــق؟ مــع تزويــدي 
بأسماء أعضاء هذه اللجان 
ومسماهم الوظيفي، ونتائج 
عملها ومحاضر اجتماعها.

٣- هل هذه اللجان مشكلة 
من أعضاء من األمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فلماذا لم يتم تشكيل جلنة 

حيادية من خارج األمانة؟
٤- هل مت اســتدعاء مقدمي الشكوى؟ مع 

تزويدي بنسخة من أقوالهم.
٥- هل سيتم التجديد لهذا املستشار الوافد؟

وافد يعمل في أمانة اجلامعات اخلاصة

د.بدر املال

أسامة الشاهني لوزير األوقاف: 
كم عدد املعينني من الوافدين؟

وّجه النائب أسامة الشاهني سؤاال الى وزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري نص على ما يلي:

قــررت املادة رقم (١) من املرســوم األميري رقم (١٧) 
لسنة ٢٠١٧ أن األفضلية في التعيني في الوظائف في حال 
عدم وجود كويتيني، لألبناء غير الكويتيني من أم كويتية.
وجاء في الســؤال الذي قدمه النائب أسامة الشاهني 
الى وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عيسى الكندري 

ما يلي، يرجى إفادتي باآلتي:
ـ كم عــدد الذين عينوا من الوافديــن (من غير أبناء 
الكويتيات) ســواء على العقد الثاني أو بند املكافأة في 
وزارتكم واجلهات التابعة لكم منذ تاريخ نشر املرسوم 

اسامه الشاهنيفي اجلريدة الرسمية حتى تاريخه؟

من غير أبناء الكويتيات سواء على العقد الثاني أو بند املكافأة

مهند الساير: ما قرارات حتديد آلية
توزيع املكافأة املالية لـ «كورونا»؟

النائــب مهنــد  وجــه 
الساير ســؤاال إلى نائب 
رئيــس مجلس الــوزراء 
ووزيــر النفــط ووزيــر 
الكهرباء والطاقة املتجددة 
ووزير الداخلية بالوكالة 
د.محمد الفارس نص على 

ما يلي:
اآلونــة  فــي  وردت 
األخيرة العديد من شكاوى 
العاملــني في  املواطنــني 
اجلهات احلكومية املختلفة 
أثنــاء فتــرة اإلغالقــات 

بسبب انتشــار جائحة كورونا الصادر 
في ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ حول عدم شمولهم 
في قرار املكافأة املالية (الصفوف األمامية) 
عن تلك الفترة، ووجود متايز في منح هذه 
املكافأة وحرمان مجموعة من مستحقيها 

من دون مسوغ قانوني.
وطالب تزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ ما القرارات التي يتم االســتناد إليها 
لتحديد آلية توزيع املكافأة املالية للعاملني 
فــي القطاع احلكومي عن فترة انتشــار 
جائحة كورونا؟ يرجى تزويدي بصورة 

ضوئية عنها.
ـ هــل شــكلت جلنــة   ٢
مــن  كل  فــي  تظلمــات 
واجلهــات  وزاراتكــم 
التابعة لكم لتلقي شكاوى 
إذا  العاملني بهذا الشأن؟ 
كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجى تزويدي بصورة 
ضوئية من قرار تشكيلها، 
واملدة الزمنية للرد على 
التظلمات، وآلية التعامل 

مع التظلمات املقبولة.
٣ـ  هل طلب ديوان اخلدمة 
املدنية أو مجلس اخلدمة املدنية أو إدارة 
الفتوى والتشريع تشكيل هذا النوع من 
اللجان لتفويت فرصة التمايز في تنفيذ 

القرار بني العاملني؟
٤ـ  هل حصلتم على رأي اإلدارة القانونية 
أو إدارة الفتوى والتشريع في البت حول 
استحقاق فئة من العاملني على هذه املكافأة 
من عدمــه؟ إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 

فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.

استفسر من وزير النفط عن التظلمات

مهند الساير

.. ويسأل وزيرة البلدية عن املكافآت 
املالية للعاملني في القطاع احلكومي

وجه النائب مهند الســاير سؤاال إلى 
وزيــرة الدولة لشــؤون البلدية وزيرة 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات د.رنا الفارس نص على ما يلي:

وردت فــي اآلونة األخيرة العديد من 
شــكاوى املواطنني العاملني في اجلهات 
احلكومية املختلفة أثناء فترة اإلغالقات 
بسبب انتشار جائحة كورونا الصادر في 
٢٤ فبراير ٢٠٢٠ حول عدم شمولهم في 
قرار املكافأة املالية (الصفوف األمامية) 
عن تلك الفترة، ووجود متايز في منح هذه 
املكافأة وحرمان مجموعة من مستحقيها 

من دون مسوغ قانوني.
وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

١ ـ ما القرارات التي يتم االســتناد اليها 
لتحديد آلية توزيع املكافأة املالية للعاملني 
فــي القطاع احلكومي عن فترة انتشــار 
جائحة كورونا؟ يرجى تزويدي بصورة 

ضوئية عنها.
٢ـ  هل شــكلت جلنة تظلمات في كل من 
وزارتكــم واجلهات التابعــة لكم لتلقي 
شــكاوى العاملني بهذا الشأن؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، يرجى تزويدي بصورة 
ضوئية من قرار تشكيلها، واملدة الزمنية 
للرد علــى التظلمات، وآلية التعامل مع 

التظلمات املقبولة.
٣ ـ هــل طلب ديوان اخلدمــة املدنية أو 
مجلــس اخلدمة املدنية أو إدارة الفتوى 
والتشريع تشكيل هذا النوع من اللجان 
لتفويت فرصة التمايز في تنفيذ القرار 

بني العاملني؟
٤ـ  هل حصلتم على رأي اإلدارة القانونية 
أو إدارة الفتوى والتشريع في البت حول 
استحقاق فئة من العاملني على هذه املكافأة 
من عدمــه؟ إذا كانت اإلجابــة اإليجاب، 

يرجى تزويدي بصورة ضوئية عنه.

 عن فترة انتشار جائحة كورونا


