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مرزوق الغامن: جلسة خاصة بشأن املتقاعدين ١٤ يونيو
قال رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغــامن إنــه بناء 
علــى قرار مكتــب املجلس 
سيتم توجيه الدعوة لعقد 
جلسة خاصة يوم ١٤ يونيو 
املتقاعدين  بشأن موضوع 
بعد التنسيق مع احلكومة، 
مضيفا انه ســتتم الدعوة 
ايضــا إلى جلســة خاصة 
أو أكثر تتعلق بامليزانيات 

واحلالة املالية للدولة.
وقال الغامن في تصريح 
صحافــي مبجلــس األمــة 
أمس«للتــو انتهى اجتماع 
وقــرر  املجلــس  مكتــب 
املجتمعون توجيه الدعوة 
لعقــد جلســة خاصــة في 
يوم ١٤ يونيو فيما يتعلق 
مبوضوع املتقاعدين وجار 
التنسيق أيضا مع احلكومة 
لهذه اجللسة»، مضيفا: «بعد 

للدولة».
الغامن: «بالنسبة  وذكر 
ألســئلتكم فيمــا يتعلــق 

فــي ظــل حكومــة العاجل 
من األمــور، أؤكد كما قلت 
سابقا ان تلك اجللسات اذا 
انطبق على جدول أعمالها 
العاجل  ومواضيعها صفة 

تتم الدعوة لها وتعقد».
الغــامن: «من  وأوضــح 
وجهة نظرنا فإن موضوع 
املتقاعديــن كمــا صرحت 
سابقا هو من املواضيع التي 
نعتبرها ضمن العاجل من 
األمــور ألنهــا تتعلق بفئة 
في غاية األهمية وتعطلت 
مصاحلهم مبا فيه الكفاية، 
لذلك ســتكون الدعوة يوم 

١٤ يونيو».
وقــال الغــامن: «أعضاء 
اللجنة املالية أنهوا التقرير 
اخلاص باملتقاعدين وجار 
العمل على بعض التعديالت 
وإن شــاء اهللا نتمكــن من 

ســيتوجه غــدا (اليــوم) 
إلى بروكســل في بلجيكا، 
لالجتماع مع رئيسة البرملان 
األوروبــي والعديــد مــن 
اللجان ورؤساء األحزاب في 
البرملان وذلك بعدما انتهت 
املفوضيــة األوروبيــة من 
املوافقة على طلب الكويت 
بخصوص إعفاء الكويتيني 
من تأشــيرة (الشــينغن) 
وأصبحت اخلطوة األخيرة 
هي التصويت في البرملان 

األوروبي.
وأضاف الغامن: «بسبب 
عالقة الكويت بصفة عامة 
والبرملــان الكويتي خاصة 
األحــزاب  مــن  بالعديــد 
والبرملــان  األوروبيــة 
إن  نســتطيع  األوروبــي 
شــاء اهللا أن نؤمن أغلبية 
للتصويــت باملوافقة على 

باجللســات اخلاصــة وأن 
هناك من يقول إن اجللسات 
اخلاصــة يجــب أال تعقــد 

إنهاء هذا األمر في جلســة 
١٤ يونيو».

الغــامن «تلي  وأضــاف 
جلسة املتقاعدين إن شاء اهللا 
جلسة أو أكثر للميزانيات 
وجار التنسيق مع رئيس 
النائب  امليزانيــات  جلنــة 
عدنان عبدالصمد واإلخوة 
في اللجنة واملوعد املبدئي 
لالنتهــاء مــن امليزانيــات 

سيكون في ١٣ يونيو».
وأكد الغامن «امليزانيات 
أو احلالــة املاليــة للدولــة 
أو املتقاعديــن مــن وجهة 
نظرنــا هي مــن املواضيع 
التي ينطبق عليها موضوع 
العاجل من األمور، وبالتالي 
يجب أن توجه لها الدعوة 

وأن تعقد».
من جهة أخرى، قال الغامن 
ان وفد الشــعبة البرملانية 

ملــف الكويت مبــا يتعلق 
بـ(الشينغن)».

من جهة أخرى، استقبل 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس سفير 
لــدى  جمهوريــة قبــرص 

الكويت مايكل مافروس.
كما بعث رئيس مجلس 
الغــامن  مــرزوق  األمــة 
ببرقيتني إلى رئيس مجلس 
آرثــر  البرازيلــي  النــواب 
ســيزار دي ليرا، ورئيس 
مجلس الشيوخ االحتادي 
رودريغو باتشيكو، أعرب 
فيهمــا عن خالــص العزاء 
وصادق املواســاة بضحايا 
الفيضانــات التي اجتاحت 
والية بيرنامبوكو شــمال 
شرق البرازيل وأسفرت عن 
سقوط العديد من الضحايا 

واملصابني.

أكد أن التنسيق جاٍر مع احلكومة.. واجللسات اخلاصة يجب أال تعقد في ظل حكومة العاجل من األمور.. وموضوع املتقاعدين من العاجل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مستقبال سفير قبرص لدى الكويت

هذه اجللسة ســوف أدعو 
إلى جلســة أو أكثر تتعلق 
بامليزانيات واحلالة املالية 

احلميدي لوزير «مجلس الوزراء»: هل مت تعيني «باحث قانوني» 
غير كويتي في الديوان األميري براتب ١٠٠٠ دينار؟

استفســر النائــب بــدر 
احلميــدي من نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الدولــة  ووزيــر  النفــط 
الــوزراء  لشــؤون مجلس 
تعاقــدات  حــول وجــود 
الكويتيني في  تعيني لغير 
الديــوان األميــري، وقــال 
في مقدمة ســؤاله، منا إلى 
علمنــا، وإن كان صحيحا، 
وجود تعاقدات تعيني لغير 
الكويتيني بالديوان األميري 
على بند االستعانة بخبرات، 
وبتاريخ ٢٠٢١/٧/١ مت التعاقد 
مع مسؤول مشتريات غير 
كويتي براتب ١٠٠٠ دينار.

 وبتاريــخ ٢٠٢١/٨/١١ مت 
تعيني (باحث قانوني) غير 

صحيحة فإنها تعد وسيلة 
تنفيــع على حســاب املال 
العــام وجتاهــل لقوانــني 
التكويــت واإلحالل ويجب 
إنهاء عقودهم وتعيني بدال 
منهم أبناء وبنات الكويت.
غيــر  املعادلــة  هــذه 
الوقوف  مقبولــة ويجــب 
مــع أبنــاء وبنــات الوطن 
وإحاللهــم بــدال مــن غير 
الكويتيــني، غيــر معقــول 
لدينا قانونيون ومتميزون 
وعاطلون عن العمل ويتم 
تعيني غير كويتيني برواتب 
أبناؤنا،  كبيرة يســتحقها 
يجــب الوقــوف مــع أهلنا 
ومساعدتهم بدال من البطالة 
التي تؤثر على مستقبلهم، 

الشروط من املواطنني من 
شبابنا وشاباتنا احلاصلني 
على درجــة البكالوريوس 
في القانون. ومنهم العديد 
لــدى   املســجلة بياناتهــم 
ديوان اخلدمة املدنية وفي 
انتظــار دورهــم للتوظف 
منذ ســنوات؟ ملاذا لم يتم 
اســتدعاؤهم لهذه األعمال 
االعتياديــة وهــم أحق من 
غيرهم من غير الكويتيني؟

٤-  هــل تقــدم لشــغل 
الوظيفــة غيــر الباحثــني 
القانونيــني  املعينــني بها؟ 
إذا كانــت اإلجابة بنعم فما 
هــو عــدد املتقدمــني إليها 
وجنســياتهم وخبراتهــم 

السابقة؟

وبناء على ما سبق يرجى 
إفادتي بالتالــي، وعلى أن 
تكــون اإلجابة مــزودة مبا 
يتطلبه البيان من مستندات 

أو قرارات  ذات صلة:
١-  مــا اإلجــراءات التي 
اتبعــت، والتي دعــت إلى 
تعيني (الباحثني القانونيني) 
ومسؤول املشتريات للعمل 
بالديــوان األميري من غير 
الكويتيني خاصة ان الديوان 
يحتاج إلى السرية واألمن؟

٢-  هــل مت اإلعــالن عن 
شغل هذه الوظيفة بالصحف 
أو وسائل  اإلعالم احمللية أو 

اخلارجية؟
٣-  ملــاذا لم يتم شــغل 
الوظيفة مبن  توافرت فيهم 

بدر احلميدي

كويتي براتب ١٠٠٠ دينار، 
وبتاريخ ٢٠٢١/٥/١ مت تعيني 
عدد ٢ قانونيني غير كويتيني 
براتب لكل منهما ١٠٠٠ دينار، 
وان كانــت هذه التعيينات 

هشام الصالح يوجه سؤاًال لوزيرة االتصاالت
عن نسبة اإلجناز الفعلية ملشروع املطار اجلديد

النائــب د.هشــام  وجــه 
الصالــح ســؤاال إلــى وزيرة 
الدولــة لشــؤون االتصــاالت 
وتكنولوجيا املعلومات د.رنا 
الفارس، قال في مقدمته: أعلن 
املدير العام لشؤون التخطيط 
واملشاريع في شهر فبراير ٢٠٢٢ 
أن نسبة اإلجناز التي تخص 
احلزمــة الثالثة في مشــروع 
املطــار الدولــي اجلديد بلغت 
٧١٪، مصرحا بــأن إجناز هذا 
املشــروع الكبير يســير وفق 
اخلطة املوضوعة له، غير أن 
الواقع الذي كشف عنه التقرير 
األخير الصادر عن جهاز متابعة 
مشــاريع احلكومة ال يعكس 

املشروع الذي ينجز بواسطته 
واحــد من أضخــم ٥ مطارات 
حتت اإلنشاء في دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتســعى 
الكويت من خالله إلى حتقيق 
أهم املشاريع االستراتيجية في 
رؤية البالد التنموية وحتديث 
بنيتها التحتية في إطار حتويل 
الكويت إلى مركز مالي وجتاري 

إقليمي ودولي.
وإذا كان املخطط التعاقدي 
قــد حدد ٩٧٪ نســبة لإلجناز 
إلــى نهاية شــهر أبريل ٢٠٢٢ 
فإن تقرير جهاز املتابعة سجل 
أن نســبة اإلجناز الفعلي في 
هذا األجل لم تتجاوز ٦١٪ (أي 

اتخذت لتجاوزها؟
٥- هل تنص شروط العقد 
مع الشــركة التي رست عليها 
املناقصــة على جــزاءات عن 
التأخر في اإلجناز بحسب كل 
حزمة من املشروع قبل إمتام 
اإلجناز الكامل؟ فإذا كان األمر 
كذلك، فما هذه اجلزاءات وهل 
يتــم فعال تطبيقهــا في ضوء 
التأخير الذي تسجله تقارير 
جهاز متابعة مشاريع احلكومة؟
٦- مــا اخلطــة املعتمــدة 
الستدراك التأخير الزمني في 
اإلجناز بعد أن كان من املتوقع 
استكمال كل مكونات املشروع 

في أغسطس ٢٠٢٢؟

بتأخر حقيقي في حدود ٣٦٪).
وطالب بتزويــده وإفادته 

باآلتي:
١- ما األســباب احلقيقية 

وراء هذا التأخر الكبير؟
٢- ما نسبة اإلجناز الفعلية 
ملشروع املطار اجلديد مع بيان 
التفاصيــل بحســب حزمــات 
املشاريع املتضمنة في العقد؟

٣- هل توجد معوقات مادية 
أو قانونيــة أو إداريــة حتول 
دون احترام اآلجال احملددة في 

املخطط التعاقدي؟
٤- إذا كان األمــر كذلــك، 
فما هــذه املعوقات مــع بيان 
طبيعتهــا واإلجــراءات التــي 

د.هشام الصالح

- بكل أســف - هــذا التفاؤل 
حيــث يســجل وجــود تأخر 
عــن املواعيــد التعاقدية لهذا 

حمد املطر يسأل عن عدم شغل الوظائف
اإلشرافية في املناطق التعليمية بـ«التربية»

سأل النائب د.حمد املطر 
وزير التربية ووزير التعليم 
العلمــي  العالــي والبحــث 
د.علــي املضف، عن القانون 
رقم ٨٦/٢٠١٧ واملتضمن في 
املادة السادسة منه «يتولى 
مجلس اخلدمة املدنية حتديد 
شــروط وضوابــط شــغل 
الوظائف اإلشرافية التعليمية 
املنصوص عليها في اجلدولني 
رقمــي ٢ و٣ املرفقــني بهــذا 
القانــون» وبصــدور قــرار 
مجلس اخلدمة املدنية اخلاص 

بشروط وضوابط شغل الوظائف اإلشرافية 
التعليمية في وزارة التربية، ونظرا لوجود 
وظائف إشرافية عدة شاغرة ولسنوات عديدة 
ومنها املدير العام ملنطقة تعليمية والتي تعد 
من أهم الوظائف اإلشــرافية التعليمية وفق 
القانون وقرار مجلس اخلدمة املدنية املشار 

إليهما. وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:

١- ما سبب عدم اإلعالن 
عن احلاجة لشــغل وظيفة 
مدير عام منطقــة تعليمية 
على الرغم من وجود شواغر 
في تلك املناصب املهمة في ٣ 
مناطق تعليمية ومنذ ما يزيد 

على ٣ سنوات؟
٢- تعــد وظيفــة مديــر 
عام منطقة تعليمية وظيفة 
إشــرافية تعليميــة وفــق 
وقــرار   ٨٦/٢٠١٧ القانــون 
مجلس اخلدمة املدنية املشار 
إليه، فما أسباب تكليف مدير 
إدارة غير تعليمية كمدير عام منطقة تعليمية؟

٣- ما أسباب عدم تكليف مديري الشؤون 
التعليمية مديري عموم باإلنابة في املناطق 
التعليمية الشاغرة باعتبار وظائفهم وظائف 
إشــرافية تعليميــة حســب اجلــدول املرفق 
بالقانون وقرار مجلس اخلدمة املدنية املشار 

إليهما؟

د.حمد املطر

ثامر السويط يستفسر من وزير النفط عن عدد
محطات الوقود التي يديرها القطاع اخلاص

«االستئناف» تؤيد براءة ١٥ متهمًا من «فرعية العتبان»
عبدالكرمي أحمد

أيدت محكمة االستئناف برئاسة 
املستشار صالح احلوطي براءة ١٥ 
مواطنا من قبيلــة عتيبة أبرزهم 
النائــب خالد املونــس، من إجراء 

انتخابات فرعية مجرمة في الدائرة 
اخلامســة لتزكية ممثلــي القبيلة 

النتخابات مجلس األمة األخيرة.
وأكــد احملامي محمــد العتيبي 
بصفته وكيل عدد من املتهمني، عدم 
معقولية الواقعة، دافعا بتناقض 

الدليلني القولي والفني، وخلو أوراق 
القضية من أي دليل مادي ملموس 
يؤكد صحة االتهامات املسندة إلى 

املتهمني.
ودفــع العتيبــي بعــدم وجود 
ما يؤكد صحــة التحريات كصور 

للعملية املزعومة أو صناديق اقتراع 
أو أوراق انتخاب، باإلضافة إلى عدم 
ضبط أي شخص متلبس بارتكاب 
اجلرمية، مبينا أنه ال يصح تقدمي 
املتهمني للمحاكمة بناء على لوحات 

مركباتهم املوجودة.

استفســر النائــب ثامر 
الســويط من نائب رئيس 
مجلــس الــوزراء ووزيــر 
النفط ووزير الدولة لشؤون 
مجلــس الــوزراء د. محمد 
الفــارس، بشــأن محطات 

الوقود في الكويت.
يرجى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما إجــراءات الرقابة 
وزارة  تمارســها  التــي 
النفط أو مؤسسة البترول 
الكويتية على شركات تزويد 
الوقود فيما يتعلق بعمليات 

بيع البنزين والديزل؟
٢- كــم عــدد محطــات 

البترول الوطنية الكويتية؟
٣- هل رصدت الوزارة 
أي تجاوزات مالية وقانونية 
على عمل شركات محطات 
الوقود الخاصة وما اإلجراء 
المتخذ من قبل الوزارة في 

هذا الشأن؟
٤- ما الفائدة التي تعود 
على الدولة من تخصيص 

محطات الوقود؟
وكم تبلــغ قيمة اإليراد 

المترتب على ذلك؟
وكم تبلغ قيمة التكلفة 
والدعم الذي تقدمه الدولة 
الوقــود؟ مــع  لمحطــات 
تزويــدي بجــدول مقارنة 

٨- الحظنا فــي اآلونة 
األخيــرة قلة عــدد العمال 
األجانب في محطات الوقود، 

يرجى بيان ذلك.
٩- هــل توجــد عقــود 
مبرمــة مــن قبل شــركات 
الخاصة  الوقــود  محطات 
مع الغيــر لتوفير العمالة 

الوافدة.
إجمالــي  يبلــغ  وكــم 
العامليــن فيها ســواء في 

الشركة أو محطاتها؟
١٠- صــورة ضوئيــة 
من جميع العقود المبرمة 
المستثمرة  الشــركات  مع 

لمحطات الوقود.

والتكلفــة  اإليــراد  بيــن 
لمحطات الوقود حاليا وقبل 

التخصيص.
٥- كــم تبلــغ نســبة 
الخصم الممنوحة لشركات 
الخاصة  الوقــود  محطات 

على الليتر الواحد؟ 
٦- هل يحق لشــركات 
الخاصة  الوقــود  محطات 
استثمار عوائد في أنشطة 
غيــر ذلك المخصــص لها 

بموجب القانون؟
٧- هل التزمت الشركات 
المستثمرة بنسبة العمالة 
المحــددة لهــا  الوطنيــة 

بموجب القانون؟

ثامر السويط

تعبئة الوقود التي يديرها 
القطاع الخاص؟ وكم عدد 
المحطات التي تديرها شركة 

ملشاهدة الڤيديو

مبارك احلجرف: هل تراقب
هيئة االتصاالت موقع يوتيوب؟

وجــه النائــب مبــارك 
الحجرف سؤاال إلى وزيرة 
البلدية  الدولــة لشــؤون 
ووزيــرة الدولة لشــؤون 
االتصــاالت وتكنولوجيا 
المعلومات د. رنا الفارس، 

قال في مقدمته:
تأسست الهيئة العامة 
لالتـصـــاالت وتـقـنـــية 
المعلومات في العام ٢٠١٤، 
وتتولى مسؤولية اإلشراف 
علــى قطــاع االتصــاالت 
ورقابته وحماية مصالح 

المستخدمين، ومزودي الخدمات وتنظيم 
خدمــات جميع شــبكات االتصــاالت في 
الدولة بكفــاءة عالية، ولمــا كانت هناك 

إلكترونية تعرض  مواقع 
إعالنات على صفحاتها مثل 
موقع «يوتيوب»، مطالبا 

بتزويده وإفادته باآلتي:
١ـ  هل تراقب الهيئة هذه 
المواقع ومــا تعرضه من 

إعالنات؟
٢ـ  لماذا ال تفرض رسوم 
أو عموالت على اإلعالنات 
التي تعرضها المواقع في 

شبكات الكويت؟
٣ ـ هــل تهــدف الهيئة 
إلــى تحقيق أربــاح مالية 
للدولــة من خالل المواقــع العالمية التي 
تبث إعالناتها وتعرضـهـــا فـــي شبكات 

الكويت؟

مبارك احلجرف


