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الشعبة البرملانية تعقد اجتماعًا برئاسة السعدون
عقدت اللجنة التنفيذية للشعبة البرملانية اجتماعا 
لها أمس برئاسة رئيس مجلس األمة ورئيس الشعبة 

البرملانية أحمد  السعدون.
حضر االجتمــاع وكيل الشــعبة البرملانية النائب 
ثامر السويط وأمني سر الشعبة النائب د. محمد املّهان 

وأمني الصندوق النائب حمد العبيد وأعضاء الشــعبة 
النواب الصيفي الصيفي وخالد الطمار وشعيب شعبان.

كما حضر االجتماع األمني العام ملجلس األمة عادل 
اللوغاني واألمني العام املساعد باإلنابة لقطاع املنظمات 

والعالقات مشعل العنزي.

ثامر السويط وحمد العبيد وخالد الطمار أثناء اجتماع الشعبة البرملانية رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ود.محمد املهان والصيفي الصيفي وشعيب شعبان وعادل اللوغاني ومشعل العنزي خالل االجتماع

حمد املطر يطلب بيانًا شامًال بجميع املوظفني
 العاملني باجلهاز الفني لبرنامج التخصيص

وجه النائب د. حمد املطر 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشــؤون االقتصادية 
واالســتثمار، بشــأن أعضاء 
لبرنامــج  الفنــي  اجلهــاز 
التخصيص، ونص الســؤال 

على ما يلي:
نصت املادة التاســعة من 
القانــون رقــم (٣٧) لســنة 
٢٠١٠ في شــأن تنظيم برامج 
وعمليــات التخصيص على: 
(ينشأ مبرسوم جهاز يعاون 
املجلس يسمى «اجلهاز الفني 
لبرنامج التخصيص» يشرف 
عليه رئيس املجلس، ويكون 

بقرار مــن مجلس الــوزراء، 
وتكون لــه اعتمــادات مالية 
خاصة تــدرج ضمن ميزانية 
الــوزراء، ويصــدر  مجلــس 
املجلس قــرارا بالنظام املالي 
واإلداري للجهــاز بنــاء على 

عرض من رئيسه..).
وقد حددت املادة املذكورة 
اختصاصــات اجلهــاز الفني 
لبرنامــج التخصيص ومنها 
على سبيل املثال: إعداد دليل 
العامة  إرشادي باملشروعات 
القابلة للتخصيص - إجراء 
الدراســات األوليــة بشــأن 
املشــروعات العامــة املقترح 

املوظفــني العاملــني باجلهاز 
التخصيص  الفني لبرنامــج 

وبالسيرة الذاتية لهم.
٣ ـ صــورة ضوئيــة من كل 
محاضــر اجتماعــات اجلهاز 
التخصيص  الفني لبرنامــج 
والتقاريــر الصادرة عنه منذ 
إنشائه حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال.
٤ـ  بيان تشكيل املجلس األعلى 
للتخصيــص، مــع موافاتــي 
بصورة ضوئية من مرسوم 
التشكيل (إن وجد)، وفي حالة 
عدم تشــكيل املجلس األعلى 

موافاتي بأسباب ذلك.

تخصيصها وفقا لهذا القانون 
وإحالتها إلي املجلس - متابعة 
تنفيذ إجراءات التقييم والعمل 
علــى تذليل عقبــات التنفيذ 
بالتعاون مع اجلهة احلكومية 
التي يتبعها املشروع إضافة 
إلــى أي اختصاصــات أخرى 
يراها املجلــس الزمة لتنفيذ 
أحكام هذا القانون، لذا يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ ـ بيان شامل بجميع أعضاء 
لبرنامــج  الفنــي  اجلهــاز 
التخصيص وبالسيرة الذاتية 

لهم.
بجميــع  شــامل  بيــان  ـ   ٢

استفسر عن محاضر اجتماعات اجلهاز الفني

د.حمد املطر

للجهــاز رئيس حتدد درجته 
ومرتبه وسائر حقوقه املالية 

أسامة الشاهني يشارك في اجتماع 
رابطة «برملانيون من أجل القدس»

شارك عضو الهيئة التنفيذية 
لرابطــة «برملانيــون من أجل 
القدس» أمني سر مجلس األمة 
النائب أسامة الشاهني من مكتبه 
في مجلس األمة وعبر برنامج 
(zoom) فــي االجتماع الدوري 

اخلامس للهيئة.
أعمــال  وتضمــن جــدول 
االجتمــاع وفــق بيــان صادر 
من مكتب الشــاهني، موضوع 
املشــاركة في احلملــة الدولية 
لكســر احلصــار الصهيونــي 
املفــروض علــى قطــاع غــزة 
إدارية  الفلســطيني، وبنــودا 
وحقوقيــة أخرى، مبشــاركة 
برملانيني حاليني وسابقني من 

أسامة الشاهني خالل االجتماعمختلف قارات ودول العالم.

محمد املطير: هل ُشّكلت جلنة حتقيق بشأن واقعة 
االختراق األمني إلحدى جلسات افتتاح الفصل الـ ١٥؟

وجه النائب محمد املطير 
العــدل  إلــى وزيــر  ســؤاال 
ووزيــر األوقاف والشــؤون 
الدولــة  اإلســالمية ووزيــر 
النزاهــة  لشــؤون تعزيــز 
املاجــد، بشــأن  عبدالعزيــز 
التحركات الرئيسة املشبوهة 
إلحدى شــركات تكنولوجيا 
املعلومات باعتبارها متعاقدة 
مــع مجموعة مــن القطاعات 
واملؤسسات احلكومية، ونص 

السؤال على ما يلي:
النائب  قدمــت والزميــل 
محمــد هايف فــي ٣٠ أبريل 
٢٠١٩ استجوابا لنائب رئيس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون 
الــوزراء األســبق،  مجلــس 
كان أحــد محاوره الرئيســة 
التحركات املشــبوهة إلحدى 
شركات تكنولوجيا املعلومات 
(شركة زاك سليوشنز ألنظمة 
الكمبيوتر) باعتبارها متعاقدة 
مــع مجموعة مــن القطاعات 

املتداولــة في شــأن عالقتها 
القطاعــات احليوية  ببعض 
واحلساسة، وممارستها عبر 
بعض السياسيني واألجهزة 
الرقابيــة واملالية في الدولة، 
لذا يرجــى تزويدي وإفادتي 

باآلتي:
١- هل شــكلت جلنة حتقيق 
فــي شــأن واقعــة االختراق 
األمني املشار إليها؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجــاب فيرجــى 
تزويدي بإجــراءات ونتائج 
اللجنة وصورة ضوئية من 

قرار تشكيلها.
٢- هل اتخــذ أي إجراء عبر 
اجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامــة أو نزاهــة أو النيابة 
العامة أو غيرها من الهيئات 
أو األجهزة التابعة لكم حول 
العامة  تقارير االستخبارات 
في اجليش الكويتي في شأن 
واقعــة االختراق وعدم قدرة 
الشركة على توفير احلماية 

حتقيقــا في هذا الشــأن؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عنه.

٦- صدر القرار الوزاري رقم 
٩/أ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل جلنة 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل حول تعثر الشــركة 
املذكــورة بتنفيــذ عقودهــا 
وإهدار في املال العام وترتب 
على هذه اللجنة قرار بإحالة 
العقود إلــى النيابــة العامة 
يرجــى تزويدي بإجــراءات 
النيابــة العامــة املتخذة في 

هذا الشأن.
٧- مــا أســباب عــدم اتخاذ 
اجلهــاز املركزي للمناقصات 
العامــة أي عقوبــة أو إجراء 
بشأن كتاب املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية في ١٨

مايــو ٢٠٢٢ واملتضمن طلب 
تطبيق عقوبات على الشركة 
بسبب عدم التزامها بالعقود 

وتعثر التنفيذ؟

الدولــة  الفنيــة ملؤسســات 
ومشاريعها؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب فيرجى تزويدي بهذه 

اإلجراءات.
٣- صــدر فــي ٨ ديســمبر 
٢٠٢٠ حكــم قضائي بات من 
محكمــة التمييــز باحلبــس 
خمس سنوات ألحد العاملني 
املهندســني التابعني للشركة 
املشــار إليها وقــد ثبت عبر 
احلكم عالقته الوظيفية بها، 
فهــل أجريتــم أي حتقيق أو 
اتخذمت أي إجراء جتاه الشركة 

في هذا الشأن؟
٤- هــل حصلت الشــركة أو 
فــازت فــي أي مناقصــة أو 
ممارسة حكومية بعد الواقعة 
املذكورة ٣٠ أكتوبر ٢٠١٨؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى 
تزويدي بصورة ضوئية عنها.

٥- هل اتخذ اجلهاز املركزي 
للمناقصات العامة أي إجراء 
أجــرى  أو  فنــي  أو  إداري 

سأل عن تعثر الشركة املتعهدة وعدم التزامها بتنفيذ العقود

محمد املطير

واملؤسسات احلكومية.
وكانت حادثــة االختراق 
األمني الذي تسببت به الشركة 
إلحدى جلسات افتتاح الفصل 
التشــريعي اخلامس عشــر 
بحضور ســمو األمير آنذاك، 
إحدى هذه الشبهات التي تدور 
حول هذه الشركة واستمرار 
مؤسســات  مــع  تعاقدهــا 
الدولة، ناهيك عن املعلومات 

فارس العتيبي يقترح زيادة مخصصات 
مرضى العالج باخلارج ومرافقيهم

النائــب فــارس  قــدم 
العتيبــي اقتراحــا برغبة 
بزيادة مخصصات املرضى 
ومرافقيهم الذين يعاجلون 
فــي اخلــارج علــى نفقــة 

الدولة.
وجاء فــي اقتراحه: إن 
احلق في العالج حق أصيل 
كفله الدستور ونصت عليه 
قوانني الدولة، ولغاية حفظ 
هذا احلق ورعايته قرر أن 
يجعــل للمريــض مرافقــا 
يســعف بــه من مشــقات 

العالج.
ومراعــاة لظروف املرضــى ومرافقيهم 
في اخلارج ومــا يعانونه من أعباء مالية 
أثنــاء تلقيهم العالج في اخلارج بســبب 

غالء املعيشة والسكن في 
البلــدان، وإميانــا بحقهم 
وواجبنا الذي يحتم علينا 
أثناء  الوقــوف بجانبهــم 
عالجهم في اخلارج، جاء هذا 
االقتراح بزيادة مخصصات 
املرضى ومرافقيهم بواقع 
٢٥ دينارا عن املخصصات 

احلالية لكل منهم.
أتقــدم  فإننــي  لــذا، 
باالقتــراح برغبــة بزيادة 
املرضــى  مخصصــات 
ومرافقيهم الذين يعاجلون 
في اخلارج على نفقة الدولة وذلك باعتماد 
مخصصــات املرضــى لتكون مائــة دينار 
واعتماد مخصصات مرافق املريض لتكون 

خمسني دينارا.

فارس العتيبي

عبدالعزيز الصقعبي: ما سبب تأخر
 ترميم وجتديد طريق (٨٠)؟

وّجه النائب د.عبدالعزيز 
الصقعبي سؤاال إلى وزيرة 
األشــغال العامــة وزيــرة 
الكهربــاء واملــاء والطاقة 
املتجــددة، د.أماني بوقماز 
بشأن تأخر وزارة األشغال 
العامــة في ترميــم طريق 
(٨٠)، ونص السؤال على 

ما يلي:
اآلونــة  فــي  ازدادت 
األخيرة شكاوى املواطنني 
مســتخدمي طريــق (٨٠) 
طريق الشيخ جابر األحمد، 

من كثرة احلفر وسوء تخطيط الطريق ما 
أدى إلى تلف مركباتهم وسياراتهم اخلاصة، 

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١- ما ســبب تأخــر وزارة 
األشــغال العامــة والهيئة 
العامة للطرق والنقل البري 
فــي ترميم وجتديد طريق 

(٨٠)؟
٢- هــل وضعــت الوزارة 
ميزانيــة لترميم وجتديد 
إذا كانــت  طريــق (٨٠)؟ 
اإلجابــة باإليجاب، يرجى 
بيان قيمة االعتمادات املالية 
املخصصة لتجديد الطريق 
وسبب عدم استغاللها؟ وإذا كانت اإلجابة 

بالنفي، فما السبب في ذلك؟

د.عبدالعزيز الصقعبي

مهلهل املضف: ما الشركات املدرجة 
بالبورصة املستثمر فيها من «الكويتية»؟

مهلهــل  النائــب  وّجــه 
املضــف ســؤاال إلــى وزيــر 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار بشأن 
أسماء الشركات املدرجة في 
البورصة، ونص السؤال على 
ما يلي: فيما يخص اخلطوط 
اجلويــة الكويتيــة، يرجــى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- ما أسماء الشركات املدرجة 
بالبورصة التي مت االستثمار 
فيهــا من اخلطــوط اجلوية 

الكويتية؟
٢- كــم حجم تلك االســتثمارات املذكورة في 
البند األول، ونســب توزيعها بني الشــركات 

املدرجة في البورصة؟
٣- ما طريقة اختيار الشركات 
املستثمرة، وإجراءات شركة 
الكويتية  اخلطوط اجلويــة 
متــى ما تكبــدت الشــركات 

خسائر؟
٤- هل تتم دراســة اجلدوى 
يتعلــق  فيمــا  خصوصــًا 
باالســتثمارات املســتقبلية 
لتحقيــق عوائــد إيجابيــة 
ألي شــركة ترغب اخلطوط 

الكويتية االستثمار فيها؟
٥- ما األسس واملعايير التي 
تســتندون إليها في إصداركم قرار االستثمار 

في أي شركة؟

مهلهل املضف

حامد البذالي: ما عدد التراخيص الصادرة 
خلدمات التوصيل من الشركات إلى العمالء؟

وجه النائب حامد البذالي 
ســؤاال إلــى وزيــر التجــارة 
الدولــة  والصناعــة ووزيــر 
لشؤون تكنولوجيا املعلومات 
مازن الناهض، بشأن خدمات 
التوصيل للمواد االستهالكية 
إلى احملافظات، ونص السؤال 

على ما يلي:
التوصيل  متثــل خدمــات 
إلــى  االســتهالكية  للمــواد 
احملافظات املختلفة واحدة من 
األنشطة االقتصادية احلديثة 
والتــي امتــدت خدماتهــا إلى 
العديــد مــن الشــركات، التي 
اتخذت هذا النشاط واحدا من 

أهم أغراضها.
وتداولت وسائل التواصل 
االجتماعي واخلدمات اإلخبارية 
هذا النشاط خصوصا من حيث 
االزدحــام املروري وعدم تقيد 
العاملــني به بأصــول وقواعد 
الســير بالطرق العامة، فضال 

الداخليــة وتنســيقها  وزارة 
مع وزارة التجارة والصناعة 
للحــد من إصــدار التراخيص 
ســعيا منها نحو معاجلة هذه 
السلبيات، وجاء ذلك إلى تأكيد 
البعض على أهمية استخدام هذا 
النظام للتسهيل على العديد من 
املواطنني واملقيمني في استخدام 
نظام توافر السلع واخلدمات 
عبر التواصل بأجهزة التواصل 
مــع مراكز اخلدمــة واحملالت 
وغيرها من املســتخدمني هذا 
النظــام، لــذا يرجــى إفادتــي 

وتزويدي باآلتي:
التــي  التراخيــص  ١- عــدد 
أصدرتهــا الــوزارة خلدمــات 
التوصيــل من الشــركات إلى 
العمالء خالل السنوات الثالث 
املاضية حتى تاريخ الرد على 

السؤال؟
٢- ما الشروط والضوابط التي 
حددتها الوزارة للموافقة على 

مبا يخدم عمليات سوق التسوق 
وتوصيل املواد االســتهالكية 
من املنتج إلى املســتهلك؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى 
تزويــدي بقرار تشــكيل هذه 
اللجنة، ونظام عملها ونتائج 
الوزارة  دراســاتها وإجراءات 
حول األخذ بهذه التوجيهات.

٦- بيــان إحصائــي بأســماء 
الشركات أو األشخاص الذين 
صدرت لهم تراخيص استخدام 
نظام خدمات التوصيل للمواد 
االســتهالكية منذ بداية العمل 
به حتى تاريــخ الرد على هذا 

السؤال.
٧- هل مت تشكيل جلنة تقصي 
في الرخص التي صدرت بعد 
النتائــج التي  الوقــف؟ ومــا 
وصلت إليها في حال تشــكيل 
اللجنة؟ مــع تزويدي بالقرار 
ومحاضــر التحقيق والنتائج 

ومالك هذه الرخص.

إصدار هذه التراخيص؟ وهل 
تقيدوا بها؟

٣- مــا مدى صحــة أن وزارة 
الداخليــة طلبــت مــن وزارة 
التجــارة والصناعة النظر في 
آليــة إصدار هــذه التراخيص 
وترشــيد إصدارهــا ملعاجلــة 
املشــاكل األمنيــة واملروريــة 
التي ترتبــت عليها؟ في حال 
صحة هذا األمر، وما مدى تقيد 
الوزارة بهذا الطلب؟ وما أثره 
على تقليص أعداد التراخيص 
التي صدرت بعد تلك املطالبة؟

٤- هل نسقت الوزارة مع وزارة 
الداخلية لبحث أثر استخدام هذا 
النظام على االزدحام املروري 
بالطرقــات؟ ومــا نتائــج هذا 

التنسيق أو تلك الدراسة؟
٥- هل شكلت جلنة من الوزارة، 
أو جلنة مشــتركة من الوزارة 
واجلهات املعنية لدراسة أهمية 
هذا النظام ومعاجلة سلبياته 

خالل السنوات الثالث املاضية حتى تاريخ الرد على السؤال

حامد البذالي

عن ارتكاب بعض منهم مخالفات 
قانونية كان لها أثرها على األمن 
العــام، ما يتطلب تقليص هذا 
النشــاط ووضعــه فــي إطار 
صحيــح مــن خــالل معاجلة 

سلبياته.
واســتنادا إلى مــا تناولته 
بعض الصحف وأجهزة اإلعالم 
ومراكز التواصــل من مبادرة 


