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خليل أبل: ما معايير «اخلارجية» في تعيني الديبلوماسيني؟

محمد هايف يسأل عن اندماج «املالحة» مع «هاباغ - لويد»

عبداهللا فهاد: ما أسس االتفاقية االطارية مع «غوغل»؟

أسامة الشاهني يقترح شمول األخصائيني وباحثي الطلبة 
بالكوادر ويسأل عن عدد احلاصلني على «العلوم السياسية»

وجــه النائب د.خليل أبل 
ســؤاال إلى وزيــر اخلارجية 
الشيخ سالم العبداهللا، بشأن 
اإلعالنات الداخلية للنقل من 
الوظائف املدنية إلى الســلك 
الديبلوماسي والقنصلي، نص 

على ما يلي:
منى إلى علمي قيام وزارة 
اخلارجيــة بوضــع إعــالن 
داخلي بفتح بــاب النقل من 
الوظائف املدنية إلى الســلك 
الديبلوماســي والقنصلــي 
ملوظفــي وزارة اخلارجيــة 
فقط خالل فترة عشــرة أيام 
فــي اثنــي عشــر تخصصــا 
أكادمييا، وإعالن آخر نشــر 
في الصحف احمللية يتضمن 
اإلعالن عن حاجة الوزارة إلى 
شغل عدد (٣٠) وظيفة لدرجة 
ملحق ديبلوماســي وملحق 
قنصلي من اجلنسني من حملة 
الشهادات اجلامعية ودرجتي 

وجه النائب محمد هايف 
ســؤاال إلــى وزيــر التجارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون 
وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
املعلومات مازن الناهض، عن 
السند القانوني الندماج شركة 
املالحة العربيــة املتحدة مع 
شركة أملانية، ونص السؤال 
على ما يلي: بخصوص شركة 
املالحة العربية املتحدة التي 
تأسســت عــام ١٩٧٦ ومقرها 
الكويت، ثــم انتقلت إدارتها 
إلى دبي على إثر الغزو الغاشم 
عام ١٩٩٠، وأخيرا استقرت في 
الدوحة، والتي متتلك كل دولة 
من دول مجلس التعاون نسبة 
من الشــركة، يديرها مجلس 

النائــب عبــداهللا  وجــه 
وزيــر  إلــى  ســؤاال  فهــاد 
التجــارة والصناعــة ووزير 
الدولــة لشــؤون االتصاالت 
وتكنولوجيا املعلومات مازن 
الناهض بشــأن الشراكة بني 
احلكومة وشركة «غوغل كالود 

العاملية»، نص على ما يلي:
أعلن مجلــس الوزراء في 
بيانه حــول انعقاد اجتماعه 
االثنــني  يــوم  األســبوعي 
٩/١/٢٠٢٣ عــن أنه اطلع على 
االتفاقية اإلطارية للشــراكة 
االســتراتيجية بــني حكومة 
الكويت وشركة «غوغل كالود 
العاملية» لدعم ومتكني التحول 
الرقمي الشــامل فــي اجلهات 
احلكومية والشركات الرئيسة 
اململوكة للكويت، وســتمكن 
هذه االتفاقية حكومة الكويت 
من االستفادة من تكنولوجيا 
املبتكــرة  كالود»  «غوغــل 
وخبرتها في حتليل البيانات 
واألمــن الســيبراني والذكاء 
االصطناعي وغيرها من أجل 
حتقيق التحول الرقمي الذي 
هو من أهم أولويات حكومة 
الكويت للسنوات املقبلة، لذا 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

وجه النائب أسامة الشاهني 
ســؤاال مشــتركا إلــى جميع 
الوزراء بشأن الصعوبات التي 
يواجهها خريجــو تخصص 
العلوم السياسية والعالقات 
التوظيــف،  فــي  الدوليــة 
ونص الســؤال علــى ما يلي: 
يواجــه خريجــو تخصــص 
العلوم السياسية والعالقات 
الدوليــة صعوبــات عدة في 
إطار التوظيــف، والذي يعد 
مــن احلقوق التي تكفلها لهم 
الدولة، وألهمية هذا التخصص 
ولدعــم خريجيه في حتقيق 
مطالبهــم املســتحقة، يرجى 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١- عــدد املوظفني احلاصلني 
على شهادة العلوم السياسية 
والعالقات الدولية في وزاراتكم 
واجلهــات التابعــة لكــم، مع 
بيان املســمى الوظيفي لهم. 
٢- هل توجد إدارة للعالقات 
اخلارجيــة أو الدوليــة فــي 
الــوزارات أو اجلهات التابعة 
لكم؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فما التخصصــات واملؤهالت 

املوظفني املدنيني من التقدم 
لتلك الوظائف تقل سنوات 
عملهم عن أربع سنوات أم أن 
هذا اإلجراء هو املتبع وفق 

النظم واملعايير املعتمدة؟
٣- هــل خضــع املتقدمون 
لنقلهم من الوظيفة املدنية 
الــوزارة الختبــارات  فــي 
ومقابــالت  حتريريــة 

املفوض باتخاذ قرار االندماج؟ 
ومن وقــع وصادق عليه من 

اجلانب الكويتي؟
٢ - ما العائد الذي حتصلت 

املذكورة، وقائمة املالك لشركة 
«غوغل كالود مليتد»، وصورة 
ضوئية من ميزانيتها املعلنة 
لــدى اجلهــات الرســمية في 

إيرلندا.
٣ ـ ملاذا اعتمد «غوغل كالود» 
دون غيرهــا، ومــا املميــزات 
الفنيــة التــي اعتمدها اجلهة 
صاحبة القــرار، وما التقييم 
الفني للخدمــات التي أهلتها 

للتنفيذ؟
٤ ـ هــل اخلدمات الســحابية 
التي تعتزم اجلهات احلكومية 
استخدامها ستكون متطابقة 
١٠٠٪ للبرامج والتطبيقات التي 
تعمل بهــا الكويت خصوصا 

الوزارات والهيئات واملؤسسات 
العامة، رغم أن دورهم ال يقل 
أهمية عن دور زمالئهم بوزارة 
التربية، ولتحقيق املساواة بني 
العاملني في التخصصات ذاتها 
بغض النظر عن جهة العمل، 
لــذا فإننــي أتقــدم باالقتراح 
برغبة التالي: «إصدار قرار من 
مجلس اخلدمة املدنية بشمول 
األخصائيــني االجتماعيــني 
والنفسيني، وأمناء املكتبات، 
والتقنيات التربوية، العاملني 
في مختلف الوزارات والهيئات 

املوظفني املدنيــني وانتقالهم 
الشــروط واملعايير  حســب 
الديبلوماسية  الوظائف  إلى 
والقنصلية؟ وهل لديهم إملام 
كاف بالتخصصات األكادميية 
فــي االثني عشــر تخصصا 

املطلوب شغلها؟
٦- جاء في اإلعالن في الصحف 
احمللية عن حاجة الوزارة إلى 
شغل عدد (٣٠) وظيفة لدرجة 
ملحق ديبلوماســي وملحق 
قنصلي من اجلنسني من حملة 
الشهادات اجلامعية في سبعة 
تخصصــات أكادمييــة، ولم 
يتضمــن تخصصات أخرى، 
فهل باقــي التخصصات غير 
املدرجة مشغولة ومستوفية 
الســلكني  مجلــس  لــدى 
أم  الديبلوماسي والقنصلي، 
أنه متوقع صدور إعالن آخر 
لباقي التخصصات األكادميية 

الشاغرة؟

٤ - مــا مصير املبالغ املالية 
التــي دفعتها الهيئــة العامة 
لالستثمار لدعم شركة املالحة 
العربية املتحدة أثناء األزمة 

املالية العاملية؟
٥ - ما الوضع القانوني ملبنى 
شركة املالحية العربية املتحدة 
في الكويت والذي كان مقرا لها 
قبل االندماج؟ ومن استحوذ 
عليه؟ ومن يديره؟ ومن ميتلك 
املبنــى واألرض املقام عليها 
وســند ملكيته؟ مع تزويدي 
بصورة ضوئيــة من وثيقة 
متلك هــذا العقار، مــع بيان 
وضعه القانوني احلالي، وأي 
إجراءات أو حقوق أو التزامات 

مترتبة عليه.

واملراسالت املعتمدة.
٨ ـ حسب علمي أن االتفاقية 
مدتها سبع ســنوات، يرجى 
إفادتي أين ســتؤول األصول 
واملباني والبرامج.. إلخ التي 
أنشــئت على إثــر االتفاقية، 
وما القواعــد القانونية التي 
بنيت عليها االتفاقية للتخارج 

واإللغاء؟
٩ ـ مــا الدراســة الفنية التي 
اعتمدت لالجتاه بتأجير هذه 
اخلدمات ووعــد االجتاه إلى 
إنشاء مركز ســحابي وطني 

كويتي مشابه؟
١٠ ـ هــل تقدمت أي شــركات 
منافســة لـ «غوغــل كالود» 
بعرض اتفاقية بديلة تعتمد 
على «الدفع مقابل االستخدام»؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فلماذا لم تدرس هذه العروض؟

١١ ـ مــا الشــركة احمللية التي 
ستؤدي دور املمثل لـ «غوغل 
كالود» لبيع خدماتها، وما نسبة 
أرباحها لهذا التمثيل، وملاذا ال 
تقدم اخلدمات بشــكل مباشر 
من دون أي وسيط ملنع زيادة 
التكاليف علــى الدولة، إذا لم 
يكن هناك وقت توقيع االتفاقية 

أي وكيل محلي معتمد؟

الطلبة وعددهم ٣٥٠٧، رغم أن 
دورهم ال يقل أهمية عن دور 
زمالئهم بوزارة التربية، ورغم 
مطالبة وزارة التربية ملجلس 
اخلدمة املدنية في كتابيها رقم 
(٢٠٢١٠٩٩٣٧٩) املؤرخ بتاريخ 
٢٠٢١/١١/٣، ورقــم (٩٨٦٧٠٠) 
املؤرخ بتاريــخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠
العاملــني بوظائف  بشــمول 
(باحثــي شــؤون الطلبــة - 
الطلبة)  ومســجلي شــؤون 
بالقرار رقم (٢٠١٩/١٦) بشأن 
وظائــف ومكافــآت املوظفني 
الكويتيني العاملني في مدارس 
وزارة التربيــة، لــذا فإننــي 
أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
«إصدار قرار من مجلس اخلدمة 
املدنية بشمول باحثي شؤون 
الطلبــة ومســجلي شــؤون 
الطلبــة الكويتيــني العاملني 
فــي وزارة التربيــة، بالكادر 
الذي مت إقــراره لزمالئهم في 
الوظائف التربوية املســاندة 
من قبل مجلس اخلدمة املدنية 
بقــراره رقم ١٦ لســنة ٢٠١٩، 

وذلك لتحقيق العدالة.

شخصية؟ إذا كانت اإلجابة 
اللجنــة  فمــا  اإليجــاب، 
املختصة بهذه اإلجراءات؟

٤- كشف باملوظفني املدنيني 
في الوزارة الذين وافقتم على 
نقلهم إلى وظائف ديبلوماسية 
وقنصليــة، على أن يتضمن 
الكشف مسمياتهم الوظيفية 
املدنية قبل النقل وســنوات 
خبرتهم العملية وتخصصاتهم 
األكادميية، وصورة ضوئية 
من شهاداتهم العلمية املعتمدة 
من ديــوان اخلدمــة املدنية، 
وكشــف يتضمــن املوظفني 
املدنيني املرفوضني، مع بيان 
مسمياتهم الوظيفية وسنوات 
اخلبرة العملية وتخصصاتهم 
األكادميية وصورة ضوئية من 
شــهاداتهم العلمية مع بيان 

أسباب الرفض.
٥- مــا تخصصــات أعضاء 
اللجنة املختصة باملوافقة على 

عليــه الكويــت مقابــل هــذا 
االندماج؟ وكم كانت نســبة 
ملكيــة الكويــت في شــركة 
املالحة العربية املتحدة؟ وكم 
نسبة الكويت حاليا في شركة 
(هاباغ - لويد) األملانية، التي 
استحوذت على شركة املالحة 
العربية املتحدة؟ وما العوائد 
التي حصلــت عليها الكويت 
من تاريخ االندماج إلى تاريخ 

اليوم؟
٣ - ما البديل االســتراتيجي 
والوطنــي للكويت في مجال 
النقل البحري على أثر إلغاء 
ترخيــص الشــركة العربية 
للمالحــة ونقل مقرها خارج 

الكويت؟

تلك التي تقدمها شركات ليس 
لها اتفاقيات مع «غوغل كالود» 
مثل تطبيقــات Oracle أو أي 

تطبيقات أخرى؟
٥ ـ هل هناك خدمات وبرامج 
تستخدم في الكويت ال تتطابق 
مــع املواصفــات الفنية التي 
تقدمها «غوغــل كالود»، وما 
خطــة متخــذ قــرار التوقيع 
لالتفاقيــة جتاه هذه البرامج 
واستضافتها، وهل ستتحمل 
الدولة تكاليف إعادة التطوير، 
وما امليزانيات املتوقعة لذلك؟

٦ـ  ما االلتزامات املالية املترتبة 
على هــذه االتفاقية من جهة 
الكويت؟ مع تزويدي باملقارنة 
بااللتزامات التي صرفت خالل 
الســبع األخيــرة  الســنوات 
ملثل هذه اخلدمات من جميع 
املؤسسات واجلهات احلكومية.

٧ـ  ما االلتزامات جتاه «غوغل 
كالود» في تشــغيل الطاقات 
الكويتية، وما حجم الوظائف 
التــي سيشــغلها الكويتيون 
فيهــا، ومــا االلتزامــات فــي 
الكويتيــني عموما  توظيــف 
الشــراكة  فــي غوغــل بعــد 
االســتراتيجية؟ مع تزويدي 
بهذه االلتزامات وفقا لالتفاقية 

واملؤسسات العامة - خارج 
وزارة التربية - بالكادر الذي 
العاملني  إقراره لنظرائهم  مت 
بوزارة التربية من قبل مجلس 
اخلدمة املدنية بقراره رقم ١٦

لســنة ٢٠١٩، وذلــك لتحقيق 
العدالة واملساواة بينهم.

النائــب أســامة  وتقــدم 
الشــاهني باقتــراح برغبــة 
بشمول باحثي شؤون الطلبة 
الطلبــة  ومســجلي شــؤون 
الكويتيني العاملني في وزارة 
الــذي مت  التربيــة، بالــكادر 
إقراره لزمالئهم في الوظائف 
التربويــة املســاندة، ونــص 
االقتــراح على مــا يلي: صدر 
قرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
(١٦) لسنة ٢٠١٩ بإقرار كادر 
العاملني بالوظائف التربوية 
املساندة بوزارة التربية وشمل 
االخصائيــني االجتماعيــني 
والنفسيني، وأمناء املكتبات، 
والتقنيــات التربويــة، إال أن 
هذا القرار لم يشــمل باحثي 
شــؤون الطلبــة الكويتيــني 
وعددهم ١٣٦٠ ومسجلي شؤون 

طلب تزويده بكشف باملوظفني املدنيني الذين نقلوا إلى وظائف قنصلية 

استفسر عن الوضع القانوني ملبنى الشركة في الكويت 

سأل عن الدراسة الفنية التي اعتمدت لالجتاه إلى تأجير هذه اخلدمات

د.خليل أبل

محمد هايف

عبداهللا فهاد

أسامة الشاهني

املاجســتير والدكتــوراه في 
سبعة تخصصات أكادميية، 
لذا يرجــى إفادتي وتزويدي 

باآلتي:
١- ما املعايير والنظم املتبعة 
واملعتمدة في شــأن إجراء 
تعيينــات موظفي الوزارة 
املدنيــني لشــغل وظائــف 
ديبلوماسية وقنصلية عن 
طريق اإلعالن الداخلي؟ وهل 
املدة التي حددت بعشــرة 
أيام كافيــة لتقدمي طلبات 
التحــاق املوظفني املدنيني 
الراغبني بنقلهم إلى السلك 
الديبلوماسي والقنصلي؟

٢- هل املقصود في اإلعالن 
الداخلي بتحديد شــرط أن 
يكون املوظف املدني الراغب 
فــي االنتقــال إلى الســلك 
القنصلي  أو  الديبلوماسي 
قد مر على فترة عمله أربع 
سنوات هو حرمان فئة من 

إدارة مشترك منهم، كما أنها 
متتلك أســطوال كبيرا وعددا 
ضخمــا من احلاويــات، ولها 
مكاتب حول العالم، وكان لها 
دور حيوي إبان حرب حترير 
الكويت، فضال عن كونها ناقال 
وطنيا يعتمــد عليه في نقل 
كل ما حتتاج لــه الدولة، ثم 
اندمجــت مع شــركة (هاباغ 
- لويــد) األملانيــة، وألغــي 
ترخيصها كشركة خليجية، 
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - ما السند القانوني الندماج 
شركة املالحة العربية املتحدة 
مع شــركة (هابــاغ - لويد) 
األملانية؟ وما اإلجراءات التي 
ســبقت هذا االندمــاج؟ ومن 

١ـ  ما األســس القانونية التي 
اعتمــدت لتوقيــع االتفاقيــة 
اإلطارية، وما اجلهة املخولة 
للتوقيع، وما اجلهة املختصة 
بالتفــاوض إلقــرار بنودهــا 
املاليــة، وهــل  والتزاماتهــا 
املاليــة  االعتمــادات  متــت 
املخصصــة لتنفيذهــا مــن 
الدســتورية؟ مــع  اجلهــات 
تزويــدي بصــورة ضوئيــة 
من الوثائق واملراســالت بني 
اجلهات احلكومية قبل بداية 
االتفاقية، وصــورة ضوئية 
من هذه االتفاقية وملحقاتها 
باللغتني العربية واالجنليزية.

٢ـ  «غوغل كالود مليتد» شركة 
إيرلنديــة تخضــع للقانــون 
التجاري األيرلندي، أسســت 
العــام ٢٠١٩ ومتــارس  فــي 
األعمال التجارية املتخصصة 
في التخزين السحابي، يرجى 
تزويــدي بالدراســة الفنيــة 
املعتمدة لهــا ومبقارنتها مع 
الشركات األخرى مثل أمازون 
Azure ومايكروسوفت AWS
Alibaba Cgoud والصينيــة
وIBM، مــع تزويــدي بحجم 
املبيعات السنوية لها مقارنة 
بالشــركات املنافسة األخرى 

العلمية للموظفني ومسمياتهم 
الوظيفيــة فــي تلــك اإلدارة 

حاليا؟
٣- مــا اإلدارات التــي متنح 
مســمى «باحث مبتدئ علوم 
سياســية» في الــوزارات أو 
اجلهات التابعة لكم؟ كما تقدم 
النائب أسامة الشاهني باقتراح 
برغبة بشــمول األخصائيني 
والنفســيني،  االجتماعيــني 
وأمناء املكتبــات، والتقنيات 
التربوية، العاملني في مختلف 
الوزارات والهيئات واملؤسسات 
العامة، بالكادر الذي مت إقراره 
لنظرائهــم العاملــني بوزارة 
التربية، ونص االقتراح على ما 
يلي: صدر قرار مجلس اخلدمة 
املدنية رقم (١٦) لســنة ٢٠١٩

بإقرار كادر العاملني بالوظائف 
التربويــة املســاندة بوزارة 
التربية وشــمل األخصائيني 
والنفســيني،  االجتماعيــني 
وأمناء املكتبــات، والتقنيات 
التربويــة، إال أن هــذا القرار 
لم يشــمل العاملــني في هذه 
التخصصــات نفســها بباقي 

عادل الدمخي يستفسر عن إجازة نظام 
احلاالت العسكرية وضوابطها الفنية

صالح عاشور: ما املبالغ املدفوعة جراء
تأجيل األقساط أثناء أزمة «كورونا»؟

عبداهللا األنبعي: كم تبلغ طاقة محطات الصرف الصحي؟

وجه النائب د.عادل الدمخي 
سؤاال مشتركا إلى كل من نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان، ووزير الدفاع 
بشــأن املرســوم رقــم (٩٥) 
لســنة ٢٠١٧ بتشــكيل جلان 
العسكرية  املواد  مشــتريات 
ومقاوالت املنشآت العسكرية 
وآلية وإجراءات عملها والرقابة 
عليها واملــادة رقم (٩) منه، 

طالبا إفادته مبا يلي: 
١- مــا الســند التشــريعي 

والقانوني الذي استندت إليه اجلهة املشكلة 
وفقا للمرسوم املشار إليه في إضافة وإجازة 
نظام احلاالت العسكرية (FMS) وخطابات 
العــرض والقبول (LOA) مــن دون تعريف 
أو ضوابــط فنيــة والذي يشــكل بابا لهدر 

املال العام بحجة االتفاقيات 
الدولية، وكذلك تطبيقه على 
املقاوالت اإلنشــائية  أعمال 
باملخالفة ألســاليب التعاقد 
التي حددها املشرع والواردة 
بالفصل الثاني من القانون 
رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٦ بشأن 
الــذي  العامــة  املناقصــات 
املواد  اســتثنى مشــتريات 
العسكرية ومقاوالت املنشآت 
العسكرية من العرض على 
اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة مع االلتزام بأحكامه؟
٢- مــا إجراءاتكم لتصحيح الوضع احلالي 
وتطبيق صحيح القانون نحو إلغاء األنظمة 
املشار إليها، التي لم ترد ضمن أساليب التعاقد 
التي حددها املشرع بالقانون رقم (٤٩) لسنة 

٢٠١٦ املشار إليه؟

وجه النائب صالح عاشور 
سؤاال إلى وزير املالية ووزير 
الدولة للشؤون االقتصادية 
واالســتثمار، بشــأن املبلغ 
املدفوع للبنوك احمللية مقابل 
قرار تأجيل أقساط القروض 
عن املواطنــني أثناء جائحة 
كورونا، ونص السؤال على 

ما يلي:
في أزمة ڤيروس كورونا 
التي بدأت أوائــل عام ٢٠٢٠

مت تأجيل أقســاط القروض 
عن املواطنني من قبل البنوك 

احمللية واملؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
وشــركات التمويل ملرتني في كل مرة ملدة ٦

أشهر، لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١- كم املبلغ املدفوع للبنوك 
احملليــة واملؤسســة العامة 
االجتماعيــة  للتأمينــات 
وشــركات التمويــل مقابــل 
التأجيل للمرتني؟ مع تزويدي 
باملبالغ التفصيلية لكل جهة 

على حدة.
٢- فــي حالــة الدفــع لهــم 
فلماذا مــدت البنوك احمللية 
واملؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وشركات التمويل 
أجل أقســاط القروض على 
الذين استفادوا من  العمالء 
التأجيــل؟ وما اإلجــراءات املتخذة في حالة 
أخذ املبالغ من املواطنني من دون وجه حق؟ 

وكيف ستسترد لهم؟

وجــه النائــب عبــداهللا 
األنبعي ســؤاال إلــى وزيرة 
األشــغال العامــة ووزيــرة 
الكهربــاء واملــاء والطاقــة 
املتجــددة د.أمانــي بوقماز، 
الطاقــة اإلنتاجيــة  بشــأن 
حملطات معاجلة مياه الصرف 

الصحي، جاء في نصه:
إفادتي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
الطاقــة اإلنتاجيــة  ١- مــا 
حملطات معاجلة مياه الصرف 

الصحي؟
٢- ما إمكانية إيصال املياه لتخضير املناطق؟ 
وما الكميــات التي حتول مليــاه البحر بعد 

معاجلتها؟
٣- ما اخلطة املستقبلية 
ميــاه  مــن  لالســتفادة 
محطــات املعاجلــة فــي 
جانب االستفادة منها في 
ري املزروعــات وزيــادة 
املائيــة فــي  املســطحات 
املناطق الصحراوية لرفع 
نســبة الرطوبة ونســبة 
التبخيــر فــي املناطــق 

اجلافة؟
٤- هــل جرى اســتغالل 
الدراكيل في حتويل مياه 
األمطار والتصدي ملياه السيول وإعادة 

استغاللها في الري؟

د.عادل الدمخي

صالح عاشور

عبداهللا األنبعي

مبارك احلجرف يسأل عن النقل في «أمانة الوزراء»
مبــارك  النائــب  وجــه 
احلجرف ســؤاال إلــى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشــيتان، بشــأن نقل 
خدمات موظفني إلى األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، ونص 

السؤال على ما يلي:
بشأن نقل خدمات موظفني 
إلــى األمانــة العامة ملجلس 
الوزراء والقطاعات واإلدارات 
إفادتي  التابعة لهــا، يرجى 

وتزويدي باآلتي:
١ - هــل ُنقلت خدمــات موظفني إلى األمانة 
العامة ملجلس الوزراء من تاريخ ١٥/١٠/٢٠٢٢
حتى تاريــخ ورود هذا الســؤال؟ إذا كانت 

اإلجابة اإليجاب، فما أسباب 
النقل؟

٢ - كشف بأعداد الذين ُنقلت 
خدماتهم وكشــف باألسماء 
واملؤهالت الدراسية واإلدارة 

أو القطاع املنقول له.
٣ - آخــر إعــالن عن تعيني 
وظيفــي في األمانــة العامة 
ملجلس الوزراء سواء أكانت 
وظائف قياديــة أو وظائف 

عامة.
٤ - الهيكل التنظيمي لألمانة 
الــوزراء  العامــة ملجلــس 
موضحا فيه أسماء رؤساء القطاعات ومديري 
اإلدارات لــكل قطاع وأعداد املوظفني في كل 

قطاع.

مبارك احلجرف


