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شعيب شعبان: هل أصدرت مديرة اجلامعة باإلنابة قرارًا بتكليف 
أحد أعضاء الهيئة األكادميية بتأدية أعمال عميد إحدى الكليات؟

وجه النائب شعيب شعبان 
٣ أســئلة إلى كل مــن وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عن 
أســباب تأخر صرف مكافأة 
الصفــوف األمامية للعاملني 
الكويتيــة،  فــي اخلطــوط 
ووزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
العدواني عن قرارات أصدرتها 
مديرة جامعة الكويت باإلنابة.

وجاء في السؤال األول  إلى 
وزير التعليم العالي ما يلي:

تنص املادة ٢٩ من الفصل 
الثانــي ـ حقــوق وواجبات 
الهيئتني األكادميية واألكادميية 
املساندةـ  من قانون اجلامعات 
احلكومية رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩

على أن «حرية الرأي وحرية 
البحــث العلمــي مكفولتــان 
الهيئتني األكادميية  ألعضاء 
املســاندة  واألكادمييــة 
وحقوقهــم مصونة. ويلتزم 
أعضاء الهيئتــني األكادميية 
واألكادمييــة املســاندة بأداء 
واجباتهم التي يحددها مجلس 

اجلامعة بناء على اقتراح عميد 
الكلية، وبعد أخذ رأي مجلس 
القســم املختــص ومجلــس 
الكلية، بشــرط أال يتعارض 
ذلــك مــع واجبــات وظيفته 
اجلامعية، وحسن أدائها وال 
مع القوانني واللوائح املعمول 
بها في مزاولة املهنة. ويجوز 
لعضــو الهيئــة األكادمييــة 
ولعضــو الهيئــة األكادميية 
املساندة القيام بعمل من أعمال 
اخلبرة أو إعطاء استشــارة 
في موضوع معني بترخيص 
من مديــر اجلامعة بناء على 
اقتراح عميد الكلية وبعد أخذ 
رأي مجلس القســم العلمي. 
وفي جميع األحوال ال يجوز 
لعضــو الهيئة األكادميية أو 
لعضــو الهيئــة األكادمييــة 
املســاندة اجلمع بــني العمل 
في اجلامعــة وأي جامعة أو 
كلية أخــرى حكومية كانت 
أو خاصة»، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ ـ هــل أصــدرت مديــرة 
جامعة الكويت باإلنابة قرارا 

في شأن اجلامعات احلكومية 
على «توفيــر بيئة أكادميية 
مالئمة خللق روح التنافس 
واملبادرة ودعم التفوق والعمل 
اجلماعــي وتطويــر التنمية 

البشرية».
٥ الفقــرة  إن  وحيــث 
مــن املــادة ٢٤ من املرســوم 
بقانون رقم ١٥ لســنة ١٩٧٩

فــي شــأن اخلدمــة املدنيــة 
املتعلقــة بواجبــات املوظف 
تنص على «أن يحافظ على 
كرامــة الوظيفة وأن يســلك 
فــي تصرفاته مســلكا يتفق 

واالحترام الواجب».
وحيث إنه صدر التعميم 
رقم ٢ لسنة ٢٠٢١ بشأن مدونة 
الســلوك ملوظفــي اجلهــات 
احلكوميــة وجاء فــي البند 
الرابع منها «واجبات املسؤول 
جتاه مرؤوسيه: توفير بيئة 
عمل جيــدة وآمنة في حدود 
إداريــا وتنظيميــا  املتــاح 

وماليا».
وحيث إن ميثــاق العمل 
اجلامعي في جامعة الكويت 

٢ ـ هــل أســيء إلــى أحد 
القياديــني أو أعضــاء هيئة 
التدريس في جامعة الكويت 
عن طريق ذكــر ألفاظ متس 
كرامتهم أو افتراءات من خالل 
تسجيالت صوتية من مديرة 
جامعة الكويت بالتكليف؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
إفادتي باإلجراءات القانونية 

املتخذة حيال ذلك.
٣ـ  هــل قــدم أحد قياديي 
اجلامعة الســابقني شــكوى 
إدارية لكم بحق مديرة جامعة 
الكويت بالتكليفـ  منذ تاريخ 
تكليفها حتى تاريخ ورود هذا 
السؤالـ  بخصوص التسجيل 
الصوتي املسرب الذي احتوى 
إساءات وافتراءات بحق هذا 
القيــادي؟ إذا كانــت اإلجابة 
اإليجــاب، فيرجــى إفادتــي 
باإلجراءات القانونية املتخذة 

حيالها.
٤ ـ هــل توجــد ضغــوط 
نيابية علــى مديرة اجلامعة 
املكلفــة إلنهــاء أي تكليــف 
لقياديــي اجلامعة أو إصدار 

بتكليف أحــد أعضاء الهيئة 
األكادميية بتأدية أعمال عميد 
إحدى كليات جامعة الكويت 
باملخالفة للفقرة األخيرة من 
املادة ١٧ من القانون رقم ٧٦
لســنة ٢٠١٩ ســالف الذكر؟ 
وهل كانــت تعلــم مبخالفة 
قرار التكليف لصريح النص 
القانوني قبل إصدارها للقرار؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
بالســند  إفادتــي  فيرجــى 

واألسباب القانونية لذلك.
٢ ـ هــل كلف أحد أعضاء 
املجلس التأسيســي جلامعة 
الســالم مبنصــب  عبــداهللا 
قيادي في إحدى كليات جامعة 
الكويت باملخالفة للقانون رقم 
٧٦ لسنة ٢٠١٩ سالف الذكر؟ 
إذا كانــت اإلجابــة اإليجاب، 
فيرجــى تزويــدي بالســند 

القانوني لذلك.
وجاء في الســؤال الثاني  
إلــى وزير التعليم العالي ما 

يلي:
ينص البند ٥ من املادة ٣
من القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٩

أشــار إلــى أن ثمــة مبــادئ 
مصدرهــا التقاليد اجلامعية 
ومــا اســتقرت فــي وجدان 

األكادميي ومن أهمها:
١ـ  النظــر إلــى الوظيفــة 
اإلداريــة باجلامعة على أنها 
مسؤولية قبل أن تكون سلطة، 
وأن الهــدف منها هو حتقيق 

أهداف املؤسسة.
متولــي  أن  إدراك  ـ   ٢
الوظيفة اإلداريــة هو قدوة 
لغيــره مــن العاملــني معه، 
ومن ثــم يجب عليه االلتزام 
باملبادئ األخالقية في تعامله 
مع زمالئه والطالب والعاملني.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ ـ منــى إلى علمي وجود 
تسجيل صوتي يخص مديرة 
اجلامعة بالتكليف وأحد عمداء 
الكليات آنذاك وكان املوضوع 
يتضمن عبارات تســيء إلى 
أشــخاص آخريــن، فما مدى 
صحة ذلك؟ إذا كان صحيحا، 
إفادتــي باإلجراءات  فيرجى 

املتخذة حيال ذلك.

قــرارات تكليف ألشــخاص 
محددين بأسمائهم؟

وجاء في سؤاله إلى وزير 
املالية ما يلي:

يرجــى إفادتي وتزويدي 
باآلتي:

١ ـ ما أسباب تأخر صرف 
مكافــأة الصفــوف األماميــة 
للعاملني في شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية، وما املوعد 

املقرر لصرف تلك املكافأة؟
٢ـ  عدد املستحقني ملكافأة 
الصفــوف األماميــة، وعــدد 
املتظلمني من استحقاق صرف 
مكافأة الصفوف األمامية من 
العاملني في شركة اخلطوط 

اجلوية الكويتية.
٣ ـ هل أرســلت كشــوف 
املستحقني ملكافأة الصفوف 
األماميــة مــن العاملــني في 
الشــركة إلى ديــوان اخلدمة 
املدنيــة؟ إذا كانــت اإلجابــة 
اإليجــاب، فيرجــى تزويدي 
بصــورة ضوئية مــن ردود 
ديوان اخلدمــة املدنية على 

تلك الكشوف.

استفسر عن أسباب تأخر صرف مكافأة الصفوف األمامية للعاملني في شركة اخلطوط اجلوية الكويتية

شعيب شعبان

اجلامعة في شــأن التدريس 
والبحــث العلمــي وإرشــاد 
الطلبة واملشاركة في أعمال 
اللجــان واملؤمترات العلمية 
وغيرها من الواجبات، مبا في 
ذلك العمل في املراكز املهنية 
التابعة للجامعــة. ولعضو 
الهيئة األكادميية واألكادميية 
املساندة تأسيس مؤسسات 
خاصة ذات عالقة باختصاصه 
أو مزاولــة مهنتــه خــارج 
اجلامعة في غير أوقات العمل 
الرســمية بعد موافقة مدير 

جنان بوشهري: مجلس األمة قّدم منوذجًا مثاليًا
في التعامل مع ملف املعاشات االستثنائية

قالــت النائبــة د.جنــان 
بوشهري إن تعامل مجلس 
األمــة مع ملــف املعاشــات 
االســتثنائية كان منوذجــا 
النيابــي  للعمــل  مثاليــا 
الــذي تكاملت فيــه األدوار 

التشريعية والرقابية.
وأكــدت بوشــهري، فــي 
تصريــح باملركــز اإلعالمي 
في مجلس األمة، أن استقالة 
احلكومة لن متنع متابعتها 
الرواتب االستثنائية،  ملف 
وأنها في انتظار تقرير اللجنة 
االقتصادية الوزارية املكلفة 

ببحث هذا املوضوع.
آثــرت  «إننــي  وقالــت 
االنتظــار إلى نهاية جلســة 
اليــوم (أمــس) لكي أعرض 
بعض املعلومــات التي كان 
مــن املفتــرض أن أطرحهــا 
أثناء مناقشــتي استجواب 
وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء براك الشيتان».
أن  بوشــهري  وأكــدت 
اســتقالة احلكومة ال تعني 
وضع االستجواب في األدراج، 
خصوصــا أن الهــدف هــو 
احملاسبة على االنحراف الذي 
حصل في األشهر املاضية في 
املادة ٨٠ اخلاصة  استعمال 

باملعاشات االستثنائية.
وذكرت إن احملاور األخرى 
ال تقل أهمية عن هذا احملور 

الوزراء رواتب اســتثنائية 
بزيــادة قدرها ٦ آالف دينار 
وهناك تقع مسؤولية الوزير 

براك الشيتان.
ونفت بوشهري تسلمها 
أي رواتــب اســتثنائية من 
احلكومة قائلة «استخرجت 
شهادة من التأمينات في ١٢
اجلاري عــن طريق تطبيق 
ســهل، وكنــت سأســلمها 
للوزير الشيتان على منصة 
االستجواب تثبت عدم تسلمي 

راتبا استثنائيا».
وأضافت «أتســلم راتبا 
تقاعديــا مــن بعــد نهايــة 
عضويتي في املجلس البلدي، 
وبالتالي فإن قرار احلكومة 
في رفع معاشات الوزراء ال 
ينطبق علي»، مؤكدة أنها لو 
كانت تتسلم معاشا استثنائيا 

التمييز برئاســة املستشار 
د.عادل بورسلي في نوفمبر 
٢٠٢٢ وضع مبدأ أساسيا بأن 
قال في حكمه «يحق ملجلس 
الــوزراء إنهاء االســتحقاق 
االستثنائي بأثر فوري حال 
إخالل املستفيد أو مخالفته 
لالعتبــارات التي من أجلها 
مت إقراره أو ألسباب يقدرها 

مجلس الوزراء».
أنــه بنــاء علــى  ورأت 
هــذا املبــدأ القضائــي مــن 
اللجنــة االقتصادية  واجب 
الوزاريــة رفع تقرير عاجل 
بإلغاء الرواتب االستثنائية 
والزيادة التي متت مببلغ ٦

آالف دينار وإلغاء القرارات 
التي صدرت خالل الشهرين 
األخيريــن والتــي تضمنت 
مخالفــات جســيمة وتنظر 
فــي كل القــرارات الســابقة 
الرواتب االستثنائية  مبنح 
ومدى أحقية من منحوا هذه 
الرواتب. وأعربت بوشهري 
عن شــكرها للنواب مقدمي 
االقتراح بقانون في شأن إلغاء 
املادة ٨٠ من قانون التأمينات 
االجتماعية والذي هو اليوم 
قيد الدراسة في اللجنة املالية، 
مضيفة «ننتظر من اللجنة 
املاليــة رفــع تقريرهــا بهذا 
اخلصوص ليدرج في اجللسة 

املقبلة».

ألعلنت عنه.
وأعربــت بوشــهري عن 
استغرابها من تأخر احلكومة 
في تقدمي دراساتها لتحسني 
الوضع املعيشي للمواطنني 
ومتاطــل فــي التعــاون مع 
مبلفــات  األمــة  مجلــس 
اقتصادية وسياسية مهمة، 
وفي الوقت ذاته ترفع رواتب 

الوزراء االستثنائية.
وتســاءلت «مــن األولى 
الرواتب  باالهتمام وزيــادة 
مجلــس  أم  املواطنــون 
إلــى  الــوزراء؟»، مشــيرة 
اللجنــة  انتظارهــا تقريــر 
االقتصادية مبجلس الوزراء 
والتي يرأســها وزير النفط 
د.بــدر املــال بشــأن فحص 
القرارات السابقة التي صدرت 
خالل األشهر املاضية ومنحت 
رواتب اســتثنائية من غير 

وجه حق.
وكشــفت بوشــهري عن 
وجــود قياديني فــي الدولة 
تقاعــدوا قبــل أكثــر مــن ٥

سنوات ومت منحهم معاشات 
اســتثنائية خالل الشهرين 
املاضيني بناء على عرض من 
وزير الدولة لشؤون مجلس 

الوزراء براك الشيتان.
ونبهــت رئيــس اللجنة 
إلــى أن حكما  االقتصاديــة 
قضائيــا صدر مــن محكمة 

نفت تسلمها أي رواتب استثنائية من احلكومة واستغربت تأخر تقدمي دراساتها لتحسني الوضع املعيشي للمواطنني

د.جنان بوشهري

وإن الهــدف ليس اســتقالة 
احلكومة إمنا إطالع الشعب 
الكويتي على بعض احلقائق 
ومحاسبة املسؤول عن هذه 

االنحرافات وتقوميها.
«فــي  أنــه  وأوضحــت 
٢٠٢٢/١٠/٣١ أصــدر مجلس 
الوزراء قــرارا مبنح معاش 
استثنائي للوزراء اجلدد في 
احلكومــة احلالية بناء على 
مذكرة مرفوعــة من األمانة 
العامة ملجلس الوزراء التابعة 

للوزير براك الشيتان.
وأضافت إنه «بعد صدور 
قرار مجلــس الوزراء مبنح 
املعاشــات االســتثنائية بـــ 
٢٨ يوما صدر قرار آخر أقر 
فيــه مجلس الــوزراء برفع 
املعاشات االســتثنائية لكل 
الوزراء في احلكومة احلالية 
٦ آالف دينار، وذلك بناء على 
مذكــرة رفعــت مــن األمانة 

العامة ملجلس الوزراء».
واعتبــرت أن هــذا األمر 
ميثل سوء استخدام للمادة 
٨٠ بــأن تصدر خالل شــهر 
واحــد مذكرتان مــن األمانة 
العامة ملجلس الوزراء بشأن 
الرواتب االستثنائية، املذكرة 
األولى مبنح الوزراء اجلدد 
رواتــب اســتثنائية تعادل 
الثانية  رواتبهم، واملذكــرة 
بعدها بـــ٢٨ يوما متنح كل 

محمد هايف: التقصير  في منع «التشاوريات» 
سبب تورط املشاركني في احملاكمات

محمــد  النائــب  حّمــل 
الداخليــة  وزارة  هايــف 
مسؤولية تورط املشاركني 
في التشاوريات في محاكمات 
التساهل  قضائية، بســبب 
فــي إقامتهــا وعــدم حتذير 
املشــاركني فيهــا. وأوضح 
هايف في تصريــح باملركز 
اإلعالمي في مجلس األمة أن 
«تساهل وزارة الداخلية ملنع 
إقامة مثل هذه التشاوريات 
هو ما جعل الناس تتجرأ»، 
مضيفــا «احلكومة مقصرة 

ولو وضعوا عســكريا واحدا أمام الديوانية 
التي ســتقام فيها التشاورية وأبلغهم بأنها 

ممنوعة سيلتزم الناس ولن يخوضوها».
وأضاف إن «ترك األمر حتى يخوضوا هذه 
االنتخابات حتت مرأى ومسمع احلكومة أدى 
إلى وقوع من شــارك فيها في ورطة وفخ»، 
معتبــرا أنــه «بتقصيــر وزارة الداخلية في 
واجبها بالتحذير واملنع فهي مشــاركة ألنها 

من سهلت اقامة هذه التشاوريات».
واســتغرب هايف تباين األحكام بني من 
شارك في هذه التشاوريات بني براءة وغرامة 
وسجن، مؤكدا أنه «أمر غير مقبول ألنه في 

الدستور املواطنون متساوون 
في احلقوق والواجبات». 

واعتبر أن «هذه األحكام 
جديدة على الشارع الكويتي، 
ونحــن نعلــم أن قانــون 
الفرعيــات صــدر منــذ ٢٠
ســنة وكانت األحكام فيه ال 
تتجاوز الغرامات، باعتبارها 
قضايا سياســية وال تصل 
إلى حد اجلرمية حتى يصدر 
فيها أحكام قاسية مثل التي 
تصدر في قضايــا التزوير 
واســتباحه  واالختــالس 
األموال».  وأضاف «املدانون في تلك القضايا 
أشخاص محترمون لم يرتكبوا جرائم مخلة، 
وهم وجهاء قبائل وأساتذة جامعات ونواب 
مجلس أمة، وأصحاب دواوين ال ناقة لهم في 
االنتخابات وال جمل ومنهم كبار في السن». 
وطالب هايف بسرعة معاجلة هذه القضية 
إما بالعفــو وإما بتطبيق قانون «الســوار» 
املعمول به في أوروبا لعدم سجن السياسيني 
الذين صدرت بحقهم أحكام بخدمات مجتمعية، 
معتبرا أن هذه األحكام القاسية ليست متوقعة 
في ظل النهج اجلديد وطريق اإلصالح ويجب 

أن يعالج هذا األمر سريعا.

األحكام جديدة وسابقاً ال تتجاوز الغرامات فقط

محمد هايف

عادل الدمخي: يجب التهدئة وحتقيق التوافق
بني النواب واحلكومة من أجل إجناز اإلصالحات

أكد النائب د. عادل الدمخي 
التهدئة واالســتقرار  أهمية 
وحتقيق التوافق بني النواب 
واحلكومــة من أجــل إجناز 
اإلصالحــات احلقيقية التي 
ينتظرها الشــعب الكويتي، 
إلــى رفض اســتقالة  داعيا 
احلكومــة ودفعهــا ملواجهة 
االســتحقاقات الدســتورية 
وعدم الهروب من املواجهة.

وأشار الدمخي في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إلى اخلطاب السامي التاريخي 
الذي ألقاه ســمو ولي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمد في 
افتتــاح دور االنعقــاد الذي 
ورد فيه أنه «على السلطتني 
التنفيذية والتشريعية حتمل 
املسؤولية الوطنية والتعاون 
فــي ظل أجواء مــن التوافق 

والتفاهم».
وأكــد أن التوافق مطلب 
القيادة السياسية والشعب 
الكويتي والنواب كذلك، مبينا 
أنــه لــن يحيد عــن الدعوة 
للتوافــق النيابي - النيابي 
والنيابــي - احلكومي على 

على املواجهة والنزاع.
الشــعب يريد  وبــني أن 
إصالحات حقيقية في احملاور 
التعليــم  الرئيســية مثــل 
الغش  ومشــاكله ومواجهة 
الــذي كان من أولى القضايا 
التــي تناولتهــا جلنة القيم 
والظواهر السلبية واللجنة 

التعليمية مبجلس األمة.
ولفت إلى مشكلة تطاير 
احلصى التي قدمت بشأنها 
٢٠ توصية تتضمن حرمان 
الشركات واملقاولني املخالفني 
من أي مناقصة قادمة حلني 

نهج الهروب وإعادة تشكيل 
احلكومات وتعطيل املجلس 

ومصالح الناس».
واضــاف «إذا كنا نتكلم 
عن تصحيح املســار وعهد 
جديد فيجب أن ترفض هذه 
االستقالة وأن تقوم احلكومة 
مبواجهة اخلالف السياسي 
وإن كان هناك وزير ال يريد 
محاسبته فليتفضل مشكورا 
ويقدم استقالته». وشدد على 
ضــرورة أن يتعامل رئيس 
الــوزراء والــوزراء مــع كل 
خالف سياسي وفق الدستور 
والقانون، مضيفا «نعم ندعو 
للتعاون ولكــن مع حكومة 
متلك قرارا واســتقاللية وال 

يتدخل أحد في شؤونها».
وشــدد على أنه من غير 
املعقــول أن يســتمر اخللل 
في الشــوارع منــذ ١٥ عاما 
وهذا الفســاد املدمر، مؤكدا 
أن الدمــار كبيــر جــدا وأن 
البناء يحتاج صبرا وتعاونا 
ويحتــاج حكومة لديها قوة 
واســتقاللية وتتوافــق مع 

املجلس في مشاريعها.

معاجلــة أخطائها، مبينا أن 
هــذه التوصيــات لــم تنفذ 
لعــدم القدرة على املواجهة، 
ومحاسبة املشرفني على هذه 

املشروعات.
وأشار إلى أن من القضايا 
املهمة التي ســتتعطل أيضا 
القضيــة اإلســكانية، حيث 
كان املفترض التصويت على 
قانون إنشاء شركات مساهمة 
العقــاري، وكذلك  للتطوير 

شركات الضمان الصحي.
الدمخــي علــى  وشــدد 
األغلبيــة  قيــام  ضــرورة 
انتخبها  التــي  اإلصالحيــة 
الكويتي بالتنسيق  الشعب 
واالتفاق على األولويات مع 
أي حكومــة قادمــة مع عدم 
القفز على أي تشريعات متفق 
عليها سواء كانت نيابية - 
نيابية أو نيابية - حكومية.
وقال الدمخــي «لو كنت 
مكان متخذ القرار لرفضت هذه 
االستقالة وألمرت احلكومة 
االســتجوابات  مبواجهــة 
والتعامل مع اخلالفات وفق 
الدستور والقانون وتغيير 

دعا إلى رفض استقالة احلكومة ودفعها ملواجهة االستحقاقات الدستورية

د، عادل الدمخي

الرغــم من أنه أول من انتقد 
انسحاب احلكومة من اجللسة 
وهروبها من مواجهة النواب.
ولفــت الدمخــي إلــى أن 
الناس ســئمت من الصراع 
والنزاع بني السلطتني وتكرار 
اســتقاالت احلكومات وحل 
املجالس، مبينا أن «احلكومة 
القوانــني  التــي ال تواجــه 
واالســتجوابات وال تتوقع 
اخلالف ال تستطيع أن تدير 

بلدا».
وأكد الدمخي أن املواطنني 
ينشدون التوافق واالستقرار 
السياســي من أجل حتقيق 
إصالحــات حقيقيــة تخدم 
رفاهيته ووضعه املعيشــي 
وإصالح سياســي حقيقي، 
مشــيرا إلى أن هنــاك أمورا 
مستحقة مثل إلغاء القوانني 
املصادرة للحريات وتعديل 
الئحة مجلس األمة لتحقيق 

املزيد من الدميوقراطية.
إن مــن تعطلــت  وقــال 
مصاحلهــم وأصحاب النهج 
الفاســد الذين دمــروا البلد 
وأدواتهــم هم مــن يعملون 

حمد املطر: ما عدد الشركات املتقدمة 
على مناقصة أنظمة مكافحة احلريق؟

وجــه النائــب أ.د.حمد 
املطــر ســؤاال إلــى وزيــر 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري، بشــأن مناقصة 
أعمال صيانــة وتركيبات 
إضافيــة ألنظمــة مكافحة 
احلريــق، ونص الســؤال 

على ما يلي:
طرحــت وزارة اإلعالم 
والثقافــة مناقصة ألعمال 
صيانة وتركيبات إضافية 
ألنظمــة مكافحــة احلرق 

طبقا ملتطلبات قوة اإلطفاء العام للمحطات 
اخلارجيــة بالــوزارة، وتقــدم للمناقصة 
عدد من الشركات، بلغ أقل سعر مقدم من 
املناقصني مبلغ أربعمائة وثمانني ألف دينار، 
إال أن الوزارة أرستها على الشركة التالية له 
في السعر، ما أدى إلى تكبد خزينة الدولة 
مبالــغ إضافية من دون جدوى أو ســبب 

فعلــي، لذا يرجــى إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١ـ  إجمالي عدد الشركات 
التي تقدمت للمناقصة.

٢ـ  ما سبب عدم ترسية 
املناقصة على الشركة التي 

تقدمت بأقل األسعار؟
املناقصــة  ـ تاريــخ   ٣
وتاريــخ فــض املظاريف 

وتاريخ الترسية.
٤ ـ أسباب التأخير في 
الترسية (في حالة وجود 
فــارق زمنــي بــني فــض 

املظاريف والترسية).
٥ـ  ما قيمة األعمال اإلجمالية التي تقدم 
بها املناقص األول، وما قيمة األعمال املقدمة 
من الشركة التي أرسيت عليها املناقصة؟
٦ ـ بيانات كل من الشركة التي تقدمت 
بأقل ســعر والشــركة التي أرســي عليها 

العطاء.

للمحطات اخلارجية في وزارة اإلعالم

أ.د.حمد املطر

أسامة الزيد: هل لدى جهاز تكنولوجيا 
املعلومات توجه لتطبيق «البلوكتشني»؟

وجه النائب أســامة الزيد ســؤاال إلى وزير التجارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض حول تطبيق تقنية البلوكتشني، 
ونص السؤال على ما يلي: أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - هــل لدى اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
توجه لتطبيق تقنية (البلوكتشني)؟ وما األسس املعتمدة 

لتطبيقها؟
٢ - هــل توجــد جهــات حكوميــة طبقــت تقنيــة 

(البلوكتشني)؟ مع تزويدي بالتفاصيل.
٣ - هل درس اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
تقنية (البلوكتشني) ملعرفة أثرها على اخلدمات احلكومية؟ 

مع تزويدي بالتفاصيل. أسامة الزيد
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أحمد السعدون رفع اجللسة التكميلية لعدم حضور احلكومة
رفع رئيس مجلس األمة 
أحمد عبدالعزيز الســعدون 
اجللسة التكميلية امس لعدم 

حضور احلكومة.
الســعدون «على  وقــال 
الرغم من اكتمال النصاب إال 
أن األخ وزير الدولة لشؤون 
مجلــس األمة وزيــر الدولة 
لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني أبلغني أمس بعدم 
حضور احلكومة، إذن ترفع 
اجللسة وفق الالئحة الداخلية 
إلى يومي ٧ و٨ فبراير املقبل».
مجلــس  رئيــس  وكان 
الوزراء ســمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد الصباح قد رفع 
كتاب استقالة احلكومة إلى 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمد.
وكان من املقرر أن ينظر 
املجلس في جــدول األعمال 

احلجــرف، ونائــب رئيــس 
مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء 
املوجــه من النائبة د. جنان 

اخلطــاب األميــري بشــأن 
الصيغــة املقترحــة عن دور 
االنعقــاد العــادي األول مــن 
الفصل التشــريعي الســابع 

و٧ تقارير من جلنة الشؤون 
املالية، تتعلق بإنشاء شركة 
تسويق احملاصيل الزراعية، 
وتعديــل قانــون التأمينات، 

بوشهري.
واشــتمل جــدول أعمــال 
اجللســة على تقريــر جلنة 
إعداد مشــروع اجلواب على 

عشر. وتضمن املداولة الثانية 
ملشروع قانون بشأن تأسيس 
شركات إنشاء مدن أو مناطق 
سكنية وتنميتها اقتصاديا، 

الفوائد املتحصلة  واسترداد 
بشكل غير قانوني من البنوك 
وشراء القروض املستحقة على 
املواطنني وإســقاط فوائدها، 
التجــارة،  غرفــة  ونقابــة 
وحتويل مؤسســة اخلطوط 
اجلوية إلى شركة مساهمة. 
واحتوى اجلدول على ٣ تقارير 
من جلنة الشــؤون الداخلية 
والدفاع، بشأن تعديل قانون 
انتخابــات أعضــاء مجلــس 
األمة فيما يتعلق باملفوضية 
العليــا وقانون إعادة حتديد 
الدوائر االنتخابية فيما يتعلق 
بالقوائم النسبية، وتقريري 
اللجنــة التشــريعية بشــأن 
الداخليــة  الالئحــة  تعديــل 
ملجلــس األمة حــول عالنية 
التصويــت علــى مناصــب 
مكتــب املجلس وإلغاء جلنة 

األولويات.

وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني أبلغه بعدم احلضور.. واجللسة املقبلة ٧ فبراير

سعود العصفور ود.فالح الهاجري ومهند الساير

سعود العصفور أثناء دخوله القاعة

خالد العتيبي

مرزوق احلبيني ومهند الساير وأسامة الزيد وعبداهللا املضف وشعيب شعبان

د.عبيد الوسمي ود.حسن جوهر

مبارك احلجرف

خالد الطمار وسعد اخلنفور وخليل الصالح خالد العتيبي ود.عبدالعزيز الصقعبي وأسامة الشاهني

(محمد هاشم) رئيس مجلس األمة أحمد السعدون ود. مبارك الطشة على املنصة 

مرزوق احلبيني وثامر السويط ومحمد هايف

فارس العتيبي وأ.د.حمد املطر وعبداهللا املضف

املدرج عليه استجوابا وزير 
املالية ووزير الدولة للشؤون 
واالســتثمار  االقتصاديــة 
املوجه مــن النائــب مبارك 

ماجد املطيري

سعد اخلنفور

الصيفي الصيفي وحمد العبيد وحامد البذالي وصالح عاشور

الصيفي الصيفي

د. جنان بوشهري


