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أسامة الزيد لوزير املالية: كم عدد العقود التي أبرمتها الوزارة 
واجلهات التابعة مع الشركات االستشارية احمللية واخلارجية؟

وجه النائب أسامة الزيد ٣ أسئلة 
إلى وزير الصحة جاء السؤال 

األول منها كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - هل حتــدث وزارة الصحة 
خطــة التطعيمــات الوقائيــة 
دوريا؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، 
فإنني أطلب تزويدي بالتفاصيل.
٢ - هــل حتدث وزارة الصحة 
دراســة األعــراض اجلانبيــة 
للتطعيمات واللقاحات؟ إذا كانت 
اإلجابــة اإليجاب، فإنني أطلب 

تزويدي بتفاصيل الدراسة.
٣ - خطة وزارة الصحة في شأن 
الصحة العامة والصحة الوقائية 

والتطعيمات واحتياجاتها.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:

الرازي  بخصوص مستشــفى 
(قســم العظام)، أطلب إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ - هل يعاني القسم من نقص 
في املعدات واألدوات؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فإنني أطلب 
تزويــدي بتفاصيــل املعــدات 
واألدوات الناقصة مع توضيح 
أسباب النقص، وما اإلجراءات 
التي اتخذت لتوفير املعدات التي 

يحتاجها القسم؟
٢ - هل يعاني القسم من نقص 
في الطاقم التمريضي؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فإنني أطلب 
تزويدي بتفاصيل نقص الطاقم 
التمريضي، مع توضيح أسباب 
النقــص، وما اإلجــراءات التي 
اتخذت لتوفير احتياجات القسم 

من الطاقم التمريضي؟
٣ - هل يعاني القسم من نقص 
في طاقم العالج الطبيعي؟ إذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، فإنني 
أطلب تزويدي بتفاصيل نقص 
طاقــم العــالج الطبيعــي، مع 
توضيح أســباب النقص، وما 
اإلجراءات التي اتخذت لتوفير 
احتياجــات القســم مــن طاقم 

العالج الطبيعي؟
٤ - هل يعاني القسم من تسرب 
وظيفي في الطاقم التمريضي؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فإنني 

أطلب تزويدي باألسباب.
٥ - هــل توجــد بدائــل حلجز 
ASK املواعيد بخــالف تطبيق

وتطبيق PEDS االلكتروني؟
٦ - كــم عــدد موظفــي قســم 
نظم املعلومات (IT) ملســاعدة 
املراجعني وكبار السن في حجز 

املواعيد الطبية؟
٧ - كــم تصل فتــرة االنتظار 
ملواعيد العمليات اجلراحية في 
كل وحدة من وحدات القســم؟ 

أطلب تزويدي بالتفاصيل.
٨ - مــا كيفية إصدار القرارات 
في القسم، وتغيير نظم العمل؟ 
وما دور مجلس القسم في ذلك؟ 
ومتى كان آخــر اجتماع عقده 

مجلس القسم؟
٩ - هــل نقــل أو نــدب أطباء 
من الفــرق الطبية املتخصصة 
إلــى  الــرازي  فــي مستشــفى 
املستشفيات العامة خالل آخر 
٦ شــهور حتــى تاريــخ ورود 
هذا الســؤال؟ أطلــب تزويدي 

بالتفاصيل.
١٠ - هل خفض عدد العيادات 

والعمليات للفرق الطبية؟
١١ - هل قلص عدد أيام العيادات 

لكل فريق طبي؟
١٢ - هل غير نظام املواعيد وأيام 

العيادات؟
١٣ - هــل قلــص عــدد غــرف 
املتاحة  العمليات األســبوعية 

جلميع الوحدات الطبية؟
١٤ - ما تأثير آلية العمل اجلديدة 
على فرص التعليم والتدريب؟

١٥ - تزويــدي بعدد العمليات 
اجلراحية في مستشفى الرازي 
قسم العظام خالل آخر خمس 
سنوات حتى تاريخ ورود هذا 
الســؤال (جدول لكل سنة مع 

١٤ - صورة ضوئية من تقارير 
وزارة الصحة عن جتربة التعاقد 
مع اجلهات املذكورة أدناه، وما 
تقييم الوزارة؟ وما أسباب عدم 

االستمرار؟
أ) جامعة ماكجيل الكندية.
ب) مستشفى شتوتغارت.

ت) مايو كلينك.
١٥ - مــا آليــة وزارة الصحــة 
الختيار األطباء للمشاركة في 

املؤمترات اخلارجية؟
١٦ - مــا آلية ترقيــات األطباء 

العاملني في وزارة الصحة؟
١٧ - هل تعاقدت وزارة الصحة 
مع شركات استشارية لدراسة 
وتطوير نظام الرعاية الصحية؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فإنني 
أطلب تزويدي بتفاصيل العقود 

ونتائج الدراسات.
١٨ - مــا املستشــفيات التــي 
توفر كامل تخصصات الرعاية 

الصحية؟
١٩ - مــا شــروط التعيــني في 
املناصــب القيادية فــي وزارة 

الصحة؟
٢٠ - هل درســت االحتياجات 
املستشــفيات  فــي  اإلداريــة 
للســنوات اخلمس املقبلة؟ إذا 
كانت اإلجابــة اإليجاب، فإنني 
بتفاصيــل  تزويــدي  أطلــب 

الدراسة.
٢١ - ما آلية وشــروط اختيار 
مديري املستشفيات في وزارة 

الصحة؟
٢٢ - مــا خطــة وزارة الصحة 
لتطوير خدمات املستشفيات؟

٢٣ - ما اخلطة لتطوير املهارات 
اإلداريــة لألطبــاء العاملني في 

وزارة الصحة؟
٢٤ - خطة وأهداف كل مستشفى 

في وزارة الصحة.
ووجه سؤالني إلى وزير املالية 
جاء السؤال األول منها كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ - كم عدد العقود التي أبرمتها 
وزارة املالية واجلهات التابعة 
لكم مع الشــركات االستشارية 
احمللية، واخلارجيــة منذ عام 
٢٠٢١ إلــى تاريــخ ورود هــذا 
الســؤال؟ مع بيــان تكلفة كل 

عقد وتفاصيله.
٢ - هل ســبق لــوزارة املالية 
واجلهات املذكورة أعاله التعاقد 
مع املجموعة الثالثية العاملية 
Tri International) لالستشارات

Consulting Group)؟
وجاء السؤال الثاني كالتالي:

أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - هــل درس بنــك الكويــت 
املركــزي فكرة إنشــاء الدينار 
إذا كانــت اإلجابــة  الرقمــي؟ 
اإليجاب، فإنني أطلب تزويدي 
بتفاصيل الدراســة، وإذا كانت 
اإلجابــة النفــي، فإننــي أطلب 

توضيح األسباب.
٢ - هل استشــار بنك الكويت 
املركــزي أي جهــة حكومية أو 
أي شركة أجنبية أو محلية في 
فكرة العمالت الرقمية؟ إذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، فإنني أطلب 
تزويدي بتفاصيل الدراسة، وإذا 
كانــت اإلجابة بالنفــي، فإنني 

أطلب توضيح األسباب.
٣ - ما رأي بنك الكويت املركزي 
فــي البيتكوين؟ مــع توضيح 

اجلوانب الفنية واملالية.
٤ - هــل متلك الهيئــة العامة 
لالستثمار نســبة من رأسمال 
شــركات أجنبيــة متلك أصوال 

في البيتكوين؟
٥ - هل تستثمر الهيئة في أسهم 
شركة تسال بشــكل مباشر أو 
غير مباشــر من خالل حصتها 
في شركات أجنبية تستثمر في 

أسهم شركة تسال؟
٦ - هــل تتأثــر اســتثمارات 
الهيئــة من خالل حصصها في 
الشركات األجنبية بتقلبات سعر 

٧ - حسب تصريحات الوزارة 
فإن أحد أســباب تبديل اخلتم 
القــدمي منع بعــض التجار من 
بيــع املشــغوالت املســتعملة 
على أنهــا جديدة بعد أن يقوم 
بغسلها (حسب تصريح وكيل 
الوزارة بالتكليف في لقاء مصور 
وتصريحــات وبيانــات أخرى 
للوزارة في القنوات اإلعالمية 
الرســمية واخلاصــة)، نطلب 
تقدمي شرح فني إليضاح كيف 
سيمنع اخلتم اجلديد التاجر من 
عمل هذه الطريقة مع املشغوالت 
املســتعملة املختومــة باخلتم 

اجلديد.
٨ - ورد ضمن األســباب التي 
أعلنتها الوزارة إعادتها اخلتم 
املدموغة باخلتم  للمشغوالت 
القدمي مجانا ومن دون رسوم، 
فما الســند القانوني لتنازلها 
عن األموال العامة؟ وما النظام 
احملاســبي لتنظيم وحســاب 
عملية ختم املشــغوالت منعا 
ألي تالعب أو سوء استخدام؟

٩ - منــذ بدايــة العمل بنظام 
ختم الذهــب واملجوهرات في 
الكويت هل سبق أن منع تداول 
املشــغوالت الذهبية واملعادن 
الثمينة املختومة باخلتم القدمي 
مــن التــداول كأحد إجــراءات 

تغيير اخلتم القدمي بجديد؟
١٠ - هل قامت أي دولة بتطبيق 
مماثل لإلجــراءات الواردة في 
القرارين رقم ١١٤ لســنة ٢٠٢١

و٢١٦ لســنة ٢٠٢١ التي تشمل 
منع التداول وإلغاء اخلتم القدمي 
واعتبار كل مشغول مختوم به 
مســتعمال حتى إن كان جديدا 
كإجــراء روتيني لتغيير ختم 
املشــغوالت الذبية؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فما تلك الدول؟

١١ - ما الهدف والغاية من اعتبار 
املشــغوالت املختومة باخلتم 
القــدمي مســتعملة حتــى وإن 
كانــت جديدة مــن بعد تاريخ 
٣١/١٢/٢٠٢١؟ وملــاذا اقتصرت 
علــى املشــغوالت املعروضة 
للبيــع فقــط وليــس املخزنة 
لــدى التجــار؟ أال يتعــارض 
ذلك مع قوانني الــوزارة التي 
تخالف كل مشغول ال يتطابق 
مع الشروط واملعايير إذا كان 

بحوزة التاجر؟
تصريحــات  حســب   -  ١٢
املســؤولني في وزارة التجارة 
والصناعة فإن أحد األســباب 
اخلتــم  لتغييــر  الرئيســة 
واإلجــراءات املصاحبة له في 
٢١٦ لســنة  القرارين رقمي ١١٤
٢٠٢١ هو قيــام جهة عصابية 
بتزويــر اخلتم املزمع إلغاؤه، 
فهــل توجــد حــاالت ضبــط 
مشغوالت ذهبية أو قطع ذهب 
بأي شــكل مغشوشة بالعيار 
ومختومة بختم الوزارة خالل 
آخــر ثــالث ســنوات؟ وهــل 
توجــد حاالت ضبط غش ألي 
مشــغوالت معدنيــة مختومة 
بختــم الــوزارة وتبــاع على 
أســاس أنها ذهــب؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، يرجى ذكر عدد 
احلاالت املضبوطة وتواريخها 
وكمياتهــا واإلجــراءات التــي 
اتخــذت بالتفصيــل وهل تلك 
الكميات تستحق حظر تداول 

اخلتم القدمي باملطلق؟
١٣ - ما صحة األخبار املنشورة 
في تاريــخ ٢٠ يونيو ٢٠٢١ في 
جريدة اجلريــدة بعنوان (هل 
ذهــب الكويت مــزور) والذي 
تتســاءل فيــه عــن مصيــر 
التحقيقات في الوزارة بسبب 
ضيــاع ٤ أختام وغياب بالتني 
٦ أجهــزة؟ فــي حالــة صحــة 
اخلبر أطلــب تزويدي بنتيجة 
التحقيقات واإلجراءات التي متت 

بخصوصها.
١٤ - هــل للخبــر املذكــور في 

السوق بني التجار بأي شكل من 
األشكال؟ مع توضيح األسباب.

٢٦ - هل هناك أي شركة معفاة 
مــن اخلتــم ســبق أن خالفتها 

الوزارة بالغش؟
٢٧ - كم يبلغ عدد مراكز فحص 
الذهبيــة  وختــم املشــغوالت 
واملعــادن واألحجــار الثمينــة 
التابعة للــوزارة؟ وما إجمالي 
أقصى كمية يومية لفحص وختم 
الذهبية واملعادن  املشــغوالت 
واألحجــار الثمينــة؟ (نطلــب 

اجلواب بالكيلوغرام).
٢٨ - ما املعدل الزمني الفعلي 
لفترة انتظــار التاجر لفحص 
وختم بضاعته من يوم تسليمها 
إلى يوم تسلمها؟ وهل هناك حد 
أقصى للوزير املسموح بتسلمه 

من كل تاجر؟
٢٩ - ما األجهزة التي اشتريت 
الستخدام إدارة املعادن الثمينة 
في الوزارة منذ عام ٢٠١٩ حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما 
الطلبات املقدمة لشراء أجهزة 
أخرى؟ أطلب تقدمي كشف بأنواع 
وكميــات األجهزة وأســعارها 
وأســماء الشــركات املصنعــة 
والشركات املوردة وعقود البيع 

والصيانة.
كما وجه سؤاًال إلى وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء
في شــأن تقدمي رئيــس إدارة 
الفتوى والتشــريع استقالته، 
وإصداره قرارات متس املراكز 
القانونيــة ألعضاء اإلدارة بعد 
تقدميه االســتقالة خالل فترة 
التــي يقتصــر فيهــا  الريبــة 
علــى التصــدي للعاجــل مــن 
األمور باعتباره بحكم املوظف 
املستقيل. وجاء السؤال كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - هــل تقــدم املذكــور بطلب 
االستقالة في عهد الوزير السابق 
أم بعد توليكم الوزارة؟ مع بيان 

تاريخ طلب االستقالة.
٢ - صورة ضوئية من جميع 
القــرارات التي أصدرها رئيس 
والتشــريع  الفتــوى  إدارة 
مــن تاريــخ ١٨/١٠/٢٠٢٢ حتى 

.٢٣/١١/٢٠٢٢
٣ - ما اإلجراءات التي اتخذت 
فــي شــأن مراجعــة أو إلغــاء 
القــرارات التي أصدرها رئيس 
إدارة الفتوى والتشريع خالل 
الفترة مــن تاريخ تقدمي طلبه 
االستقالة حتى تاريخ البت فيها؟

كما وجه سؤاًال إلى وزير اإلعالم 
جاء كالتالي:

أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - مــا إجنازات مطبعة وزارة 
اإلعالم والثقافة خالل آخر خمس 
سنوات حتى تاريخ ورود هذا 

السؤال؟
٢ - كم عدد الطلبات التي تلقتها 
مطبعــة الوزارة خــالل الفترة 

املذكورة ذاتها؟
٣ - كم عدد الطلبات التي نفذتها 
مطبعة الوزارة خالل ذات الفترة 
املذكورة؟ وما اجلهات التي نفذت 

طلباتها؟
٤ - كــم عــدد الطلبــات التــي 
اعتــذرت عــن عــدم تنفيذهــا 
الــوزارة خــالل ذات  مطبعــة 
الفترة املذكــورة؟ وما اجلهات 
التي اعتذرمت عن تنفيذ طلباتها؟ 
وما نوعية الطلبات؟ وما أسباب 

االعتذار؟
٥ - مــا تأثيــر املنشــورات 
اإللكترونيــة على دور مطبعة 

وزارة اإلعالم؟
٦ - كم عدد املكائن التي متلكها 
مطبعة الوزارة؟ وكم عدد املكائن 
التي مازالت صاحلــة للعمل؟ 
وكم عدد املكائن غير الصاحلة 

للعمل؟
٧ - هــل متلك مطبعة الوزارة 
عقود صيانة غير منتهية؟ مع 

تزويدي بتفاصيل العقود.

البيتكوين؟
٧ - هــل تتأثــر اســتثمارات 
الهيئــة من خالل حصصها في 
شركة بالك روك بتقلبات سعر 

البيتكوين؟
٨ - هــل درس بنــك الكويــت 
املركزي فكرة العمالت الرقمية؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فإنني 

أطلب تزويدي بالتفاصيل.
٩ - هــل درس بنــك الكويــت 
املركــزي إمكانيــة تكنولوجيا 
البلوكتشــني في النظام املالي 

احمللي والعاملي؟
١٠ - مــا توجــه بنــك الكويت 
املركزي في إدخال تكنولوجيا 
البلوكتشني في أنظمة البنوك 

احمللية؟
١١ - ما رأي بنك الكويت املركزي 

في تكنولوجيا البلوكتشني؟
١٢ - هــل تعاقد بنــك الكويت 
املركزي مع موظفني أو شركات 
متخصصــة فــي تكنولوجيــا 

البلوكتشني؟
١٣ - هل تتعاون البنوك احمللية 
مع شركة ريبل؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فإنني أطلب تزويدي 
بتفاصيل التعاون مع الشركة 
ونوع اخلدمات التي تســتفيد 
منها البنوك احمللية في التعاون 

معها.
كمــا وهه ســؤالني إلــى وزير 
التجارة جاء السؤال األول منها 

كالتالي:
في شأن ودائع مؤسسة املوانئ 
الكويتيــة في البنــوك، أطلب 

إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - التوصية اخلاصة من اللجنة 
بشــأن فتح حســاب في البنك 
األهلــي املتحد بدال مــن البنك 

السابق.
٢ - توضيــح الفائــدة احملقة 
ملصلحة الدولة من إجراء تغيير 

البنك السابق.
٣ - هل البنوك املودع بها أموال 
املؤسســة هي األعلى من حيث 

نسبة عوائد الفوائد؟
٤ - ما سبب اختيار تلك البنوك 
إليداع أموال مؤسســة املوانئ 

الكويتية بها؟
مصطلــح  تفســير  مــا   -  ٥
مخصصات البنوك؟ مع تزويدي 

بالتفاصيل.
وجاء السؤال الثاني كما يلي:

في شأن قراري وزارة التجارة 
والصناعة رقمي ١١٤ لسنة ٢٠٢١

و٢٠١٦ لسنة ٢٠٢١، أطلب إفادتي 
وتزويدي باآلتي:

١ - كم استمرت فترة استخدام 
اخلتم السابق املذكور في القرار 
رقم ١١٤ لسنة ٢٠٢١ والقرار رقم 

٢٠١٦ لسنة ٢٠٢١؟
٢ - هــل كان اخلتم امللغى في 
القرار ١١٤ لسنة ٢٠٢١ متوافقا مع 
شروط مكافحة الغش وقوانني 

مكافحة غسيل األموال؟
٣ - ما قوانني وشروط مكافحة 
غسيل األموال التي تنص على 
األمــور الفنية اخلاصة بأختام 

الذهب؟
٤ - مــا الفروقــات الفنية بني 
اخلتم الســابق واجلديد؟ وما 
الــذي يجعل اخلتــم اجلديد ال 

ميكن تزييفه؟
٥ - مــا اجلهــة التــي صممت 
األختام اجلديدة؟ وما مؤهالتها 
وخبراتهــا في هــذا املجال مع 
تقدمي ما يثبت ذلك؟ وما صحة 
قيام طرف أجنبي بالتصميم؟ 
وهل يتعارض ذلك مع ســرية 

وأمن املعلومات؟
٦ - حسب تصريحات املسؤولني 
فــي الــوزارة فإن أحد أســباب 
تغيير اخلتم القــدمي منع بيع 
املشغوالت الذهبية املستعملة، 
القــرارات  أو  القوانــني  فمــا 
الفنية  واملعاييــر واملقاييــس 
لتنظيم وتصنيف املشغوالت 

الذهبية املستعملة؟

السؤال رقم (١٢) عالقة بالقرارين 
رقمي ١١٤ لسنة ٢٠٢١ و٢١٦ لسنة 

٢٠٢١؟
١٥ - كم تبلغ الكمية اإلجمالية 
للذهب واملشــغوالت املختومة 
باخلتم القدمي األخير منذ تاريخ 
البدء به حتى تاريخ التوقف عن 
استخدامه؟ وهل أخذ باالعتبار 
طريقــة التعامل مــع الكميات 
املتداولــة املتبقيــة منهــا التي 
ستتأثر بالقرار الوزاري مبنع 
تداولها بعد تاريخ ٢١/١٢/٢٠٢١ إذا 
لم يعد ختمها باخلتم اجلديد؟
رخصــة  توجــد  هــل   -  ١٦
ملصفــاة ذهــب أو مــا مياثلها 
في الكويــت؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فمتى أصدرت؟ ومن 
الترخيــص؟ وهــل  صاحــب 
الترخيــص متاح للعامة؟ وكم 
عدد التراخيص لهذا النشاط؟ 
وإذا كانــت اإلجابة النفي، فهل 
توجد طلبــات إلصدار رخصة 
مصفاة ذهب أو ما مياثلها؟ وكم 
عددها؟ وما شــروط اإلصدار؟ 
وهــل قدم أي منهــا عن طريق 
الوطنــي لرعايــة  الصنــدوق 
وتنمية املشــروعات الصغيرة 

واملتوسطة؟
١٧ - هل حتتاج مصفاة الذهب 
للذهب املستعمل؟ وما أقل كمية 
حتتاجهــا لإلنتــاج؟ وهل من 
املمكن أن تستفيد مصفاة الذهب 
من أثر القرارين املشــار إليهما 
واإلجــراءات الالحقــة لهما من 
ممارسات وتصريحات ملسؤولي 
الوزارة بأي شكل من األشكال؟
١٨ - فــي عــام ٢٠١٧ طلبــت 
إقامة  العامليــة  الــدرر  شــركة 
وإدارة مشــروع لدمغ ووســم 
الثمينة،  املصوغات واملعــادن 
فهل لهذه الشركة أو ألحد مالكها 
أي عالقة بأصحــاب ترخيص 
مشروع مصفاة الذهب؟ وهل ال 
يزال طلب مشروع الدمغ قائما؟
١٩ - مــا فحوى عرض الوكيل 
الذي اســتند إليه الوزير كأحد 
العناصر التي بني عليها القراران 
املشــار إليهمــا؟ ومــن الوكيل 
املقصود؟ وما املهام واإلدارات 
التابعة له؟ (نطلب تقدمي صورة 
ضوئية من العرض لالطالع).

٢٠ - مــا التاريخ الفعلي الذي 
بدأ فيه دمغ املشغوالت واملعادن 

الثمينة باخلتم اجلديد؟
٢١ - هــل نشــر إعالن رســمي 
الستدعاء التجار أو املستهلكني 
لتقــدمي مشــغوالتهم املدموغة 
باخلتــم القدمي إلعــادة دمغها 
إذا كانــت  باخلتــم اجلديــد؟ 
اإلجابة باإليجــاب، فما تاريخ 
نشر اإلعالن؟ وفي أي وسائل 

إعالنية؟
٢٢ - كــم يبلغ عدد الشــركات 
احلاصلة علــى إعفاء من ختم 
الــوزارة؟ ومــا أســماء تلــك 
الشــركات ومالكها؟ وكم تبلغ 
نســبة املشــغوالت املعفاة من 
اخلتم في السوق احمللي؟ وكيف 
يكشــف ويجــري التعامل مع 
املشــغوالت املعفــاة من اخلتم 
في اجلوالت التفتيشية للتأكد 
من مطابقتها شروط ومعايير 

الوزارة؟
٢٣ - هــل مشــغوالت وذهــب 
الشــركات املعفــاة مــن اخلتم 
متر بجميع اإلجراءات نفســها 
الوزارية املطبقة على املشغوالت 
والسلع غير املعفاة قبل ختماها 

وتسليمها ألصحابها؟
٢٤ - ما الرســوم التي تدفعها 
الشــركات املعفــاة مــن اخلتم 
للدولــة؟ وهل تتســاوى هذه 
الرســوم في القيمة مع رسوم 

الفحص والدمغ؟
اســتثناء  يؤثــر  هــل   -  ٢٥
مشــغوالت بعــض الشــركات 
املعفــاة من اخلتــم على عدالة 
الفرص وتكافؤها باملنافسة في 

٨ - ما قطع الغيار التي طلبتها 
مطبعــة الوزارة ولــم توفرها 
خــالل الفترة املذكــورة ذاتها؟ 

مع تزويدي بالتفاصيل.
٩ - مــا مصدر إيرادات مطبعة 
الــوزارة؟ وكم تبلــغ إيرادات 
الفتــرة  املطبعــة خــالل ذات 
املذكورة؟ مع تزويدي بإحصائية 
تفصيلية إليرادات كل عام بشكل 

منفصل.
١٠ - هل درستم فكرة تخصيص 
مطبعة الوزارة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فإنني أطلب تزويدي 
بنتائج الدراسة، وما اجلهة التي 
أعــدت الدراســة؟ وما أســباب 

دراسة فكرة التخصيص؟
١١ - هل اعتذرت مطبعة الوزارة 
عن عدم طباعة الكتب الدراسية 
ملــدارس وزارة التربيــة خالل 

الفترة املذكورة ذاتها؟
كما وجه سؤاًال إلى وزير األوقاف 

جاء كالتالي:
أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي 

مشفوعا باملستندات:
١ - مــا مصــادر إيــرادات بيت 
الزكاة؟ مع تزويدي بالتفاصيل.

٢ - كم يبلغ حجم ميزانية بيت 
الزكاة؟

٣ - كم يبلغ حجم إيرادات بيت 
الزكاة آلخر خمس سنوات حتى 

تاريخ ورود السؤال؟
٤ - كم يبلغ إجمالي موجودات 
بيت الزكاة في البنوك احمللية 

والبنوك اخلارجية؟
٥ - ما آلية اختيار الودائع في 

البنوك؟
٦ - كــم تبلغ قيمة ودائع بيت 
الزكاة في البنوك؟ مع تزويدي 

بالتفاصيل.
٧ - هل مت شراء أسهم منحة؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فإنني 

أطلب تزويدي باألسباب.
٨ - كم تبلغ قيمة االستثمارات 

الوقفية؟
٩ - كم تبلغ قيمة التبرعات عن 
آخر خمس سنوات حتى تاريخ 

ورود السؤال؟
١٠ - كــم تبلــغ قيمــة زكاة 
الشركات عن آخر خمس سنوات 

حتى تاريخ ورود السؤال؟
١١ - كم يبلغ حجم أموال بيت 
الزكاة في احلسابات العادية في 

البنوك احمللية؟
١٢ - كــم عدد العقــارات التي 
ميلكها بيت الزكاة؟ وكم تبلغ 

قيمتها السوقية؟
١٣ - كم تبلغ إيرادات العقارات 
بشكل ســنوي عن آخر خمس 
ســنوات حتــى تاريــخ ورود 

السؤال؟
١٤ - كم نسبة تعظيم اإليرادات 
بشكل ســنوي عن آخر خمس 
ســنوات حتــى تاريــخ ورود 

السؤال؟
١٥ - تزويدي بالبيانات املالية 
التي يدقق عليها املدقق اخلارجي 
الداخلي والشــركات  واملدقــق 

املتعاقدة مع بيت الزكاة.
١٦ - كم قيمة القروض احلسنة 
التــي قدمها بيــت الزكاة؟ وكم 
قيمــة األمــوال التــي حصلت 
لتسديد القروض احلسنة املقدمة 

من الزكاة؟
١٧ - هل توجد قروض حسنة 
للموظفني لم تســدد حتى بعد 

تقاعد املوظفني املقترضني؟
١٨ - هــل يوجــد اختالف بني 
بيانات املساعدات االجتماعية 
الــزكاة  التــي يقدمهــا بيــت 
واملتسلمني شيكات املساعدات 
االجتماعيــة؟ مــع تزويــدي 

بالتفاصيل.
١٩ - ما خطة بيت الزكاة لتعظيم 
إيرادات العقارات التي ميلكها؟

٢٠ - كم عدد الوظائف الشاغرة 
فــي بيت الــزكاة؟ مع تزويدي 
بالعــدد لــكل مســمى ودرجة 

وظيفية.

سأل عن قيام وزارة الصحة بتحديث خطة التطعيمات الوقائية دورياً.. وخطتها في شأن الصحة العامة و«الوقائية» والتطعيمات واحتياجاتها

أسامة الزيد

تفاصيل عمليات الوحدات).
١٦ - ما تخصص الرئيس احلالي 
املكلف بإدارة وحدة األطفال في 

مستشفى الرازي؟
١٧ - ما كيفية املوافقة على إجراء 
عمليات حاالت الطوارئ في قسم 

العظام مستشفى الرازي؟
١٨ - ما نســبة جاهزية قســم 
العظــام فــي مستشــفى جابر 
الســتقبال املرضى واملراجعني 
وإجراء العمليات اجلراحية من 
حيث توافــر املعدات واألدوات 

والطواقم الطبية؟
١٩ - مــا كيفية اختيار أعضاء 
اللجان الطبية في قسم العظام 

مبستشفى الرازي؟
االعتمــاد  كيفيــة  مــا   -  ٢٠
واملصادقة على تقارير اللجان 
العظــام  الطبيــة فــي قســم 
مبستشفى الرازي؟ وهل يجب 
أن يوقع رؤســاء الوحدات في 
قسم العظام مبستشفى الرازي 

على التقارير؟
وجاء السؤل الثالث كما يلي:

أطلب إفادتي وتزويدي باآلتي:
١ - عــدد األطبــاء الكويتيــني 

العاملني في وزارة الصحة.
٢ - عدد األطباء غير الكويتيني 

العاملني في وزارة الصحة.
٣ - عــدد املمرضني الكويتيني 

العاملني في وزارة الصحة.
٤ - عدد املمرضني غير الكويتيني 

العاملني في وزارة الصحة.
٥ - هــل توجــد دراســة حول 
الصحــة  وزارة  احتياجــات 
لعدد األطباء واملمرضني خالل 
الســنوات اخلمس املقبلة؟ إذا 
كانت اإلجابــة اإليجاب، فإنني 
بتفاصيــل  تزويــدي  أطلــب 

الدراسة.
٦ - مــا خطــة وزارة الصحــة 
لزيادة عدد األطباء واملمرضني 
فــي وزارة الصحة للســنوات 

اخلمس املقبلة.
٧ - مــا املميــزات املالية التي 
تقدمهــا وزارة الصحة لتعيني 
األطبــاء واملمرضني من خارج 

الكويت؟
٨ - هــل تزداد املميزات املالية 
الستقطاب الكفاءات الطبية من 
خارج الكويت؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فإنني أطلب تزويدي 

بالتفاصيل.
٩ - ما الشروط املطلوبة لتعيني 
األطباء مــن خارج الكويت في 

وزارة الصحة؟
١٠ - ما الشروط املطلوبة لتعيني 
املمرضني من خارج الكويت في 

وزارة الصحة؟
١١ - عــدد املعينني ســنويا من 
خريجي كلية التمريض خالل 
آخر خمس سنوات حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
١٢ - عدد املعينني ســنويا من 
خريجــي كلية الطب املســاعد 
خالل آخر خمس سنوات حتى 

تاريخ ورود هذا السؤال.
وزارة  تتعاقــد  هــل   -  ١٣
الصحة مع شــركات محلية أو 
شركات أجنبية لتعيني األطباء 
واملمرضــني من خارج الكويت 
في الــوزارة؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فإنني أطلب تزويدي 
بصورة ضوئية من العقود مع 

الشركات.

 ما قوانني وشروط مكافحة غسيل األموال التي تنص على األمور الفنية اخلاصة بأختام الذهب؟كم تبلغ قيمة االستثمارات الوقفية والتبرعات عن آخر خمس سنوات وما قيم ودائع «الزكاة»؟

حمد املطر: ما سبب عدم صرف املستحقات املالية ألعضاء 
هيئة التدريس املكلفني بوظائف إشرافية في جامعة الكويت؟

وجه النائب د. حمد املطر سؤالني 
إلــى وزير التربية ووزيــر التعليم 
العالــي والبحــث العلمــي د. حمد 
العدواني بشأن صرف مكافأة العبء 
اإلضافي عن أعضاء هيئة التدريس 
في جامعة الكويت من املكلفني بوظائف 
إشرافية، واجلمعية الكويتية جلودة 
التعليم، نصا على ما يلي: الســؤال 
األول: متنعــت إدارة جامعة الكويت 
عن صرف مكافــأة العبء اإلضافي 
عن أعضاء هيئة التدريس من املكلفني 

بوظائف إشرافية كرؤساء األقسام 
والعمداء ومن في حكمهم، وذلك على 
املذكورين بتسجيل  الرغم من قيام 
املقررات الدراســية رسميا باعتماد 
وموافقة عمادة القبول والتســجيل 
باجلامعة، وهو تصرف غير مبرر من 
اجلامعة بتعمد عدم منحهم حقوقهم 
املالية املترتبة على قيامهم بالتدريس 
طوال العام اجلامعي، نظرا اللتزامهم 
بالتدريس واإلشراف على االمتحانات 
ورصد نتائجها مــا يعني إجنازهم 

لذا يرجى  األمثل،  بالشكل  ألعمالهم 
إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ ـ سبب عدم صرف املستحقات 
املالية ألعضاء هيئة التدريس املكلفني 
بوظائف إشرافية في جامعة الكويت 

حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
٢ـ  حتديد ميعاد صرف املستحقات 
املالية املترتبة على قيامهم بالتدريس 
واإلشراف على االمتحانات ورصد 
نتائجها. السؤال الثاني: رد في بيان 
صحافي للجمعية (اجلمعية الكويتية 

جلودة التعليم) خالل املؤمتر الصحافي 
املنعقد يوم الثالثــاء املوافق في ٢١
فبراير ٢٠٢١ بــأن املبالغ املالية التي 
خصمــت من أحــد أعضــاء هيئة 
للتعليم  العامــة  بالهيئة  التدريــس 
التطبيقي والتدريب (من املنتســبني 
للجمعية) نتيجة املخالفة التي قيدها 
ديوان احملاســبة على الهيئة العامة 
التطبيقــي والتدريب على  للتعليم 
خلفية حصوله على مبالغ بغير وجه 
حق، قد رفعت من ســجالت الهيئة 

كما أفاد البيان أنه مت رد املبالغ املالية 
التي سبق خصمها كاملة، كما أضاف 
البيان أن اجلمعية على استعداد لتقدمي 
املستندات الدالة على رد وإرجاع املبالغ 
املالية للمذكور وفقا ملا ورد في بيان 

اجلمعية.
ونظرا ملــا للمال العام من حرمة 
نص عليها الدستور، وغلظ القانون 
عقوبة التعدي عليه أو املساس به بغية 
حمايته واحلفاظ عليه، يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:

ـ  هل أرجعت الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقــي والتدريــب املبالغ املالية 
للعضو املذكور كمــا ورد في بيان 
اجلمعية؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فما 
املبررات القانونية التي سوغت إقدام 
الهيئة علــى ذلك؟ وإذا كانت اإلجابة 
النفي، فمــا اإلجراءات التي اتخذتها 
الهيئة جتاه اجلمعية املذكورة خصوصا 
أن الشخص املعني في هذه اجلمعية 
يشغل منصب قيادي في الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب؟

أ. د. حمد املطر


