الكندري يطالب بإلغاء فحوصات  pcrعن الطلبة واملعلمني
وجه النائب د .عبدالكرمي الكندري س��ؤاالً إلى نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون
تعزيز النزاهة عبد الله الرومي.
ونص السؤال على ما يلي :يرجى إفادتي وتزويدي
باآلتي :ما سبب إصدار الوزير قرار بتأجيل العمل بالقرار
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املال يستفسر عن آلية إرساء مناقصة مشروع
مدينة صباح السالم اجلامعية
ريا�ض عواد

الغامن ومفوض العام

استقبل رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغامن
امس املفوض العام لوكالة األمم املتحدة إلغاثة
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني ف��ي الشرق
األدنى (أونروا) فيليب الزاريني والوفد املرافق
له ،وذلك مبناسبة زيارته للبالد.

وبحث اللقاء العديد من القضايا واملوضوعات
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���وض���ع اإلن���س���ان���ي ل�لاج��ئ�ين
الفلسطينيني ،وس��ب��ل تذليل ك��اف��ة العقبات
للتخفيف من معاناتهم وتسهيل وتيسير عمل
وكالة (أونرو)

اخلليفة يستقبل مجموعة من
املوظفني مبطار الكويت الدولي
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الغامن يستقبل املفوض العام
لوكالة «أونروا»

ال��وزاري رقم  2021/100بشأن قصر شغل وظيفة أمني
سر جلسة على املوظفني الكويتيني ملدة عام رغم اتخاذ
مجلس الوزراء قرارات عدة  بشأن املضي بتطبيق سياسة
اإلحالل؟
من جهة أخرى قال النائب الدكتور عبدالكرمي الكندري

«بعد تراجع حاالت اإلصابة وارتفاع نسبة املطعمني ،على
مجلس الوزراء االكتفاء بإجراءات التباعد وإعالن العودة
الكاملة للحياة الطبيعية وإلغاء منع سفر غير املطعمني
وإلغاء فحوصات  pcrعن الطلبة واملعلمني وإعادة اليوم
الدراسي لوضعة الطبيعي.

أعلن النائب د .بدر املال عن توجيهه
س���ؤاالً إل��ى وزي��ر النفط وزي��ر التعليم
العالي د .محمد الفارس.
ونص السؤال على ما يلي:
املوضوع :مشروع مدينة صباح السالم
اجلامعية  -جامعة الكويت.
امل��ن��اق��ص��ة :رق���م KU/ /18-19
 KUcP/C/1320ت��وري��د وتركيب
وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية
لتكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات واالت��ص��االت
مبدينة صباح السالم اجلامعية.
يرجى موافاتنا بإجابات تفصيلية
لالستفسارات التالية مع إرفاق املستندات
الثبوتية التي تدعم اإلجابات ،واملقدمة في
العطاء األصلي:
 - 1هل متت دراسة إمكانية الشركات
احمللية ملطابقة ال��ش��روط امل��ذك��ورة في
املناقصة وخلق منافسة تصب في خدمة
املصلحة العامة؟
 - 2ما األسس واملعايير التي مت على
أساسها تقييم الشركات؟ وما الشروط
اإللزامية التي قد مت طلبها في شروط
املناقصة والتي أدت إلى استبعاد كبرى
الشركات الوطنية في هذا املجال وترشيح
شركة واحدة فقط؟
- 3هل امتثلت جميع الشركات بتقدمي
مركز البيانات اخلاص ملعايير ومواصفات
م��راك��ز البيانات املصنفة م��ن املستوى
ال��ث��ال��ث (Tier III Of Uptime.
 )TIA-942 or Higherبوقت تسليم
العطاء؟ وهل تقدمي شهادة تفيد ذلك وقت
تسليم العطاء حسب ما جاء في كراسة
املواصفات للبند اخلاص لـ DR-Site-
 Co-Iocationصفحة رق��م ـ)143
والبند رقم ( )5من صفحة رقم ()36؟

بدر املال

د .محمد الفارس

- 4مل��اذا قدمت جامعة الكويت طلب
للجهاز املركزي للمناقصات العامة بزخذ
كتاب التزام من الشركة امل��راد الترسية
عليها بناء على (كتاب جامعة الكويت
()KUCP/CTC/ICT/14/21
املرسل إلى اجلهاز املركزي للمناقصات
العامة بتاريخ  29أغسطس  )2021الذي
نص على «على الشركة تقدمي املزيد من
الوثائق اخلاصة ملتطلبات مركز البيانات
االحتياطي وذلك التأكد من التزام إحدى
الشركات مبعايير (.)TierIII
 - 5تضمنت وثيقة املناقصة وجود
ش��رط تعسفي ف��ي ال��ش��روط اإلل��زام��ي��ة
بخصوص تطبيق معايير (TIA-942-
 )BICSI-002حيث إن ه��ذه املعايير
تطبق ف��ي ال��والي��ات املتحةد األميركية
وكندا كونها ص��ادرة كمعايير أميركية
 ANSI/TIA-942وهي اختصارا لـ:
(American National Standard

 ،)institutioفهل مت اعتمادها من قبل
اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات
( )CAITداخل دولة الكويت في تطبيق
امل��ع��اي��ي��ر؟ ومل���اذا ل��م يتم طلب اعتماد
ش��ه��ادات ال��ـ ( )ISOال��دول��ي��ة املعتمدة
عامليا ()Intenational Standard
)(Organization؟ وكم عدد الشركات
املستبعدة من هذه املناقصة لهذا الشرط؟
 - 6لوحظ وجود شرط آخر تعجيزي
في الشروط اإللزامية في الوثيقة ()2-2
صفحة ( )142وهي اشتراط معدل مردود
سنوي ودوران رأس امل��ال (Annual
 )Turnoverملبلغ ( 50مليون دينار
كويتي) عن كل سنة مل��دة ( )3سنوات،
أي ( 150مليون دينار كويتي) ملدة ()3
سنوات؟
علما بأن امليزانية التقديرية للمناقصة
التي رص��دت للمشروع هي ( 20مليون
دينار كويتي) فقط عن كامل مدة املشروع

وفترة الصيانة اخلاص بها ( 3سنوات).
 فكم عدد الشركات املستبعدة من هذهاملناقصة لهذا الشرط؟
 ه��ل مت طلب اع��ت��م��ادات أو كفاالتبنكية للتأكد م��ن ق��درة ال��ش��رك��ات على
الوفاء بااللتزامات التعاقدية؟
 هل حجم املبيعات السنوية يعكسمالءة الشركات املالية؟
 هل مت دراسة األسس واملعايير التيعلى أساسها وض��ع ه��ذا الشرط واألخ��ذ
بعني االع��ت��ب��ار لعدد ال��ش��رك��ات احمللية
املتخصصة ف��ي م��ج��ال املناقصة التي
تستوفي الشرط؟
 هل متت مناقشة الشرط املالي خاللاالجتماع التمهيدي للمناقصة؟
 ه��ل مت االع���ت���راض عليه م��ن قبلال��ش��رك��ات امل��ش��ارك��ة؟ وم���ا رد جامعة
الكويت عليه؟
 - 7م��ا نتائج التقرير الفني األول
الصادر من الشركات االستشارية املقدم
للجامعة بعد تقدمي ال��ع��روض م��ن قبل
جميع الشركات املشاركني في املناقصة؟
وف��ي ح��ال ع��دم تطبيق أي من الشركات
امل��ش��ارك��ة .مل��اذا ل��م تقم جامعة الكويت
بالطلب من اجلهاز املركزي للمناقصات
العامة إلغاء املناقصة اسنادا للمادة ()55
البند ( )7لسنة 2016؟ التي تنص علي
«إذا مت كشف قصور خطير أو خطأ في
وثائق املناقصة مبا ال يتبقى معه جدوى
من االستمرار
- 8ما صحة أن بعض االستشاريني قد
مت نقلهم من شركة االستشارات املسؤولة
عن تقييم املناقصة للعمل لدى الشركة
املزمع الترسية عليها قبل إغالق املناقصة
مبدة وفي حال صحة هذه املعلومة ،يرجى
اإلفادة عن اإلجراءات املتخذة جتاه ذلك.

جلنة الشؤون االقتصادية واملالية للبرملان العربي اتفقت على خطة عمل دور االنعقاد املقبل

العتيبي لوزير التجارة :ما إجراءاتكم جتاه البيان
التحذيري إلحدى وكاالت السيارات؟
اخلليفة وبعض موظفي مطار الكويت

استقبل النائب مرزوق اخلليفة في مكتبه مبجلس األمة امس مجموعة من املوظفني العاملني مبطار
الكويت الدولي (من مفتشي أمن املطار)
واستمع اخلليفة إلى شرح ألوضاعهم الوظيفية فيما يخص العالوات والبدالت التي لم يتم صرفها

املناور لـ الشايع :هل أُعيد تعيني وافد عمره
 70عاماً ..مستشار ًا براتب  3آالف دينار؟
س��أل النائب أس��ام��ة امل��ن��اور ،وزي��ر الدولة
لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون اإلسكان
والتطوير العمراني« :ه��ل متت إع��ادة تعيني
مستشار واف��د كانت ال��وزي��رة ال��دك��ت��ورة رنا
الفارس أنهت عقده عندما كانت وزيرة لإلسكان
حيث ك��ان يتقاضى  3آالف دينار وق��د جتاوز
ع��م��ره السبعني ،وه��ل مت��ت إع��ادت��ه بالراتب
نفسه؟».
وق��ال ،في نص ال��س��ؤال« ،سبق أن أص��درت
ال��ف��ارس خ�لال توليها وزارة ال��دول��ة لشؤون
اإلس��ك��ان ع���ام  2020ق����رارات ب��إن��ه��اء عقود
املستشارين الوافدين وبعضهم جتاوز سن 70
عاماً وآخرون بني  60و 65عاماً .فما مدى صحة
إع��ادة تعيني أحدهم كمستشار مما يزيد عمره
عن الـ  70عاماً مرة أخرى وبراتب موا ٍز لراتبه
السابق البالغ ثالثة آالف دينار؟».
وأضاف« :وما صحة منح مستشار وافد معاد
تعيينه حديثاً بعد ان سبق انهاء عقده في عام
 2020بأعمال إضافية تصل إلى  100ساعة
يتحصل مبوجبها على مبالغ ماليه عالية الكلفة
دون ض��رورة لذلك ،وبشكل يتجاوز على ما
يتحصل عليه املوظف الكويتي؟».
وطالب املناور تزويده بالقرارات الصادرة
بإعادة تعيني أي من املستشارين السابق انهاء
تعاقدهم ،وباملكاتبات مع ديوان اخلدمة املدنية
والردود في شأن طلب اعادة تعيني مستشارين
وافدين سبق انهاء التعاقد معهم أو التعاقد مع
مستشارين وافدين جدد بالتعيني املباشر أو
بالنقل من وزارات ومؤسسات وهيئات أخرى
أو م��ن خ�لال ال��ن��دب او التكليف س��واء براتب
أو مبكافأة ،وبأسماء املستشارين الوافدين
العاملني في وزارة ال��دول��ة لشؤون اإلسكان
العمراني واملؤسسة العامة للرعاية السكنية
مع املؤهل ال��دراس��ي ،واسماء اجلامعات التي

شايع الشايع

حتصلوا فيها على شهاداتهم مع التقدير احلاصل
عليه والسيرة الذاتية عن اخلبرات ومجاالت
العمل السابقة ،والرواتب التي يتحصل عليها
كل منهم أو املكافآت أو مبالغ األعمال اإلضافية
واللجان املشتركني فيها ومهام كل منهم سواء
كان بالتعاقد أو بقرار.
وسأل املناور« :هل مت منح أي من املستشارين
الوافدين بالوزارة أو املؤسسة العامة للرعاية
السكنية مكافات أعمال ممتازة؟» ،الفتاً إلى أنه
«صدر قرار سابق من الدكتورة رنا الفارس إبان
توليها وزارة الدولة لشؤون اإلسكان بتشكيل
فريق من  40موظفاً كويتياً وتكليفهم بعمل
اضافي لتسليم أوامر البناء ،إال أنهم فوجئوا اآلن
بالتضييق على عمل الفريق وتخفيض املكافات
واقتطاع  300دينار من كل موظف بحجة عدم
كفاية املخصصات املالية».

وجه النائب خالد العتيبي سؤاال إلى
وزير وزير التجارة والصناعة د .عبدالله
السلمان .ونص السؤال على ما يلي:
حذرت إحدى شركات وكاالت السيارات
ع��م�لاءه��ا م��ن إع���ادة بيع م��ودي��ل لها أو
تصديره خ��ارج الكويت عقب شرائه،
وأرج��ع��ت الشركة ذل��ك التحذير إل��ى ما
وصفته أن املركبات املباعة مخصصة
لالستعمال داخ��ل الكويت فقط ويُحظر
بيعها أو تصديرها .وأك��دت الوكالة في
ختام تنبيهها للمواطنني واملقيمني من
عمالئها أن الشركة تتمسك بحقوقها
القانونية ض��د ك��ل م��ن تسول ل��ه نفسه
مخالفة التعليمات التي جاءت بالتنبيه.
إن بيان الشركة بلهجته التهديدية
 ضد العمالء وأغلبهم من املواطنني -يخالف نص املادة  18من الدستور والذي
نص على «امللكية اخلاصة مصونة ،فال
مُينع أح��د من التصرف في ملكه إال في
حدود القانون ،وال يُنزع عن أحد ملكه إال
بسبب املنفعة العامة في األحوال املبينة
في القانون ،وبالكيفية املنصوص عليها
فيه ،وب��ش��رط تعويضه عنه تعويضا
ع����ادال» ،حيث إن صمت ال��دول��ة وعلى
رأسها وزارة التجارة والنصاعة اجلهة
الوحيدة املنوطة بها عدم نقل احليازات
أو امللكيات اخلاصة للغير وفقا لقوانني
م��ح��ددة وليس البائع أو الوكيل يؤكد
تفريط وزارة التجارة والصناعة في
حقها وحق الشعب بأحكام الرقابة على
من يعتقد أن شركته دول��ة داخ��ل الدولة
ق���ادرة على خ��رق ال��دس��ت��ور والقوانني
وعلى رأسها قانون الوكاالت ،لذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي- 1 :ما اإلجراءات

خالد العتيبي

د .عبدالله السلمان

التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها املتعلقة
بحماية املستهلك جتاه البيان التحذيري
إلح��دى وك��االت السيارات ،وه��ل نسقت
الوكالة مع الوزارة قبل إصدار هذا البيان؟
يرجى تزويدي بكل املستندات الدالة على
ذلك.
- 2تتجه نسبة كبيرة من املواطنني
لشراء السيارات احلديثة (إص��دار آخر
س��ن��ة) م��ن وك����االت س��ي��ارات ف��ي دول
مجاورة بسبب رخص أسعار السيارات
عن أسعار وك��االت الكويت على الرغم
م��ن امل��زاي��ا ال��ت��ي تقدمها ال��دول��ة لهذه
الوكاالت من أرض وغيرها .فهل أجرت
ال����وزارة دراس���ة للوقوف على أسباب
ه��ذه ال��زي��ادة باملقارنة مع بعض ال��دول
املجاورة ،وما اإلجراءات التي اتخذتها أو
ستتخذها ال��وزارة جتاه هذا الغالء غير
املبرر ألسعار بعض العالمات التجارية

احملتكرة عن مثيلتها في دول اخلليج؟
- 3ت��ع��د أس���ع���ار ق��ط��ع ال��غ��ي��ار في
وكاالت السيارات بالبالد وكذلك خدمات
السيرفيس املقدمة من الوكاالت من أغلى
األسعار على مستوى العالم ،فما خطة
ال��وزارة جتاه ارتفاع أسعار قطع الغيار
ب��ه��ذا ال��ش��ك��ل ،م��ع ت��زوي��دي بسياسات
ال���وزارة كاملة جت��اه ه��ذا األم��ر ودراس��ة
مقارنة بني األس��ع��ار في دول��ة الكويت
والدول األخرى في هذا املجال.
 - 4جميع املخالفات التي رصدتها
ال��وزارة وأجهزتها املختلفة على وكاالت
السيارات في السنوات اخلمس املاضية،
وإجراءات الوزارة جتاه هذه املخالفات ال
سيما فيما يتعلق باالحتكار.
- 5ت��ق��دم ع���دد كبير م��ن امل��واط��ن�ين
بشكاوى ع��دة تتعلق بالغش التجاري
الذي متارسه عدد من وكاالت السيارات،

ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ج��دول ي��وض��ح عدد
الشكاوى التي تتعلق بالغش التجاري
وغيرها ،وإجراءات الوزارة جتاهها.
- 6م���ا إج������راءات ال������وزارة ح��ي��ال
املمارسات االحتكارية أو ما تفعله عدد
من ال��وك��االت بتقليص نسب السيارات
املعروضة لديها بالتعاون مع مصانع
الشركات األم لكي يزيد الطلب ومن ثم
ترتفع األسعار؟
م��ن ج��ه��ة أخ���رى ق���ال ع��ض��و مجلس
االمة عضو البرملان العربي النائب خالد
العتيبي إن جلنة الشؤون االقتصادية
واملالية التابعة للبرملان العربي اتفقت
ال��ي��وم األرب���ع���اء ع��ل��ى خ��ط��ة ع��م��ل دور
االنعقاد املقبل فضال ع��ن االط�ل�اع على
املوقف املالي للبرملان.
وأوض�����ح ال��ن��ائ��ب ال��ع��ت��ي��ب��ي عضو
اللجنة في تصريح صحفي على هامش
االجتماع أن الكويت سلمت اللجنة تقريرا
حول كيفية استخدام مجال االتصاالت
وتكنولوجيا املعلومات والتحول الرقمي
م��ن خ�لال املنصات ال��ت��ي أطلقتها على
تطبيقات عدة والتي جاءت من خالل خطة
الكويت للتحول الرقمي الشامل.
وأش���ار إل��ى أن��ه ط��ال��ب ب����إدراج هذا
التقرير الكويتي مع باقي التقارير املقدمة
من ال��دول األعضاء في البرملان العربي
موضحا أن االج��ت��م��اع بحث امل��وازن��ة
السنوية للبرملان استنادا إل��ى نظاميه
الداخلي واملالي.
ولفت إل��ى أن اللجنة ستواصل غدا
استكمال النقاش حول مشروع املوازنة
إلى جانب تقرير احلالة االقتصادية في
العالم العربي عن عام 2020

احلميدي  :ما أسباب عدم تعيني أمني عام للديوان الوطني حلقوق اإلنسان؟
وجه النائب بدر احلميدي سؤالني إلى كل
من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل
وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله
يوسف الرومي ،وزير اخلارجية وزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د .أحمد ناصر
احملمد ،ونص السؤاالن على ما يلي:
س��ؤال إل��ى وزي��ر الدولة لشؤون تعزيز
النزاهة  :تداولت وسائل اإلعالم والتواصل
االج��ت��م��اع��ي مقطع فيديو للسفير جمال
الغنيم ف��ي جلسة األمم املتحدة ملناقشة
تقرير الكويت اخل��اص في جلنة احلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
وقد لفت السفير الغنيم في اجللسة إلى
أن الديوان الوطني حلقوق اإلنسان ال دور
ل��ه وال مساهمة ف��ي تقرير دول��ة الكويت

واصفا الديوان باجلهة غير الرسمية وغير
احلكومية ،على الرغم من ص��دور القانون
رق��م  67لسنة  2015ف��ي ش��أن ال��دي��وان
الوطني حلقوق اإلنسان ،ثم تبعه مرسوم
بتعيني أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام
 ،2018لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1ما أسباب عدم حضور وفد من الديوان
الوطني حلقوق اإلنسان إل��ى جلسة جلنة
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
امل��ذك��ورة أع�ل�اه؟ وم��ا أس��ب��اب ع��دم تقدمي
الديوان تقرير إلى اللجنة املختصة؟
- 2ه��ل أص��در ال��دي��وان الوطني تقارير
محلية ودول��ي��ة خ��اص��ة بقضايا حقوق
اإلن��س��ان ف��ي ال��ك��وي��ت؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
اإليجاب ،فيرجى تزويدي بصورة ضوئية

من تلك اإلصدارات.
- 3ما أسباب عدم تعيني أمني عام للديوان
الوطني حلقوق اإلن��س��ان إل��ى ه��ذا اليوم،
خصوصا بعد تقدمي  40شخصا أوراقهم
لشغل منصب األم�ي�ن ال��ع��ام ومت إج���راء
املقابالت املطلوبة ،ثم مت التفاضل بني 7
مرشحني تنطبق عليهم ش��روط شغل ذلك
املنصب ،واستبعاد الفائز األول من دون
سبب واضح؟
ونص السؤال إلى وزير اخلارجية على:
تداولت وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي
مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة
األمم املتحدة ملناقشة تقرير الكويت اخلاص
في جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية
والثقافية.

بدر احلميدي

