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  الشاهني : إطالق اسم الدكتورة جميلة الفرج على إحدى مؤسسات »الصحة«
أعلن النائب أسامة الشاهني عن تقدمه 
اقتراح برغبة بإطالق اسم الدكتورة جميلة 
الفرج، على إحدى املؤسسات الصحية بدولة 

الكويت.
ونص االقتراح على ما يلي:

فقدت دولة الكويت أحد األطباء الذين أفنوا 

جل عمرهم في خدمة الكويت، وهي الدكتورة 
جميلة محمد خالد الفرج )رحمها الله)

تفانت الفقيدة الكرمية في عملها وتطوير 
املجال الصحي من خللالل رحلتها العلمية 
والعملية، حيث شغلت املللرحللومللة بللإذن 
الله تعالى منصب مدير إدارة مركز شيخة 

اإلبراهيم الصحي منذ افتتاحه عام ٢٠٠٨ 
ويضم مختبرات وعيادات أسنان وسكري 

وأقساماً للتغذية وتقييم الطفل وغيرها.
كما كان للراحلة الفاضلة أدوار بطولية 
أثناء االحتالل العراقي للكويت، حيث قامت 
بللإيللواء وعلللالج أبللطللال املللقللاومللة الكويتية 

املصابني، واملرابطني الهاربني من مالحقة 
قوات االحتالل الغاشم في ١٩٩٠.

لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي :
إطالق اسم )الدكتورة جميلة محمد خالد 
الللفللرج(، على إحللدى املللؤسللسللات الصحية 

بدولة الكويت

احلويلة لوزير املالية : ما أسباب عدم صرف 
رواتب العاملني في »حماية املنافسة«؟

ريا�ض عواد 

أعلن  النائب د. محمد احلويلة عن 
توجيهه  سللؤاال إلللى وزيللر املالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار 
خليفة حمادة، حول األسباب التي تستند 
إليها الوزارة لعدم صرف رواتب وحقوق 

العاملني في جهاز حماية املنافسة.
ونص السؤال على ما يلي:

صللدر القانون رقللم 72 لسنة 2020 
في شان حماية املنافسة متضمنة أحكام 
التنظيم الهيكلي وشلللؤون العاملني 
واللللللوائللح املالية بإسناد االختصاص 
بإصدارها إلى رئيس إدارة جهاز حماية 
املنافسة وفقا للبند )6( من املللادة رقم 
)18( مللن الللقللانللون واللللذي ينص على 
“إصدار اللوائح املالية واإلدارية لشؤون 
املوظفني باجلهاز في إطللار االعتمادات 
املالية املللقللررة، من دون التقيد بأحكام 

قانون ونظام اخلدمة املدنية«.
واستنادا إلى صللدور الالئحة املشار 
إليها وجدول املرتبات املدرج بها، واملبالغ 
احملللددة بها اعتمادا على املبالغ املقدرة 
مبشروع امليزانية املقدم لللوزارة املالية 
بعد طلبها تخفيضه، وافقت وزارة املالية 
على مشروع امليزانية واعتمد من مجلس 
الللللوزراء فللي ظللل التعليمات اخلاصة 
بترشيد امليزانية للعام 2022/2021 
وصدر بها القانون رقم 5 لسنة 2021 في 
شأن ربط ميزانية الللوزارات واإلدارات 

احلكومية للسنة املالية 2022/2021.
وعلى الرغم من صدور قانون اعتماد 
امليزانية مبا فيها جدول املرتبات جاءت 
املطالبات املتبادلة بللني وزارة املالية 
واجلهاز باالعتراض على جدول املرتبات 
ووضللع قيد وشللروط على الصرف من 
الللرواتللب بللدعللوى املللغللاالة فللي تقديرها 
ومللن ثم وقللف صللرف مرتبات العاملني 
قبل تخفيضها على الرغم من أنه سبق 
تخفيضها قللبللل إقللللرار امللليللزانلليللة مبا 
سيتوافق مع تعليمات الترشيد الصادرة 

من مجلس الوزراء.
واستندت الوزارة إلى عدد من املبررات 
التي ارتكزت على أحكام املادتني )17(، و 
)20( من املرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 
1978 في شأن قواعد إعللداد امليزانيات 
العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب 
اخلتامي بطلب تخفيض الللرواتللب على 
أساس مقارنتها برواتب اجلهات األخرى، 
وعلى الرغم من اعتماد امليزانية وبنود 

األعمال املدرجة بها.
وبالنظر إلى ما جنم عن هذا املوقف من 
وزارة املالية، وما استندت إليه من أحكام 
أو مبررات وأي كللان سندها فقد جاءت 

مخالفة للميادين الدستورية والقانونية 
وهي:

1 -يجب تنفيذ أحكام امليزانية وفقا 
للقانون الصادر بها وكما أُدرج به دون 
تعديل، ومن ثم ال يجوز إضافة شرط أو 
وضع قيد عليها إال بللاألداة الدستورية 

ذاتها وهي القانون.
2 -إذا ارتكز األمر على تقييم الرواتب 
للعاملني رغللم تخفيضها أكثر من مرة 
قبل اعتماد امليزانية واعتماد احلالي 
منها بقانون امليزانية والسابق دراسته 
واملوافقة عليه من وزارة املالية ومجلس 
الللللوزراء قبل إصلللدار مللرسللوم إحالته 
للسلطة التشريعية، ال يجوز تعديله 
إضافة أو حذفا في امليزانية احلالية التي 

يجب أن يجري الصرف وفقا ملا جاء بها.
3 -ال سند أو محاجة ملللا ورد من 
اعتراضات وزارة املالية باختصاصها 
وفقا ألحكام املادتني )17(، و )20( من 
املرسوم بالقانون املشار إليه حيث إنه 
ال يجوز أن تطلب التعديل على اللوائح 
املالية واإلداريللة خصوصا بعد املوافقة 
على االعللتللمللادات املالية بقانون ربط 
امليزانية، كما ال يجوز طلب توجيه اجلهاز 
بالصرف على النحو اللللوارد مبيزانية 
العام السابق مع تسويتها مع ميزانية 
العام احلالي ملا في ذلللك من مخالفات 
لقواعد تنفيذ امليزانية، بل ويصيب عمل 
اجلهاز عن تأدية مهامه وسداد مرتبات 

العاملني فيه.
وإزاء مللا سبق كله مللن مللواقللف من 
اللللوزارة ومسؤولي اجلهاز بعد تقرير 
استقالليته ماليا وإداريا، فإن من املالئم 
معرفة األسباب واإلجراءات التي أدت إلى 
املوقف املتأزم بني وزارة املالية وجهاز 
حماية املنافسة وإجلللراءات الللوزارة في 

شللأن حسم اخلللالف ومتكني اجلهاز من 
أداء مهامه حفاظا للمال العام ورعاية 

للصالح العام.
ومللللا كلللان جلللهللاز حللمللايللة املنافسة 
أهمية رقابية واقتصادية في النهوض 
بللاالقللتللصللاد الللوطللنللي ودعلللم املنافسة 
واالستثمار بالدولة، وعليه فإن املهام 
املللنللوطللة بللاجلللهللاز تتطلب استقطاب 
وتللعللزيللز اجلللهللاز بللالللكللوادر البشرية 
الوطنية ذات اخلبرة والفنادق، ومنع 
التسرب الوظيفي للكفاءات التي دربها 
اجلهاز، فكان ينبغي منح موظفي اجلهاز 
مميزات وحوافز إضافية، وذلك لتحصني 
املوظفني من اإلغللراءات املالية لرقابتهم 
على مؤسسات مالية واقتصادية كبيرة، 
باإلضافة إلى وجود حظر على املوظفني 
من ناحية العمل لدى األشخاص الذين 

يخضعون للفحص.
وحيث إنلله حتى تاريخه لللم يتمكن 
اجلللهللاز مللن مصرف الللرواتللب اخلاصة 
باملوظفني ، وفق الالئحة املقررة، وحيث 
إن ذلللك يترتب عليه غيب العدالة بني 
اجلهات الرقابية ووقللوع ضللرر نفسي 

ومعنوي كبير على العاملني.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي

1 -مللا األسللبللاب التي تستند إليها 
اللللوزارة لعدم صللرف رواتلللب وحقوق 
العاملني في جهاز حماية املنافسة وفقا 
ملا أُدرج في اعتمادات القانون رقللم 5 
لسنة 2021 بربط ميزانية الللوزارات 

واإلدارات احلكومية؟
2 -مللا إجلللراءات اللللوزارة في التقيد 
بأحكام قللانللون امليزانية مبللا ال يجوز 
التعديل فيها باحلذف أو اإلضافة سواء 
شروط أو قيد إال باألداة الدستورية ذاتها 

وهي التعديل التشريعي لها؟

3 - هللل طلبت اللللوزارة مللن اجلهاز 
تنفيذ امليزانية لهذا العام على النحو 
الذي جاء في امليزانية السابقة؟ إذا كانت 
اإلجللابللة اإليللجللاب، فهل يجوز توجيه 
اجلهاز بالصرف على النحو الللوارد في 
امليزانية السابقة للعام 2021/2020، 
خصوصا فيما يتعلق بللالللبللاب األول 
)تعويضات العاملني(، مع وجود اعتماد 
مبيزانية الللعللام 2022/2021؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 

بالسند القانوني أو الالئحي لهذا الطلب.
4 - ملا كانت املادة )17( من القانون 
رقللم )31( لسنة 1978 بقواعد إعللداد 
امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها 
واحلساب اخلتامي، ُتلزم وزيللر املالية 
بللإصللدار الللتللعللاملليللم اخلللاصللة بتنفيذ 
امليزانية على نحو يضمن مطابقة هذا 
التنفيذ ألحكام القوانني واللوائح، أي 
تتوافق تلك التعاميم مللع الللقللانللون ال 
أن تللخللالللفلله، فللمللا الللسللنللد الللقللانللونللي 
ملخالفة وزارة املالية ذلك وعدم صرف 
االعتمادات املقررة في القانون ووضع 

قيود على امليزانية؟
5 -هل استناد الوزارة في إجراءاتها 
املقيدة مليزانية اجلللهللاز طبقا ألحكام 
املللادة )20( من املرسوم بالقانون رقم 
)31( لسنة 1978 املشار إليه جاء وفق 

صحيح تفسير املادة املشار إليها؟
6 - ما تفسير الللوزارة لالستناد إلى 
املادتني املشار إليهما في غير احلللاالت 
احملددة بهما وهي استخدام االعتماد أو 
تنفذ التعليمات املرفقة بقانون امليزانية 
أو الللواردة في جداولها؟ وما مبرراتها 
لللعللدم املللوافللقللة على تطبيق اجللللداول 
اخلاصة مبرتبات ومزايا العاملني في 
اجلهاز كما وردت بامليزانية املعتمدة 

للعام 2022/2021؟
7 - مللا إجلللللراءات اللللللوزارة حلسم 
اخلللللالف بلللني رؤى كلللل ملللن اللللللوزارة 
واجلللهللاز لللتللدارك تأخير قيام اجلهاز 
مبهامه وصرف مستحقات العاملني كما 

ورد في امليزانية؟
8 -ملاذا لم تبادر الللوزارة بالتنسيق 
مللع مللسللؤولللي اجلللهللاز حلسم اخلللالف 
رعللايللة للصالح الللعللام؟ على أن تكون 
اإلجابة مزودة مبا قد يتطلبه البيان من 
إيضاح معزز بالقوانني واللوائح املنظمة 

لتنفيذ امليزانية.
9 - ما أسباب عدم اعتراض الوزارة 
أو تعقيبها على مشروع امليزانية عند 
دراسلللتللله وقللبللل عللرضلله علللللى مجلس 
الوزراء أو إقرار قانونها بأي من املبررات 

التي تثيرها اآلن؟

  املضف يسأل عن أسباب تكليف 
موظف قطاع خاص بأعمال

اإلدارة القانونية في »االتصاالت«
أعلن  النائب عبدالله املضف  
عن توجيهه سللؤاال إلللى وزيللرة 
األشغال العامة وزيللرة الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
امللللعلللللللوملللات حللللول »تللعللاقللد 
االتللصللاالت مللع أحللد العاملني 
بالقطاع اخلاص وتكليفه بأعمال 

مدير اإلدارة القانونية«.
وقال »تكبدت الهيئة العامة 
لالتصاالت وتقنية املعلومات 
خسائر مالية بلغ ما أمكن حصره 
مللنللهللا مللبلللللغ 147،982،000 
دينار كويتي نظير االستعانة 
والللتللعللاقللد مللع أحلللد العاملني 
بللالللقللطللاع اخلللللاص وتكليفه 
بأعمال مدير اإلدارة القانونية«، 
طالبا تزويده باللوائح والنظم 
والتعميمات والقرارات الصادرة 
مللن الهيئة العامة لالتصاالت 
وتقنية املعلومات واملللبللررات 
الللتللي حللللددت فلليللهللا إجللللراءات 
االستعانة والتعاقد، وتزويده 
بأسباب اسللتللمللرار االستعانة 
بللاملللذكللور بللعللد صلللدور الئحة 
شؤون التوظف باملخالفة للمادة 

)26( من الالئحة.
كللمللا طلللللب املللضللف تللزويللده 
»بأسباب تكليف املذكور بالقيام 
بأعمال مدير اإلدارة القانونية 
وصلللرف املخصصات املللقللررة 
للدرجة العاشرة على الرغم من 
كونه ال يعد موظفا في الهيئة 
وفقا املللادة )26( من الالئحة، 
وأسباب تكليف املذكور بالعمل 
فللي جلنة املللراجللعللة والتدقيق 
وصللرف مكافآت مالية بلغ ما 
أمكن حصره منها 6،800.000 

دينار كويتي«.
واستفسر أيضا عن »أسباب 
تكليف املللوظللف املللذكللور مبهام 
رسمية جلمهورية مصر العربية 
واململكة املغربية«، طالبا إفادته 

بتقرير أعمال كل مهمة رسمية.
وسللللللأل عللللن »اللللضلللوابلللط 
والشروط التي استندت عليها 
الهيئة بتعيني املذكور على عقد 
كويتي لشغل وظيفة ذات طابع 
خاص باملخالفة للمادة )26( من 
املرسوم بقانون رقم )15( لسنة 
1979 بشأن اخلدمة املدنية«، 
وطلب تللزويللده »بأسباب عدم 
قيام الهيئة بتسجيل املوظف 

املللذكللور لللدى املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية باملخالفة 
للمادة )94( من قانون التأمينات 
االجتماعية رقللم )61( لسنة 

1976 وتعديالته«.
وتللابللع: “إشارة الللى ما ورد 
في تقرير ديللوان احملاسبة من 
أخطاء شابت عملية االستعانة 
أو التعيني أو تكليف املذكور، 
هللل قللام املللوظللف بللسللداد املبالغ 
امللللذكلللورة؟ إذا كللانللت اإلجللابللة 
باإليجاب يرجى تزويدي بكل 
املستندات الدالة على ذلك وما 

هي اإلجراءات التي اتخذتها
الهيئة بعد السداد؟ وإذا كانت 
اإلجابة بالنفي يرجى تزويدي 
بالسند القانوني لعدم استرجاع 
تلك املبالغ وما هو دور الهيئة في 

استرجاع تلك املبالغ؟«
وقلللال املللضللف: هللل أصللدرت 
الهيئة قرارا بتكليف موظف آخر 
خاص على شهادة في الهندسة 
للقيام بأعمال اإلدارة القانونية 
في عام 2021؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدنا بكل 
املستندات والقرارات ذات الصلة، 
مع بيان كل اإلجراءات التي قامت 
بها الهيئة الختيار مدير اإلدارة 
القانونية واملللؤهللالت العلمية 
املطلوبة لالختيار لهذا املنصب«.

من جهة أخللرى وجلله النائب 
عبدالله املضف سؤاالً إلى وزير 
اخلارجية وزير الدولة لشؤون 
مجلس الللوزراء الشيخ د. أحمد 

ناصر احملمد، نص على اآلتي:
-هللل اعللتللذرت إدارة الفتوى 

والللتللشللريللع عللن املللشللاركللة في 
جلللان مشكلة بللقللرارات وزاريللة 
منذ عام 2013؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليلللجلللاب فلليللرجللى تلللزويلللدي 

باألسباب.
-كم عدد القضايا املرفوعة من 
إدارة الفتوى والتشريع بنفسها 
أو بصفتها ممللثلللللة للجهات 
الرسمية منذ عللام 2013 حتى 
ورود اللللسلللؤال؟ وكلللم القيمة 
اإلجمالية للمطالبات املالية عن 
تلك القضايا؟ وكم احملصل منها 
خلزينة الدولة؟ وكم من املبالغ 
لم تدخل خزانة الدولة بسبب 
خسارة تلك القضايا؟ وما دور 

اإلدارة في استرداد تلك املبالغ؟
-كللللم عللللدد الللقللضللايللا الللتللي 
خسرتها إدارة الفتوى والتشريع 
املرفوعة على مؤسسات الدولة 
والللتللي متثلها إدارة الفتوى 
والللتللشللريللع أملللام الللقللضللاء منذ 
عللام 2013 حتى تاريخ تقدمي 
السؤال؟ وكم التكلفة املالية على 
خزانة الللدولللة من خسارة تلك 

القضايا؟
-كللم عللدد الللفللتللاوى اللللواردة 
في إدارة الفتوى والتشريع منذ 
عللام 2013 حتى تاريخ تقدمي 
السؤال؟ وكم عدد الفتاوى التي 

رد عليها؟
-كم عدد الفتاوى الصادرة من 
إدارة الفتوى والتشريع واتضح 
عدم صحتها قانونياً من خالل 
صللدور أحكام قضائية تخالف 
تلك الفتاوى منذ عام 2013 حتى 

تاريخ ورود السؤال؟

رنا الفارس 
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عبدالله املضف خليفة حمادة  د. محمد احلويلة 

  الصالح يقترح تسليم القسائم 
اجلاهزة في مشروع خيطان 

اجلنوبي ملؤسسة الرعاية السكنية
أعلن النائب د.هشام الصالح 
عللن تللقللدملله بللاقللتللراح برغبة، 
بقيام وزارة األشغال بإجراءات 
الللتللسلللللم اخلللاصللة بالقسائم 
اجلللاهللزة فللي القطعتني 2-1 
مللن مللشللروع خيطان اجلنوبي 
وتسليمها للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، ومتكني األسر 
املستفيدة من قسائمها السكنية .

ونص االقتراح على ما يلي:
ألزَم القانون رقم ) 47( لسنة 
1993 املؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بتوفير هللذه الرعاية 
ملستحقيها في مللدة ال تتجاوز 
خمس سنوات من تاريخ تسجيل 
الطلبات وبصفة استثنائية 
في مدة ثماني سنوات بالنسبة 
للطلبات املسجلة عند تاريخ 

صدور ذلك القانون .
وقد أطلقت الدولة مشاريع 
إسكانية عديدة متفاوتة احلجم 
لتلبية الطلبات امللحة لألسر 
الللكللويللتلليللة املللتللعللطلللللة للظفر 
بشروط السكينة واالستقرار 
التي تعتبر من دعامات املجتمع 
التي تصونها الدولة ويكفلها 

الدستور .
غير أن استكمال إجناز غالبية 
تلك املشاريع اصطدم بالكثير 
مللن الللعللوائللق الللتللي تللعللود إلى 
السوء في التقدير أو التقاعس 
فللي الللتللدبلليللر مللا حلللول أحللالم 
وآمال األسر في تسلم مساكنها 
– املوزعة ورقيا – إلى كوابيس 
جلللراء طللول سللنللوات االنتظار 
وتسويف مواعيد اإلجناز وتعثر 

األشغال.
ويللعللتللبللر مللشللروع خيطان 
اجلنوبي الللذي تقدر قسائمه 
بحوالي 1448 قسيمة منوذجا 
للللذللللك، حلليللث للللم يللتللم تسلم 
األشللغللال اخلللاصللة بالقطعتني 
1-2 من املقاول إلى اآلن بالرغم 

من التصريحات الرسمية التي 
تفيد بأن نسبة اإلجنللاز ناهزت 
%98 في أوائللل أكتوبر 2021 
) تاريخ انتهاء املدة التعاقدية 
مع هيئة الطرق والنقل البري ( 
وألّن القاعدة املأثورة تقول )إّن 

ما ال يدرك كله ال يترك جله(.
ومبا أن واقع األمر في مشروع 
خيطان اجلنوبي يؤكد توافر 
أراض جللاهللزة قابلة للتوزيع 
وأخللرى غير ذلك بسبب وجود 
أنللقللاض مللن صللخللور وأتللربللة 
وغلليللرهللا قللد يتطلب إخللالؤهللا 

مزيدا من الوقت.
وحرصا على إنهاء معاناة 
كثير مللن األسلللر املنتظرة في 
طابور اإلسكان لسنوات طويلة، 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
بقيام وزارة األشللغللال العامة 
بلللإجلللراءات الللتللسلللللم اخلللاصللة 
بالقسائم اجلاهزة في القطعتني 
1-2 ملللن ملللشلللروع خلليللطللان 
اجلنوبي وتسليمها للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية و التي 
عليها مللخللاطللبللة كللل اجلللهللات 
املعنية مللن أجللل متكني األسللر 

املستفيدة من قسائمها السكنية.

هشام الصالح 

سأل وزيري التعليم العالي واملالية.. 

املويزري : هل تدخل الديوان األميري
لوقف راتب »حاكم املطيري«؟

وجه النائب شعيب املويزري سؤالني 
إلى وزيري املالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار خليفة حمادة، 
ووزيلللر النفط وزيلللر التعليم العالي 
د.محمد الللفللارس، ونللص الللسللؤاالن على 

ما يلي:
سؤال إلى وزير املالية

يرجى إفادتي وتزويدي مبا يلي:
1 -هلللل خللاطللبللت جللامللعللة الللكللويللت 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
حللول الللقللرار رقللم )1376( امللللؤرخ في 
20202/12/14 الللصللادر من جامعة 
الكويت بشأن إحالة املللواطللن الدكتور 
حاكم عبيسان املطيري إلللى التقاعد؟ 
وهل اتخذت املؤسسة اإلجراءات الالزمة 
املتعلقة بتقاعده وصرف راتبه التقاعدي 
وغيرها من املستحقات للمواطن املذكور؟ 
إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي 
باملستندات الللدالللة على أداء املؤسسة 
لواجباتها جتاه حقوق املواطن املذكور 
؟ وإذا كانت اإلجللابللة النفي فما أسباب 

حرمانه من حقوقه؟
2 -منى إلى علمي أن الديوان األميري 
تدخل لوقف صللرف الللراتللب التقاعدي 

للللللمللواطللن الللدكللتللور حللاكللم عبيسان 
املطيري، فما مدى صحة ذلك؟ إذا كانت 
اإلجابة بصحته فما السند القانوني الذي 
استندت إليه املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية بالسماح للديوان األميري 
بالتدخل وحللرمللان املللواطللن املللذكللور من 
حقوقه؟ ومللا الصفة والسند القانوني 

لتدخل الديوان األميري بغير اختصاصه؟ 
سؤال إلى وزير التعليم العالي

يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:
1 - أصلللدر مللديللر جللامللعللة الكويت 
الللقللرار اإلداري رقللم 2996 فللي تاريخ 
2017/12/13 بإيفاد الدكتور حاكم 
عبيسان املللطلليللري مبللرتللب شللامللل ملدة 
عللام ابللتللداء مللن بللدايللة الفصل الللدراسللي 
األول 2019/2018 ، فهل نفذ القرار 
املللذكللور؟ وهللل حصل الدكتور املذكور 
على جميع مستحقاته املالية؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب ، يرجى تزويدي بجميع 
املستندات ذات الصلة ، وإذا كانت اإلجابة 

النفي ، فما األسباب؟
2 -أصدر مدير جامعة الكويت إقرار 
رقللم 1376 في تاريخ 2020/12/14 
بإحالة الدكتور املللذكللور إلللى التقاعد ، 
فهل نفذ الللقللرار املللذكللور؟ وهللل اتخذت 
اإلجللللراءات الللالزمللة لتقاعده وصرفت 
وجللرى تسوية مستحقاته وخوطبت 
وزارة املالية )املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية(؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب 
يللرجللى تللزويللدي بللصللورة ضوئية من 

املخاطبات املتعلقة بهذا الشأن.

شعيب املويزري 

  اخلليفة: ما أسباب تأخر اإلنتاج 
البحري للغاز أو النفط؟

وجلللللله الللللنللللائللللب مللللرزوق 
اخلليفة سؤاال إلى وزيللر النفط 
ووزير التعليم العالي د ..محمد 
الفارس، قال في مقدمته إنه من 
ضللمللن إستراتيجية مؤسسة 
البترول الكويتية وشركة نفط 
الكويت )2040( هو االستكشاف 
واإلنللتللاج مللن البحر ملللا للله من 
أهمية لوجود احتياطات متوقعة 
ولللكللون اإلنللتللاج البحري سللواء 
غاز او نفط سيكون رديفا إلنتاج 
احلقول البرية، ناهيك عن االهمية 
االسللتللراتلليللجلليللة والللسلليللاسلليللة، 
وعليه قامت شركة نفط الكويت 
بطرح مناقصة للحفر البحري 
لعدد ست آبللار في بداية يناير 

2018 وكان متوقعا ان يبدأ احلفر في 1/6/2019 وملدة 4 سنوات.
وفي فبراير 2019 رست املناقصة على شركة شلمبرجيه اقل 
األسللعللار مببلغ 140 مليون دينار وبعدها نقضت املؤسسة تلك 
الترسية وأعادت الترسية على ثاني اقل االسعار بزيادة 40 مليون 

دينار. وطالب بتزويده وإفادته باآلتي:
- أسباب تأخر املشروع احليوي ملدة تقارب 30 شهرا؟

- ما سبب تفاوت أسعار املناقصة؟
- تزويدي بكل ما مت بشأن هذا املشروع متضمنا كل القرارات 
التي اتخذت بشأن هذه املناقصة وصور ضوئية من موافقات اللجان 
سواء املتخصصة داخل شركة نفط الكويت او في مؤسسة البترول 

الكويتية.
- ما تأثير ذلك على احملتوى احمللي ومشاركة العنصر الكويتي في 

هذا )Local content( املشروع احليوي؟

مرزوق اخلليفة

استفسر عن اختراق املوقع الرسمي ألمانة التخطيط

  الصقعبي: ما إجراءات تعيني األمني العام في منظمة أوپك؟
وجللللللللللله الللنللائللللللللللللللللللللب د ..عللبللدالللعللزيللز 
الصقعبي سؤاال إلى وزير النفط وزير التعليم 
العالي د ..محمد الفارس جاء كما يلي: سؤال 
إلللى وزيللر النفط نشرت وكالة األنباء العاملية 
رويترز عن عزم الكويت ترشيح محافظها السابق 
لدى منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوپيك( 
لقيلادة املنظملللة. لذا يرجى تزويدي وإفادتي مبا 
يلي: 1 - ما إجراءات تعيني األمني العام في منظمة 

أوپيك؟ وما املوعد املقرر للبت في ترشيح الكويت 
لألمني العام القادم للمنظمة؟

2 -هل سبق أن تولى أمني عام كويتي قيادة 
منظمة األوپيك؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب يرجى 

بيان اسم األمني العام وفترة توليه هذا املنصب.
3 -كللم عللدد الكويتيني املوظفني في منظمة 
أوپيك؟ وكم نسبتهم من العدد اإلجمالي للموظفني 

في املنظمة؟

كما قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤاال 
إلى وزير املالية خليفة حمادة جاء كالتالي:

منى إلى علمي تعرض املوقع الرسمي لألمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية في 
عام 2021، والذي أدى إلى ضياع وفقدان بعض 

البيانات الرسمية للدولة في 2021.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي مبا يلي:

-1ما مدى صحة الواقعة املذكورة أعاله؟ إذا 

كانت اإلجابة بصحته فهل شكلت جلنة حتقيق 
ملعرفة من وراء هذا االختراق؟

إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما الذي وصلت إليه 
هذه التحقيقات؟

وهلللل حللوسللب امللللقلللصلللرون؟ ملللع تللزويللدي 
باملستندات الدالة على ذلك.

-2هل اخترق املوقع الرسمي لألمانة العامة 
للمجلس األعلى للتخطيط منذ إنشائها؟


