املال يسأل وزير اخلارجية عن تكليف غير الكويتيني مبهمات رسمية
وج��ه النائب د.ب���در امل�لا س��ؤاال إل��ى وزي��ر
اخلارجية الشيخ د .أحمد ناصر احملمد ،مطالبا
بتزويده باآلتي - 1 :ما سبب قيام الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بإرسال
موظفني غير كويتيني مبهمات رسمية خالل
السنة املالية  2020 - 2019بعدد يزيد على

4

 25مهمة؟ مع مراعاة تزويدنا بأسماء هؤالء
املوظفني ضمن جدول يبني كل مهمة على حدة
واس��م املوظف غير الكويتي املرسل لكل مهمة
وال��ق��رارات الصادرة بإرسال ه��ؤالء املوظفني
لتلك املهمات - 2 .من خالل اإلطالع على تقرير
دي��وان احملاسبة للسنة املالية 2020/2019

«التعليمية البرملانية» تستعجل إقرار
الالئحة التنفيذيه لـ«جامعه الكويت»

الغامن يعقد مباحثات رسمية مع نظيره العراقي

ريا�ض عواد

طالب رئيس اللجنه التعليميه
الدكتور حمد النظر وزي��ر التربيه
ال��ق��ادم ب��ض��روره االس���راع في اق��رار
الالئحة التنفيذيه جلامعه الكويت
لتطوير العمليه التعليميه في البلد
واضاف املطر في تصريح صحفي
في املركز االعالمي ملجلس االم��ه ان
اللجنه التعليميه امس اجتمعت مع
قيادات جامعه الكويت وعدد كبير من
اساتذه اجلامعه الذين كانو يحملون
مناصب سابقه وحالية حيث اعتذر
وزي��ر التربية مشكورا عن حضور
االجتماع واناب الدكتور فايز الظفيري
مدير جامعه الكويت والدكتور صبيح
املخيزمي الوكيل املساعد للتعليم
العالي والدكتور مثني الرفاعي امني
ع��ام جامعه الكويت وكذلك اعضاء
هيئه التدريس
وك��ش��ف امل��ط��ر ان جميع اعضاء
اللجنه اتفقوا علي ان قانون اجلامعه
هو قانون سئ وفيه العديد من املواد
ال ترتقي الي تطوير العملية التعليميه
اي جامعه الكويت مستغربا من مرور
سنتني علي ع��دم تشكيل الالئحة

الغامن خالل استقباله احللبوسي

احلميدي يسأل الفارس عن تأثير الدمج في
القطاع النفطي على املشروعات احلالية للشركات
وج��ه النائب ب��در احلميدي
س��ؤاال برملانيا إلى وزي��ر النفط
وزي��ر الكهرباء وامل��اء د .محمد
الفارس  ،عن مدى تأثير عملية
الدمج في القطاع النفطي على
املشاريع احلالية القائمة في
ال��ش��رك��ات النفطية ،والقيمة
املضافة للقطاع في حال إقرار هذا
الدمج.ونص السؤال على ما يلي:
وفقا لرؤية مؤسسة البترول
املقدمة مسبقا للمجلس األعلى
للبترول في شأن إع��ادة هيكلة
القطاع النفطي والسعي إلى دمج
الشركات النفطية التابعة لها،
فقد وجه املجلس األعلى للبترول
املؤسسة إلجراء دراسات مفصلة
في هذا اخلصوص لضمان جناح
ه��ذا التوجه قبل البت النهائي
باملوافقة عليه ،وق��د من��ى إلى
علمي أن املؤسسة قد بدأت فعليا
بتكليف شركة استراتيجي آند
(&  )strateqyلتنفيذ الدراسات
ف��ي أكتوبر امل��اض��ي ،ول��م تنته
بعد ،وهي قيد التنفيذ حاليا.
وعلى الرغم من هذا ،فقد نفذت
املؤسسة أخيرا خطوات عملية
راسخة متهيدا لتطبيق عمليات
الدمج في القطاع تتمثل في:
 تكليف العضو املنتدبللتسويق العاملي في مؤسسة
البترول الكويتية للقيام مبهام
الرئيس التنفيذي لشركة ناقالت
النفط الكويتية (ب��ال��وك��ال��ة)
إضافة إلى مهام عمله.
 استمرار تكليف الرئيسال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ش��رك��ة ال��ب��ت��رول
الكويتية العاملية للقيام مبهام
ال��رئ��ي��س ال��ت��ن��ف��ي��ذي للشركة
ال��ك��وي��ت��ي��ة ل�لاس��ت��ك��ش��اف��ات
البترولية اخلارجية (بالوكالة)
باإلضافة إلى مهام عمله.
 تكليف الرئيس التنفيذيلشركة نفط الكويت للقيام مبهام
الرئيس التنفيذي لشركة نفط
اخلليج (بالوكالة) باإلضافة
إلى مهام عمله.
 تكليف الرئيس التنفيذيل��ش��رك��ة ال���ب���ت���رول ال��وط��ن��ي��ة
الكويتية للقيام مبهام الرئيس
التنفيذي للشركة الكويتية
للصناعات البترولية املتكاملة
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عقد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن
في مكتبه امس مباحثات رسمية مع رئيس
مجلس النواب العراقي محمد احللبوسي
والوفد املرافق له وذلك مبناسبة زيارته
الرسمية للبالد.
وج��رى خ�لال املباحثات استعراض
عالقات التعاون بني الكويت والعراق
وس��ب��ل تعزيزها وت��ط��وي��ره��ا ف��ي كافة
امل���ج���االت ال س��ي��م��ا املتعلقة ب��اجل��ان��ب
البرملاني.
مت خ�لال املباحثات بحث العديد من
امللفات والقضايا ذات االهتمام املشترك،
اضافة الى تبادل وجهات النظر ازاء ما
تشهده الساحتني االقليمية الدولية مؤخرا
من مستجدات وتطورات.
حضر املباحثات نائب رئيس مجلس
األم��ة أحمد خليفة الشحومي ،ورئيس
بعثة الشرف املرافقة النائب أحمد احلمد،
والنواب الدكتور هشام الصالح ،ومبارك
العرو ،وسلمان احلليلة ،وسفير جمهورية
العراق لدى دولة الكويت املنهل الصافي
الى جانب أعضاء الوفد البرملاني العراقي.
وعقب املباحثات اق��ام الرئيس الغامن
م��أدب��ة غ��داء على ش��رف الضيف الزائر
وال��وف��د امل��راف��ق له في قاعة االحتفاالت
الكبرى حضرها عدد من النواب.
يذكر أن رئيس مجلس النواب العراقي
وص��ل والوفد املرافق له إل��ى البالد يوم
أمس في زيارة رسمية تستغرق يومني

تبني أن قيام الصندوق بإرسال موظفني غير
كويتيني يعد مخالفا للمادة ( )8من قرار مجلس
اخلدمة املدنية رقم  - 3 .1986/10ما تبريركم
لقيام الصندوق بإرسال موظفني غير كويتيني
ملهمات رسمية من خالل إدارة العمليات على
الرغم من أن عدد املوظفني غير الكويتيني 12

موظفا وع��دد املوظفني الكويتيني  63موظفا؟
وهل قيام الصندوق بذلك يعد عدم قناعة بكفاءة
ال��ك��وادر الوطنية؟  - 4هل علم مجلس إدارة
الصندوق مبخالفات اإلدارة التنفيذية في شأن
قيام اإلدارة التنفيذية مبخالفة ق��رار مجلس
اخلدمة املدنية سالف البيان؟

بدر احلميدي

( )kipicبالوكالة باإلضافة إلى
مهام عمله.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي
ب���اآلت���ي - 1 :م��ا م���دى سالمة
وق��ان��ون��ي��ة ات���خ���اذ م��ؤس��س��ة
ال��ب��ت��رول إج����راءات وإص��داره��ا
قرارات إدارية كالقرارات املشار
إليها أع�لاه والتي تعد مبثابة
متهيد لعملية ال��دم��ج م��ن دون
احل��ص��ول على موافقة نهائية
من املجلس األعلى للبترول في
هذا األمر؟
 - 2م���ا اآلث�����ار وال��ن��ت��ائ��ج
اإلداري������ة وال��ف��ن��ي��ة واألع��ب��اء
امل��ت��رت��ب��ة ع��ل��ى ق��ي��ام (رئ��ي��س
تنفيذي أو نائب رئيس تنفيذي)
واح��د باألعمال املنوطة به في
إدارة شركتني مختلفتني في آن
واحد؟
 - 3م��ا س��ب��ب ع���دم تسكني
ق��ي��ادي��ي ال��ص��ف ال��ث��ان��ي في
ال��ش��واغ��ر امل��ت��اح��ة ف��ي القطاع
النفطي مع العلم بوجود وفرة
في القياديني األكفاء ممن تنطبق
عليهم شروط الترقية للمناصب
السالف ذكرها؟
 - 4في حال ب��دأت املؤسسة
فعليا بدمج الشركات التابعة
لها يرجى بيان اآلتي:
أ -أس��ب��اب خلخلة القطاع
النفطي بدمج الشركات التابعة،
على ال��رغ��م م��ن إن��ش��اء شركة
جديدة حديثة العهد كلفت الدولة
م��ا ي��ق��ارب ال��ـ  6مليارات خالل
الفترة القصيرة املاضية وهي
الشركة الكويتية للصناعات
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البترولية املتكاملة (.)kipic
ب -األثار اإليجابية والسلبية
(اقتصاديا وإداريا وتوفير فرص
وظيفية) املترتبة على إج��راء
عملية الدمج.
ج -ن��ت��ائ��ج ال��وض��ع امل��ال��ي
احلالي للشركات النفطية ما قبل
الدمج والنتائج املالية املتوقعة
للشركات ذاتها بعد الدمج.
د -املعايير ()benchmark
امل��س��ت��خ��دم��ة مل��ق��ارن��ة جت��رب��ة
ال��ش��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ك��ب��رى
والشركات املجاورة في املنطقة
(كشركة أرامكو) ملنهجية الدمج.
 - 5ما القيمة املضافة للقطاع
النفطي في ح��ال إق��رار الدمج؟
وه��ل يتوقع أي آث��ار مستقبلية
على املشاريع احلالية القائمة
في الشركات النفطية؟
 - 6م��ا م���دى ت��أث��ي��ر عملية
الدمج على الرؤساء التنفيذيني،
ون���واب ال��رؤس��اء التنفيذيني
واملديرين في الشركات النفطية
واملتوقع ترقيتهم وفقا لسنوات
اخلبرة؟
 - 7هل هناك انتقاص بأي
ش��ك��ل م���ن األش���ك���ال ب��ح��ق��وق
وام��ت��ي��ازات العمالة الوطنية
في القطاع النفطي؟ وكم العدد
املتوقع للتوظيف مستقبال بعد
الدمج؟ وه��ل ستوجد زي��ادة أم
نقصان في عدد املوظفني املتوقع
احلاجة إليهم في حالة الدمج؟
 - 8هل عرض موضوع الدمج
علي إدارة الفتوى والتشريع؟ إذا
كانت اإلجابة اإليجاب ،فيرجى
تزويدي برأيها القانوني في هذا
الشأن.
 - 9م���ن ي���وج���ه ال��ش��رك��ة
االستشارية عند إعداد الدراسة؟
وم���ا م���دى ع��ل��م��ه��ا ب��ال��ق��ان��ون
الكويتي؟
 - 10ما دواع��ي الدمج؟ وما
إيجابياته وسلبياته؟
 - 11م���ا وج����ه ال��ت��ش��اب��ه
ب�ين م��ش��روع ال��رؤي��ة السابق
والقرارات احلالية للدمج؟
 - 12ه��ل ي��وج��د ت��وج��ه ألن
يكون للقطاع اخلاص أي دور في
اإلدارة أو الشراكة مع الشركات
النفطية في املستقبل؟

 5نواب يقترحون تعديل
قانون محاكمة الوزراء
لتعزيز احملاسبة القانونية
تقدم أع��ض��اء مجلس األم��ة ال��ن��واب مهند الساير
وعبدالله املضف ومهلهل املضف وحسن جوهر وحمد
روح الدين باقتراح بقانون لتعديل بعد أحكام قانون
محاكمة الوزراء.
ويقضي التعديل بـ«سريان هذا القانون على رئيس
مجلس الوزراء والوزراء األعضاء في مجلس الوزراء
في شأن ما يقع منهم من جرائم حتى ولو ترك الوزير
وظيفته بعد وقوع اجلرمية ألي سبب ،سواء بصورة
نهائية او بتوليه مهام وزارة أخرى أو كان وقت وقوع
اجلرمية وزيرا باإلنابة فيها».
وح��دد التعديل القوانني التي يخضع لها الوزير
في حال ارتكب إحدى اجلرائم املنصوص عليها أثناء
أداء مهام وظيفته وخضوعه للعقوبات املقررة فيها،
متمثلة في:
 جرائم أمن الدولة اخلارجي والداخلي واجلرائماملتعلقة بواجبات الوظيفة العامة املنصوص عليها في
القانون رقم  31لسنة 1970
 جرائم املوظفني واملكلفني بخدمة عامة املنصوصعليها في قانون اجلزاء.
 اجلرائم املنصوص عليها في قانون االنتخاب رقم 35لسنة .1962
 اجلرائم املتعلقة بسير العدالة او التأثير عليهااملنصوص عليها في قانون اجلزاء.
 اجلرائم املنصوص عليها في قانون حماية األموالالعامة رقم  1لسنة .1993
 اجلرائم املنصوص عليها في القانون رقم ( 106) لسنة  2013بشأن مكافحة غسل األم��وال ومتويل
اإلرهاب.
 اجلرائم املنصوص عليها في املرسوم بالقانونرقم (  ) 2لسنة  2016بإنشاء الهيئة العامة ملكافحة
الفساد واألحكام اخلاصة بالكشف عن الذمة املالية.

عن طريق مرسوم ال��ذي ياخذ وقت
مشيرا ال��ي اننا اتفقنا علي ض��روره
تعديل ال��ق��ان��ون تعديل ج���ذري مع
احملافظه علي بعض جوانبه االيجابيه
مؤكدا ان تعديل القانون مهم جدا
وطالب املطر بضروره االنتهاء من
الالئحة التنفيذيه واشغال املناصب
الشاغره آلتي وصلت الي  ١٥٠منصبا
الفتا الي ان الفوضى احلاليه لم متر
علي جامعه الكويت من قبل مؤكدا
ال��ي ان��ن��ا سنرفع تقرير ال��ي وزي��ر
التربيه ال��ق��ادم ان يتم االنتهاء من
الالئحة التنفيذيه بعد الرجوع للجنه
التعليميه للتاكد من وضع ما طرح
االخ��وه والزمالء مشيرا الي الالئحة
التي اع��دت واق��رت من اداره الفتوى
والتشريع وارسلت ملجلس ال��وزراء
ه��ي الئحة سيئه والمي��ك��ن تطبيقها
النها حتتوي علي  ٢١ماده كعقوبات
علي اعضاء هيئه التدريس وكاننا في
جلنه حتقيق او مخفر وليس الئحة
تنفيذيه لالرتقاء مبستوي التعليم في
الكويت مشددا علي ضروره احلفاظ
علي ه��ذا الكيان املشيد منذ اكثر من
خمسني عام

حمد املطر

التنفيذيه للقانون التي سيصادف في
شهر مارس املقبل مرور سنه علي عدم
اصدار مرسوم فيه
ولفت املطر ان اللوائح التنفيذية
عاده تصدر بقرار اال في هذا القانون
ذكر في ان الئحته التنفيذيه ستصدر

الشاهني يقترح توسعة الطريق الرئيسي
مبدينة صباح األحمد البحرية
أعلن النائب أسامة الشاهني
عن تقدميه اقتراحا برغبة بشأن
توسعة حارات الطريق الرئيس
مبدينة صباح األحمد البحرية،
وحتويل إحدى إشاراته املرورية
إلى دوار.
وج��اء ف��ي االق��ت��راح إن��ه نظرا ً
للكثافة السكانية املتزايدة في
مدينة صباح األحمد البحرية،
وكثافة زوار املدينة باعتبارها
مقصدا جميال تتوافر فيه مقومات
التنزه والسياحة؛ خصوصاً مع
قرب افتتاح أكبر مجمع جتاري في
املنطقة اجلنوبية (اخليران مول)،
ومجمعات أخ��رى أيضاً جتارية
خالل السنة املقبلة 2021م ،وما
يترتب على ذلك من كثافة مركبات
ومضاعفة أعدادها ،وضغط على
ال��ش��ارع الرئيس (طريق )٢٧٨
ف��ي كلتا احل��ارت�ين تفوق قدرته
االستيعابية احلالية ،لذا فإنني
أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
 توسعة ح��ارات طريق ٢٧٨إل��ى ث�لاث ح��ارات على األق��ل لكل
اجتاه.
 حتويل اإلش���ارة املوجودةفي وس��ط طريق  ٢٧٨إل��ى دوار
مناسب ،وذلك حفاظاً على الوقت
واجل��ه��د ،ومت��اش��ي �اً م��ع النظام
العاملي بإلغاء وتقليل اإلش��ارات
الضوئية ،م��ع إع��ط��اء ه��ذا األم��ر
صفة االستعجال

اسامه الشاهني

ك��م��ا وج���ه ال��ش��اه�ين س���ؤاال
برملانيا إلى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد
ج��اب��ر ال��ع��ل��ي ،ف��ي شأن الطلبة
الدارسني في اخلارج من منتسبي
وزارة الدفاع املبتعثني من الدولة
أو عن طريق اإلجازات الدراسية.
ونص السؤال على ما يلي:
أص��در مجلس ال���وزراء ق��رارا
في تاريخ  2020/3/26يقضي
ب��ص��رف رات���ب شهر استثنائي
جل��م��ي��ع ال���ط�ل�اب وال��ط��ال��ب��ات
الكويتيني املبتعثني للدراسة
ف��ي اخل���ارج س��واء م��ن البعثات
احل��ك��وم��ي��ة أو ع��ل��ى حسابهم
اخل��اص واملسجلني ف��ي املكاتب
ال��ث��ق��اف��ي��ة ف���ي اخل�����ارج للعام

ال��دراس��ي  ،2020/2019وذلك
تقديرا للظروف الصعبة التي
تعرض لها الطالب والطالبات
الكويتيون في اخلارج إثر جائحة
فيروس كورونا املستجد (كوفيد
.)19
ونظرا لتطبيق القرار املشار
إل��ي��ه مب��ن��ح م��ع��اش استثنائي
للطلبة ال��دارس�ين العاملني في
اجلهات احلكومية املختلفة في
الدولة ،إال أن هذا القرار لم يطبق
على منتسبي وزارة الدفاع ،كما
منى إلى علمي بأن بعض املالحق
العسكرية ف��ي اخل����ارج طلبت
جمع أو حتديث البيانات البنكية
على النظام االلكتروني للطلبة
ال���دارس�ي�ن ف��ي اخل����ارج متهيدا
لصرف ه��ذا ال��رات��ب االستثنائي
لهم ،وذل��ك تشجيعا لهم ولرفع
مستواهم ال��دراس��ي والوظيفي
الذي ينعكس بدوره على ازدهار
وتنمية وطننا احلبيب ،لذا يرجى
إفادتي وتزويدي باآلتي:
 - 1كم يبلغ إجمالي عدد الطلبة
الدارسني في اخلارج من منتسبي
وزارة الدفاع املبتعثني خارجيا
من الدولة أو عن طريق اإلجازات
الدراسية؟
 - 2متى س� ُي��ص��رف املعاش
االستثنائي للطلبة ال��دارس�ين
في اخل��ارج املبتعثني من وزارة
الدفاع؟

املضف لوزير املالية :استقالة رئيس
«التحريات املالية» تستوجب التحقيق
وج��ه النائب عبدالله املضف سؤاال
برملانيا إلى وزير املالية خليفة حمادة،
حول الصندوق السيادي املاليزي.ونص
السؤال على ما يلي:
عطفا على جوابكم ال��وارد إلينا في
تاريخ  2021/1/10حول الصندوق
السيادي املاليزي ،يرجى إفادتي باآلتي:
 - 1تقدم رئيس وح��دة التحريات

املالية السابق السيد باسل الهارون
باستقالة مسببة ،فهل أج��ري حتقيق
في أسباب االستقالة للوقوف على ما
ورد فيها من أمور تستوجب التحقيق؟
إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب ،فيرجى
بيان األشخاص الذين أج��روا التحقيق
ومؤهالتهم العلمية ،وتزويدي بنتائج
التحقيق.

 2كما ذكرمت بجوابكم الوارد إليناأن هناك إخ��ط��ارات وب�لاغ��ات ع��دة ،لذا
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ص��ورة ضوئية من
اآلتي مع تظليل األسماء:
أ -اإلخطار الرابع الذي تلقته الوحدة
بتاريخ .2017/9/10
ب -اإلخ��ط��ار اخل��ام��س ال��ذي تلقته
الوحدة بتاريخ .2018/2/6

عبدالله املضف

ج -جميع التقارير التي أحالتها
ال��وح��دة إل��ى وزارة الداخلية وجميع
البالغات التي تقدمت بها إل��ى النيابة
العامة

القطان :أبناء الكويتيات العاملون
في احلكومة يستحقون حقوق ًا ومزايا
أع��ل��ن ال��ن��ائ��ب د .علي ال��ق��ط��ان عن
أن��ه تقدم باقتراح برغبة مبنح أبناء
ال��ك��وي��ت��ي��ات ال��ع��ام��ل�ين ف���ي اجل��ه��ات
احلكومية والهيئات واملؤسسات العامة
جميع احلقوق واملزايا.ونص االقتراح
على ما يلي :عمالً بقرار مجلس اخلدمة
املدنية رق��م ( )6لسنة  2006بشأن
معاملة مواطني دول مجلس التعاون
لدول اخلليج العربية معاملة الكويتيني،
حيث تضمن القرار مساواة املوظفني
اخلليجيني في كافة القطاعات احلكومية

مع املوظفني الكويتيني في املسميات
الوظيفية وفي الكوادر الوظيفية كافة.
وب�َّي� ال��ق��رار أي��ض��اً أن املوظفني
نَّ
اخلليجيني سيستفيدون م��ن جميع
البدالت والترقيات والدرجات الوظيفية
التي يستفيد منها املواطنون الكويتيون.
وب��ال��ن��ظ��ر إل���ى م���ا م��ن��ح��ه مجلس
اخلدمة املدنية للموظفني اخلليجيني في
مساواتهم بنفس املزايا املالية للموظفني
الكويتيني ،وباملقارنة مع املوظفني أبناء
الكويتيات في سلم الرواتب يالحظ أن

مرتباتهم التي يحصلون عليها تختلف
تبعا ً جلنسية األب.
فإذا كان األب خليجيا ،أو وافدا يحمل
أي جنسية عربية أو أجنبية ،أو من غير
محددي اجلنسية ،جند أن هناك متييزا
ف��ي امل��زاي��ا املالية وال��روات��ب م��ن دون
حتديد السبب لهذا التمييز ،وإن كان
األولى أن تتم معاملة أبناء الكويتيات
كفئة واح��دة ،منم دون التفرقة املتبعة
بحسب جنسية األب.
والعدالة تقتضي ض��رورة املساواة

بني ابناء الكويتية املتزوجة من غير
كويتي بأبناء الكويتي ،ألن حق املواطَ نة
محفوظ بالدستور الذي يكفل للمواطِ نة
املساواة والعدل واملفترض تطبيقه على
أبنائها.
وال يجوز أن يبقى أبناء الكويتية
مهمشني ف��ي املجتمع وم��ح��روم�ين من
املزايا الوظيفية باملقارنة مع ما يتمتع
به املوظف اخلليجي والوافد من مزايا
وظيفية .ل��ذا فإنني أتقدم باالقتراح
برغبة التالي :بتوجيه من وزير الدولة

د.علي القطان

ل��ل��ش��ؤون االق��ت��ص��ادي��ة ي��ق��وم مجلس
اخلدمة املدنية بإصدار ق��رار يتضمن
معاملة أب��ن��اء ال��ك��وي��ت��ي��ات املوظفني
ف��ي اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات
واملؤسسات العامة معاملة اخلليجيني
مواطني مجلس التعاون لدول اخلليج
العربية .

