عسكر يقترح راتب شهر مكافأة تصحيح االختبارات للمعلمني الكويتيني
أعلن النائب عسكر العنزي عن تقدميه اقتراحا برغبة لرفع
قيمة مكافأة تصحيح االختبارات املقررة للمعلمني الكويتيني عند
نهاية السنة الدراسية إلى راتب شهر كامل.
وقال العنزي في اقتراحه « إن الدور املهم الذي تؤديه الهيئة
التعليمية في إعداد أجيال املستقبل للمشاركة في تنمية املجتمع
يضفي لها مكانة متميزة بني الفئات الوظيفية املختلفة وهو
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ما يستوجب حرص الدولة علي توفير املتطلبات التي تضمن
استقرارها الوظيفي ،وتكفل للمعلمني مستوى معيشيا يتناسب
مع ما يؤدونه من مهام ،ومثال ذلك املزايا املالية».
وأضاف «إال أن النظرة الفاحصة ملا يجري في الواقع تكشف
ابتعاد اجلهة املختصة عن تبني هذا النهج فيما يتعلق مبكافأة
تصحيح االختبارات ،حيث ال تعدو عن كونها مكافأة رمزية ال

تتوافق مع حجم األعباء الوظيفية املبذولة ،ما يقتضي تقدير
جهود هؤالء املعلمني من خالل رفع قيمة املكافأة التي تصرف لهم
عند نهاية السنة الدراسية» .لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة
التالي:
«رف��ع قيمة مكافأة تصحيح االختبارات املقررة للمعلمني
الكويتيني عند نهاية السنة الدراسية إلى راتب شهر كامل
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أكدوا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود في التعامل معه

الدالل والدمخي والعدساني 5 :محاور في استجواب اجلبري أحدها احليازات الزراعية
ريا�ض عواد

واكد ان تلك القضية مرتبطة مبكافحة الفساد التي
يتبناها منذ دخوله املجلس  ،مؤكدا عدم قبوله مطلقا
بأن يستمر الفساد بهذا الشكل
واش��ار ال��ى ان املكتب الفني بلجنة امليزانيات
قدم خالل االجتماع ما يثبت ان هناك جتاوزات وان
احليازات التي منحت لبعض الناس ال تستغل في
االمن الغذائي
وب�ين ان ه��دف الهيئة هو توفير االم��ن الغذائي
س��واء كان نباتيا او حيوانيا او خالفه وان معظم
احل��ي��ازات تستغل في اعمال جتارية كمخازن او
مطاعم وغيرها
ولفت ال��ى ان هناك اشياء توضع على املواقع
االلكترونية للتاجير واالستغالل وغير ذل��ك في
مخالفة ص��ارخ��ة للقانون ،دون رق��اب��ة م��ن هيئة
الزراعة
وق��ال ال��دالل ان الهيئة فشلت في توفير االمن
الغذائي ال��ذي نعاني منه وتضطر الكويت الى
توفيره من اخلارج
واشار الى ان هناك مخالفات وجت��اوزات اخرى

قال النائب محمد الدالل انه برا بقسمه امام الله
على حماية مصالح الشعب الكويتي وصون املال
العام ،سوف يتقدم باستجواب مشترك مع النائبني
د.عادل الدمخي ورياض العدساني موجها الى وزير
االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب محمد اجلبري
و اض��اف في تصريح باملركز االعالمي ملجلس
االمة « ال شك اننا مارسنا االدوات الرقابية بالتدرج
ومنها االسئلة والرسائل والتحقيق فيما يتعلق
بقضايا محل االستجواب املزمع تقدميه»
ورأى ان��ه والنائبني املشاركني باالستجواب
وص��ل��وا ال��ى طريق م��س��دود ف��ي التعامل م��ع تلك
ال��وزارة ومع الوزير املسؤول محمد اجلبري فيما
يتعلق بكل من الهيئة العامةًللزراعة او وزارة
االعالم او هيئة الرياضة»
وب�ي�ن ان���ه ل��ي��س م���ع االس��ت��ع��ج��ال ف���ي ت��ق��دمي
االستجوابات ,الفتا الى انه حضر جانبا من اجتماع
جلنة امليزانيات أمس وتأكد من وج��ود جت��اوزات
ومخالفات كبيرة جدا في هيئة الزراعة

محمد الدالل

السبيعي :استجواب ثانٍ لوزير
التجارة بسبب التدليس

احلميدي السبيعي

أع��ل��ن النائب احلميدي السبيعي ع��ن عزمه
استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة

لشؤون اخل��دم��ات قريبا يتكون من ع��دة محاور
اهمها محور التدليس على نواب األمة
وق��ال السبيعي في تصريح باملركز االعالمي
ملجلس األمة إن االستجواب سوف يتضمن محاور
ج��دي��دة ،الف��ت��ا ال��ى ان��ه خ�لال جلسة استجواب
الروضان أكد له ان «من اعذر انذر
واك��د ان��ه حينها ل��وح باستجواب ال��وزي��ر اذا
تضمنت ردوده اي تدليس او تزوير للحقائق لكي
ينجو من االجابة
واشار السبيعي الى انه سوف يفحص اي ردود
من خالل املضبطة وسوف يرجع الى الفيديوهات
وان ثبت فيه ك��ذب وتضليل لالمة س��وف يتبعه
استجواب
واعرب عن اسفه انه حينما رجع الى الفيديوهات
وج��د ردود ال��وزي��ر فيها تدليس لالمة وتزوير
للحقائق وكذب
واضاف «لذلك اعلن انني سوف اقدم استجواب
للروضان قريبا مكونا من عدة محاور لكن احملور
الرئيسي هو محور التدليس على االمة»
ورأى السبيعي ان الروضان ليست لديه نية
لالصالح وال التصدي للتجاوزات املالية واالدارية
التي حدثت وانه ضلل نواب االمة في اجاباته

سوف يتم ادراجها في محاور االستجواب  ،مؤكدا
على انها ستكون مادة دسمة.
واعتبر ان الوزير خالف بتلك املخالفات الدستور
والقانون وجت��اوز الصالحيات املمنوحة له ولم
يوفي بالوعود التي وع��د بها املجلس والشعب
الكويتي
ول��ف��ت ال��ى ان ه��ن��اك جلنة شكلت ف��ي املجلس
السابق برئاسة النائب راك��ان النصف ومت وضع
مجموعة توصيات مهمة قدمت وان معظمها لم يؤخذ
بها ،معتبرا ان هذا جتاوز خطير
واوض���ح ان وزارة االع�ل�ام تعج باملخالفات
االداري��ة واملالية وما زالت مستمرة منذ استجواب
وزير االعالم السابق  ،رغم تقرير جلنة حماية املال
العام عن تلك املخالفات وتأكيد ديوان احملاسبة على
وجودها
واكد ان هناك تراجع وتراخي في صون املال العام
والذي قد يعود بالنفع على ميزانية الدولة واحلد من
العجز ان استغل بالشكل الصحيح
وارج����ع ال����دالل س��ب��ب ذل���ك ف��ي س���وء االدارة

بالتنسيق بني الهيئة واجلهات الرقابية

«امليزانيات» تطالب «الرياضة» بوضع ضوابط وأنظمة للتفرغ الرياضي
قال رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي
عدنان عبدالصمد أن اللجنة اجتمعت ملناقشة
مشروعي ميزانية الهيئة العامة للرياضة للسنة
املالية اجلديدة  2020/2019وحسابها اخلتامي
للسنة املالية املنتهية  2018/2017ومالحظات
ديوان احملاسبة وجهاز املراقبني املاليني بشأنه.
ناقشت اللجنة ع��دم فعالية مكتب التدقيق
والتفتيش في الهيئة العامة للرياضة كونه ال
يتضمن وجود خطة سنوية معتمدة للمكتب وال
توجد أي تقارير دورية عن أعمال التدقيق ليستدل
منها على مدى فعالية املكتب  ،وشددت اللجنة على
ضرورة تدعيم املكتب بالكوادر الوظيفية الالزمة
لتفعيله وليمارس دوره الرقابي وفق ما نص عليه
قرار مجلس ال��وزراء بهذا الشأن ملا له من دور في
احلد من املالحظات.
وتبني للجنة أن أغلب املالحظات قد تركزت في
مصروفات الباب الثامن (مصروفات وحتويالت
أخ��رى) كونه يعد من أكبر أب��واب ميزانية الهيئة
وميثل  75%من تقديرات مصروفات السنة املالية
اجل��دي��دة  2020/2019بتقديرات بلغت 67.7
مليون دينار.
وناقشت اللجنة ضرورة اتخاذ كافة االجراءات
ال�لازم��ة نحو تسوية حساب العهد ف��ي الهيئة

عدنان عبدالصمد

خاصة فيما يتعلق بالصرف على بند مساعدات
األندية واألنشطة الرياضية  ،حيث أكد ممثل جهاز
املراقبني املاليني بإفادته في االجتماع بأن الهيئة
تواجه مشكله في هذا اجلانب واألمر يتطلب مزيد
من التنسيق فيما بني الهيئة ووزارة املالية لتسوية

بعد حضوره اجتماع جلنة العرائض والشكاوي

السويط :تسكني الشواغر باملجلس الوطني بالتخصص وليس بالواسطة
ق���ال رئ��ي��س م��ج��ل��س ادارة جمعية
املكتبات واملعلومات الكويتية د.عبدالعزيز
السويط بعد حضوره في جلنة العرائض
والشكاوي في مجلس االمة في ما يخص
الشكوى املقدمة من جمعية املكتبات في ما
يتعلق باحملسوبيات والواسطات وظلم
ال��ك��ف��اءات ف��ي املجلس ال��وط��ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب ومخاطبه ديوان اخلدمة
املدنية لتعيني مدقق لغوي غير مطابقه
عليه شروط اخلدمة املدنية مديرا ً للمكتبات
العامة.
وحتدث السويط خالل حضوره صباح
ام��س في جلنة العرائض والشكاوي في
مجلس االم���ه ب��ح��ض��ور رئ��ي��س اللجنة
النائب مبارك احلجرف وممثلي املجلس
الوطني للثقافة والفنون واالداب بأن يجب
علي املجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب تسكني ادارة املكتبات العامه من

املتخصصني في مجال املكتبات واملعلومات
وغ��ي��ر م��ق��ب��ول م���ا ي��ح��دث م���ن ف��وض��ى
ومحسوبيات على ح��س��اب التخصص
وظلم للكفاءات وهظم حلقوق متخصصي
املكتبات.
واض����اف :ه��ذا م��ا حصل بعد اعتماد
الهيكل التنظيمي الدارة املكتبات العامة في
املجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب
دون علم  ١٣١متخصص ف��ي املكتبات
تقريبا ومت مخاطبه ديوان اخلدمة املدنية
اربع مرات لتعيني مديرا للمكتبات العامه
غير متخصص ولكن رفض ديوان اخلدمة
املدنية لعدم انطباق الشروط وبعد رفض
ديوان اخلدمة املدنية لهذا املوظف «املدقق
اللغوي» املدعوم من «متنفذ» مت مكافئته
بصدور له ق��رار داخلي مخالف للوائح
اخل��دم��ة امل��دن��ي��ة حت��ت مسمى امل��ش��رف
العام للمكتبات العامه وتكليفه باللجان

واختصاصات عديده وهو غير متخصص
لها ويوجد العديد من احق منه ويحصل
من خاللها على مخصصات ماليه «تنفيع»
وباالضافه إلى ايفاده مبهمه خارجيه الى
تونس لتمثيل ادارة املكتبات العامه وهو
غير متخصص وال يحمل منصب اشرافي
معتمد من دي��وان اخلدمة املدنية وسبب
ابتعاثه واالهتمام فيه ومنحه مسمى غير
معتمد في اخلدمة املدنية فقط النه مدعوم
من «متنفذ»!!
وشدد السويط في حديثه على ضرورة
االلتزام في لوائح وانظمة دي��وان اخلدمة
املدنية ويجب ان تتم التعيينات بناءا على
التخصص واالستحقاق وليس بالواسطة
واحملسوبيات مثل ما حصل في قسم مكتبة
الطفل ايضا ً الذي رشح قطاع الثقافة موظفة
واحده فقط حاصلة على بكالوريوس اعالم
وصحافة وغير متخصصه في املكتبات

ومت صدور قرار ندبها للقسم وهذا مخالف
للوائح واالنظمة دي��وان اخلدمة املدنية
وهناك  ١٣١متخصص في املكتبات تقريبا
ملاذا يتم ترشيحها فقط!!
وختم السويط بالشكر لرئيس واعضاء
جلنة العرائض والشكاوي في مجلس االمه
على التفاعل مع ه��ذه الشكوى للخروج
بحلول ايجابيه تخدم املتخصصني في
مجال املكتبات واملعلومات والتسكني يكون
بناءا على التخصص ومن يتقدم لشواغر
ادارة املكتبات من مدير ال��ى رئيس قسم
يكون ب��ن��اءا ً على رؤي��ه فنيه متخصصه
يعرضها على جلنة التسكني الختيار
افضل املتخصصني الننا بحاجة للنهوض
في مكتباتنا وتطويرها لتواكب التطور
التكنولوجي العاملي قبل انهيارها بسبب
ال��ص��راع��ات ع��ل��ى ال��وظ��ائ��ف االش��راف��ي��ه
والواسطات واحملسوبيات

استوضح إجراءات التأكد من صحتها

الدالل يسأل وزيرالصحة عن شهادات العاملني في القطاع الطبي
أعلن النائب محمد الدالل عن توجيه سؤال برملاني
إلى وزيرالصحة الشيخ د .باسل احلمود عن إجراءات
ال���وزارة ف��ي تقييم ومراجعة ش��ه��ادات العاملني في
اخلدمات الطبية للتأكد من صحتها.وقال ال��دالل في
سؤاله ما يلي :
ص��ح��ة امل��واط��ن�ين أول��وي��ة دس��ت��وري��ة وقانونية
وتنموية ،ومن أبرز صور االهتمام بذلك وجود أشخاص
مختصني علميا وقادرين على تقدمي اخلدمات الطبية
والصحية للمواطنني واملقيمني ،وهو ما يتطلب معه
أن تتحقق وزارة الصحة من أن املؤهل العلمي ملن يقدم
اخلدمات الطبية والصحية والصيدالنية في القطاعني
العام واخل��اص معتمد طبيا ورسميا ،ونظرا لبروز
وتنامي ظاهرة اجلامعات الوهمية وغير املرخصة أو
املتدنية علميا وحصول بعضهم مواطنني أو وافدين على
شهادات طبية أو صحية على خالف الواقع ،ما انعكس
سلبا على صحة املواطنني واملقيمني ،ويدخل في إطار
الغش الصحي والتجاري واإلضرار بالصحة العامة .لذا
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
 1-نسخة من النظم والضوابط في وزارة الصحة

بالوزارات واجلهات احلكومية واملسؤولني عنها
وقال النائب عادل الدمخي  :بعد اجتماع جلنة
امليزانيات حول هيئة الزراعة ازددنا بقينا بضرورة
اس��ت��ج��واب اجل��ب��ري ف��ي ظ��ل االص��ل�اح الغائب
وانطباعنا عن الهيئة اليوم كشف عن انفصام تام
بني املدير العام والوزير املعني بسبب التجاوزات
الكبيرة واحليازات الزراعية صندوقا اسود
وق��ال النائب ري��اض العدساني  :استجواب
ال��وزي��ر اجل��ب��ري سيكون م��ن ارب��ع م��ح��اور وهي
التعديات الصارخة على الدستور والوزير اجلبري
انتزع صالحيات املدير العام وهناك جتاوزات مالية
وإدارية ومالية وفنية في توزيع احليازات الزراعية
والتعيينات
واضاف العدساني وزيرا االعالم السابقني محمد
العبدالله وسلمان احلمود جتاوز عدد مؤيدي طرح
الثقة بهما  26نائبا واليوم االمر بوجود املخالفات
واستمرارها ينطبق على الوزير اجلبري وحتى لو
رحل واتى وزيرا جديدا سنتابع كل القضايا ووزارة
االعالم متهالكة وأصلحت مقرا انتخابيا.

التي تكفل وج��ود املؤهل العلمي املتخصص واملعتمد
رسميا في ال��وزارة في مجال اخلدمات والدعم الطبي
والصحي للعاملني في القطاعني العام واخلاص.
 2هل أجرت الوزارة عملية تقييم أو مراجعة للتأكدمن صحة الشهادات العلمية للعاملني في القطاع الطبي
بعد بروز ظاهرة الشهادات امل��زورة؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب فمتى متت؟ وما نتائجها؟
 3هل يوجد تنسيق بني وزارة الصحة ووزارةالتجارة والصناعة بشأن التقييم والتفتيش على ما
يقدم من خدمات طبية أو صحية أو متعلقة بالصحة
والسالمة العامة ف��ي القطاع اخل��اص (مستشفيات
 ومراكز صحية  -عيادات  -ومكتب دع��م صحي -صحة نفسية ..الخ)؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فما آلية
الوزارة في ذلك؟ وما نتائج التقييم والتفتيش؟
 4هل أحالت ال��وزارة أيا من العاملني في اجلهازالطبي أو الصحي أو املرخص لهم في القطاع اخلاص
إلى التحقيق أو إلى النيابة العامة بسبب الشهادات
املزورة؟ إذا كانت اإلجابة اإليجاب فيرجى بيان عددهم.

د .باسل احلمود

احلسابات اخلارجة عن أبواب امليزانية.
وم��ن جانب آخ��ر أب��دت وزارة املالية تعاونها
من خ�لال توجهها إلص��دار كتب سترسل للهيئة
بشأن تنظيم عملية الصرف على العهد والتنسيق
لتسوية املبالغ.
وتبني للجنة بأنه مت االنتهاء من اصدار الئحة
تنظيم ص��رف ال��دع��م امل��ال��ي املخصص لألندية
واملخصص له مبلغ ال يزيد عن  750أل��ف دينار
وفقا للقانون اجلديد رقم  21الصادر بسنة 2016
 ،وقد شددت اللجنة على ضرورة إعادة النظر في
التوسع بتشكيل واشهار العديد من األندية ذات
األنشطة املتشابهة بهدف احلصول على مثل هذا
الدعم وفقا ملا أفاد به ممثل وزارة املالية وما توفر
للجنة من بيانات.
وناقشت اللجنة قضية ضبط منح التفرغ
الرياضي نظرا ملا أثير من لغط حول هذا املوضوع
حيث شددت اللجنة على ض��رورة وضع ضوابط
وأنظمة بالتنسيق مع اجلهات الرقابية خاصة
فيما يتعلق باللجان التنظيمية لبعض البطوالت
وب��األخ��ص الداخلية وفقا ملا أف��ادت الهيئة بأن
املشكلة تكمن في مثل تلك اللجان كونها خارجه عن
السيطرة ملن يتم اختيارهم للتفرغ الرياضي ومدى
حاجتهم الفعلية مبثل تلك اللجان

الروضان في رده على سؤال للشاهني  :ال استغناء
عن الكوادر الوطنية في «املعادن الثمينة»
تلقى النائب أس��ام��ة الشاهني ردا على سؤاله
البرملاني املوجه لوزير التجارة والصناعة ،والذي
نفى فيه الوزير ما يثار عن نية الوزارة إلغالق أي من
فروع أو منافذ الشحن اجلوي إلدارة املعادن الثمينة
التابعة للوزارة ،وأكد الوزير على أنه لم يتم إصدار
أية قرارات بهذا الشأن وبأن ال��وزارة ملتزمة بتنفيذ
الهيكل التنظيمي املعتمد من قبل ديوان اخلدمة املدنية.
وأفاد الوزير في رده بأن اإلدارة تعتمد في عملها على
الكوادر الوطنية ولم يتم االستغناء عن أي منهم وال
زالوا على رأس عملهم.
وأك��د وزي��ر التجارة والصناعة على أنه ال ميكن
نقل املهام إلى الشركات التجارية ،حيث أن املرسوم
بقانون رق��م  23لسنة  1980ف��ي ش��أن اإلش���راف
والرقابة على املعادن الثمينة واألحجار ذات القيمة
وتعديالته ق��د خ��ص وزارة ال��ت��ج��ارة والصناعة
بالرقابة على املعادن الثمينة دون غيرها من اجلهات،
وأكد على أن الوزارة مستمرة برقابتها وفق نصوص
القانون معتمدة بذلك على ال��ك��وادر الوطنية بعد
اجتياز اإلجراءات اجلمركية.

أسامة الشاهني

حماد يسأل احلجرف عن الشواغر
الوظيفية اإلشرافية في «اجلمارك»
أعلن النائب سعدون حماد توجيهه س��ؤالاً
ب��رمل��ان� ًّي��ا إل��ى وزي���ر املالية د.ن��اي��ف احلجرف
عن ال��ق��رارات املتعلقة بتسكني بعض الشواغر
الوظيفية اإلشرافية في اإلدارة العامة للجمارك.
وقال حماد في سؤاله:
منى إلى علمي ص��دور عدة ق��رارات بتسكني
بعض الشواغر الوظيفية اإلشرافية في اإلدارة
العامة للجمارك ،وذل��ك باالستثناء من شروط
شغل الوظائف اإلشرافية ال���واردة في ق��راري
مجلس اخلدمة املدنية (رقمي  25لسنة 2006
و 30لسنة.)2016وطلب إف��ادت��ه وت��زوي��ده
باآلتي:
 1كم يبلغ ع��دد الوظائف اإلشرافية التيسكنت في اإلدارة العامة للجمارك باالستثناء
من شروط شغل الوظائف اإلشرافية الواردة في
ق��راري مجلس اخلدمة املدنية (رقمي  25لسنة
 2006و 30لسنة  )2016وذلك خالل الفترة من
 1مايو  2017وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

 2ما ال��ش��روط التي استثنيت من ق��راريمجلس اخلدمة املدنية املشار إليهما لتسكني
الشواغر الوظيفية في اإلدارة العامة للجمارك
وذل��ك خ�لال الفترة م��ن  1مايو  2017وحتى
تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بنسخة
من جميع تلك القرارات كل حالة على حدة3- .
ما أسباب ع��دم ص��دور ق��رار إداري بندب مدير
مكتب التفتيش والتدقيق وذل��ك رغم استثنائه
من ش��روط شغل الوظائف اإلشرافية مبوجب
قرار مجلس اخلدمة املدنية بكتاب الديوان رقم
(م خ م  25/12/2018اإلدارة العامة للجمارك
 في تاريخ  28نوفمبر  )2018ورغ��م صدورثالثة قرارات إدارية أخرى مستثناة من شروط
تسكني الوظائف اإلشرافية وه��ي (ال��ق��رار رقم
 4733لسنة  2017بتاريخ  10اغسطس )2017
و(ال��ق��رار رق��م  4923لسنة  2018بتاريخ 13
اغسطس  )2018و(ال��ق��رار رق��م  5403لسنة
 2018في تاريخ  19سبتمبر )2018؟

