
ربيع �سكر

خالل اجللسة التكميلية ملجلس األمة أمس وافق 
املجلس على ٨ اتفاقيات خارجية، وتكليف دي��وان 
احملاسبة بدراسة موضوع ندب العسكريني وتقدمي 

تقرير للمجلس خالل ٣ أشهر.
كما واف��ق املجلس على طلب تكليف جلنة حماية 
األم���وال العامة بالتحقيق ف��ي املخالفات وأوج��ه 
القصور املتعلقة بتصميم مصفاة ال���زور ومجمع 
البتروكيماويات وحتديد املسؤولني خالل شهرين 

مبوافقة 32 عضواً من أصل 39 عضواً من احلضور.
وبناء على طلب نيابي مقدم له كلف املجلس ديوان 
احملاسبة بفحص سجالت وعقود مشروع الطاقة 
املتجددة في منطقة الشقايا مبوافقة 35 عضواً من 

احلضور البالغ عددهم 39 عضواً.
كما بدأ املجلس في مناقشة اخلطاب األميري الذي 
افتتح به دور االنعقاد حيث تناول النواب قضايا 
تتعلق باالهتمام بالشباب وتوجه احلكومة نحو عدد 

من القضايا الرئيسة.
واالتفاقيات التي وافق عليها املجلس هي كالتالي :

-التقرير اخلامس والعشرون عن مشروع قانون 
باملوافقة على اتفاقية إنشاء مركز االعتماد اخلليجي.

-التقرير السادس والعشرون عن مشروع قانون 
باملوافقة على اتفاق بني املنظمة الدولية للشرطة 
اجلنائية )اإلنتربول( وحكومة دولة الكويت بشأن 

االعتراف بوثيقة سفر اإلنتربول.
-التقرير السابع والعشرون عن مشروع قانون 
باملوافقة على بروتوكول القضاء على االجت��ار غير 

املشروع مبنتجات التبغ.
-التقرير الثامن والعشرون عن مشروع قانون 
باملوافقة على الوثائق اخلتامية للمؤمتر العاملي 

.)WRC-15( 2015 لالتصاالت الراديوية جنيف
-التقرير التاسع والعشرون عن مشروع قانون 
باملوافقة على بروتوكول تعاون بني حكومة دولة 
الكويت وحكومة اجلمهورية التركية في مجال التعليم 
والتدريب ألف��راد احل��رس الوطني في دول��ة الكويت 
والقيادة العامة لقوات اجلندرما بوزارة الداخلية في 

اجلمهورية التركية.
-التقرير الثاني والثالثون عن مشروع قانون 
باملوافقة على اتفاق بني حكومة دولة الكويت وحكومة 
الواليات املتحدة األمريكية بشأن املساعدة املتبادلة 

بني إدارتي اجلمارك بالدولتني.
-التقرير الثالث والثالثون عن مشروع قانون 
باملوافقة على انضمام دولة الكويت للنظام األساسي 
ملعهد ال���دول اإلس��الم��ي��ة للمواصفات واملقاييس 

)سميك(.
-التقرير الثاني عن مشروع قانون باملوافقة على 
اتفاقية التعاون التجاري بني دولة الكويت وحكومة 

تركمانستان.
وِفي تفاصيل باقي قرارات املجلس ، وافق مجلس 
األمة خالل جلسته التكميلية على طلب تكليف جلنة 
حماية األموال العامة بالتحقيق في املخالفات وأوجه 
القصور املتعلقة بتصميم مصفاة ال���زور ومجمع 
البتروكيماويات وحتديد املسؤولني خالل شهرين 

مبوافقة 32 عضواً من أصل 39 عضواً من احلضور.
وف��ي مستهل املناقشة طلبت احلكومة ممثلة في 
نائب رئيس مجلس ال���وزراء وزي��ر الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء أنس الصالح تأجيل النقاش.
وق��دم ن��واب طلبا بتكليف جلنة حماية األم��وال 
العامة بالتحقيق ألنها هي املعنية بتلك القضية لتنتهي 

املناقشة إلى موافقة املجلس على الطلب النيابي.
كما واف��ق املجلس على تكليف دي��وان احملاسبة 
بفحص سجالت وعقود مشروع الطاقة املتجددة في 
منطقة الشقايا مبوافقة 35 عضواً من احلضور البالغ 

عددهم 39 عضواً.

وأبدى وزير الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء أنس 
الصالح عدم ممانعة احلكومة بالتعامل مع هذا الطلب 

حرصا منها على الشفافية ومكافحة الفساد.
ووافق مجلس األمة في جلسته على تكليف ديوان 
احملاسبة بدراسة موضوع ن��دب وف��رز العسكريني 
للعمل ل��دى أع��ض��اء مجلس األم���ة وت��ق��دمي تقرير 

للمجلس خالل ٣ أشهر.
وق��ال نائب رئيس ال��وزراء وزي��ر الدولة لشؤون 
مجلس ال���وزراء أن��س الصالح إن احلكومة وافقت 
على طلب تكليف دي��وان احملاسبة واذا تبني وجود 
اي اج��راءات غير قانونية فسنصلحها مشيرا إلى أن 

العسكريني ال تشملهم قرارات اخلدمة املدنية.
وكان مجلس األمة قد واصل في جلسته التكميلية 
نظر طلب املناقشة املقدم من بعض األعضاء بشأن 
دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريني للعمل 

لدى أعضاء مجلس األم��ة، وم��دى توافقها مع أحكام 
ال��ق��وان��ني، الستيضاح سياسة احلكومة ف��ي شأنه 

وتبادل الرأي بصدده.
وأوضح النواب خالل املناقشة أن هناك نحو ٥٦٠ 
فردا من ضباط وعسكريني منتدبني وأن النائب األول 
لرئيس الوزراء وزير الدفاع قد ألغى ندبهم ويجب أن 

يعودوا إلى أماكنهم.
وأش��اروا إلى أن الندب والفرز واالستعارة تعتبر 
التفافا على القانون وال يعقل أن تستمر مدة الندب ١٥ 

عاما مع استمرارية بعض النواب.
وأكد النواب أنه ال يجوز للعسكريني وغيرهم أن 
يحصلوا على رواتب من دون عمل حيث بلغت تكلفة 

عمليات الفرز والندب ١٣ مليون دينار .
ورأى عدد من النواب أنه ال توجد مشكلة في ندب 
العسكريني مطالبني مبساواتهم باملدنيني في هذا األمر 

ومنحهم احلق في العمل لدى النواب وأيضا منحهم 
حق االنتخاب.

ورفع نائب رئيس مجلس األم��ة  عيسى الكندري 
جلسة املجلس التكميلية بعد االنتقال للنظر في 
اخلطاب األميري الذي افتتح به دور االنعقاد الثالث 
من الفصل التشريعي ال15 للمجلس على ان تعقد 
اجللسة املقبلة يوم الثالثاء املوافق في 25 ديسمبر 
اجل��اري. واعتبر ع��دد من النواب خطاب سمو أمير 
البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر الصباح خارطة 
طريق للسلطات الثالث معربني عن خالص حتياتهم 
لسمو األمير ملا يبذله من جهود غير عادية حلماية 
مصالح البالد. وش��ددوا على أهمية أن يكون أعضاء 
السلطتني التشريعية والتنفيذية على قدر املسؤولية 
في التعامل مع التحديات اإلقليمية وإع��ادة تقييم 

التجربة البرملانية وتطويرها خلدمة مصالح البالد.
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الدوائر  رسم  إلعادة  نتطلع  الدقباسي: 
اإلنتخابية من خالل نظام عادل

أكد النائب علي الدقباسي أن« هناك من يتغذى على اخلالفات في مجلس األمة 
وبني النواب في وقت تعاني األسرة الكثير من إستمرار أزمة السكن دون إيجاد 

احللول »،مشيدا ب« طرح املغردين حول املطالبه بإسقاط القروض«
ورأى أن« التقاعد املبكر أهم إجنازات املجلس احلالي وهو ليس في مستوى 
طموحنا » وتابع :«نتطلع إلع��ادة رس��م ال��دوائ��ر اإلنتخابية من خ��الل نظام 

إنتخابي عادل فالوضع احلالي ال يعبر عن الشارع الكويتي ».

هاجمت ديوان اخلدمة املدنية

القول  أستطيع  فخر  بكل   : الهاشم  صفاء 
وخليجية كويتية  مزدوجة..  إني 

شددت النائبة صفاء الهاشم على أن« مايقوم به سمو األمير من رفعة الكويت 
وحتركه في كل االجتاهات يجعلني أفخر بذلك وبكل فخر أستطيع القول إني 
مزدوجة كويتية وخليجية« من جانب آخر ، طالبت الهاشم احلكومة بفتح 
املجال أمام الشباب للعمل والدراسة في آن واحد ». وقالت الهاشم: »ارفض 
وجود وكيل ديوان اخلدمة املدنية بدر احلمد  موضحة أن« الديوان ال يعتمد 
املقابلة الشخصية لطالبي العمل كي يختار املوظف تخصصه » واضافت:«في 
اجتماع جلنة اإلحالل البرملانية ادعي احلمد إجراء مقابالت شخصية وعندما 

طلبنا منه سؤال الشباب عن رغباتهم رفض فخرجت من اإلجتماع ».

بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات وسفارات وبعثات

جميع  تكويت  يقترح  ال��س��وي��ط 
الوظائف في وزارة اخلارجية

 أعلن النائب ثامر السويط عن تقدميه اقتراحا برغبة لتكويت جميع الوظائف 
في وزارة اخلارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها.

 ونص االقتراح على ما يلي:أصدر ديوان اخلدمة املدنية القرار رقم )11( 
لسنة 2017، بشأن قواعد وإج��راءات تكويت الوظائف احلكومية، والقاضي 
بالتزام اجلهات احلكومية بتخفيض عدد املوظفني غير الكويتيني العاملني لديها 
سنويا، وذلك للوصول بعد )5( سنوات بنسبة عدد املوظفني الكويتيني من 
إجمالي قوة العمالة لدى اجلهة احلكومية إلى النسب املئوية احملددة قرين كل 

مجموعة من املجموعات الوظيفية املصنفة أو ما يقابلها من مسميات وظيفية.
وِفي ظل تزايد أعداد املواطنني العاطلني عن العمل واملنتظرين للوظيفة في 
الوقت الذي تكتظ فيه اجلهات احلكومية باملوظفني الوافدين تظهر احلاجة 

املاسة لتطبيق قرار التكويت على مختلف اجلهات احلكومية.
وأخيرا كان من املالحظ اعتماد وزارة اخلارجية بشكل كبير على توظيف 
الوافدين في القنصليات والسفارات الكويتية في اخل��ارج، رغم أن الوظائف 
واملهام في السلك الدبلوماسي خطيرة وحساسة وال ميكن أن تكون متاحة 
للجميع بهذه الطريقة. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي : » تكويت 
جميع الوظائف في وزارة اخلارجية بجميع قطاعاتها وأجهزتها من قنصليات 

وسفارات والبعثات الدبلوماسية املختلفة ».

بدال من االستئجار

سبب  عن  األوق��اف  وزي��ر  يسأل  احلويلة 
عدم إنشاء الوزارة مباني خاصة بها

 وجه النائب د. محمد احلويلة سؤاال إلى وزير العدل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية د. فهد العفاسي، عن سبب عدم إنشاء ال��وزارة مباني لها بدال من 

االستمرار في استئجار املباني.
ونص السؤال على ما يلي:إن استمرار وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
باستئجار مبان خاصة بها لعدة سنوات حمل ميزانية الوزارة مبالغ ما أمكن 
حصره منها 2.3 مليون دينار كان من املمكن إنشاء مبان خاصة بهم بدال من 
االستمرار في االستئجار. لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:  - ملاذا لم تطلب 
وزارة األوق��اف والشؤون اإلسالمية إدراج اعتمادات مالية مبيزانية الوزارة 
إلنشاء مباٍن لها بدال من االستمرار في استئجار املباني؟ وما خطة الوزارة في 
هذا الشأن؟ ووجه النائب د. محمد احلويلة سؤاال إلى وزير املالية د. نايف 
احلجرف، قال في مقدمته:  سبق للهيئة العامة للشباب أن طلبت إدراج مشروع 
إنشاء مركز للشباب في ضاحية علي صباح السالم )أم الهيمان( في ميزانية 
الهيئة العامة للشباب للسنة املالية 2019/2018 لكن لم تعتمده وزارة املالية، 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:  1 - ما أسباب عدم اعتماد وزارة املالية 
مشروع إنشاء مركز للشباب في ضاحية علي صباح السالم )أم الهيمان( في 
السنة املالية 2019/2018؟  2 - هل سيعتمد هذا املشروع في السنة املالية 

املقبلة 2020/2019؟ إذا كانت اإلجابة النفي فيرجى بيان األسباب.

فهاد يسأل وزير املالية عن كادر 
جهاز املراقبني املاليني

وجه النائب عبدالله فهاد سؤاال إلى وزير املالية د. نايف احلجرف قال في 
مقدمته ما يلي:صدر القانون رقم )23( لسنة 2015 بإنشاء جهاز املراقبني 
املاليني، وال��ذي يهدف إلى حتقيق الرقابة املسبقة الفعالة على األداء املالي 
للدولة، وقد نص القانون في املادة )4( بأن )يكون للجهاز كادر خاص، يصدر 
به قرار من مجلس ال��وزراء ويحدد فيه جدول الدرجات والرواتب والبدالت 
واحلوافز واملزايا النقدية والعينية( وعلى إثر ذلك صدر قرار مجلس الوزراء 
رقم )1669( لسنة 2016 بشأن كادر الدرجات والرواتب والبدالت واحلوافز 
واملزايا النقدية والعينية جلهاز املراقبني املاليني، إال أنه تبني أن هذا الكادر أقل 
من طموحات املراقبني املاليني، حيث لم يساو في املرتبات والبدالت واملزايا بني 
جهاز املراقبني املاليني واجلهات الرقابية األخرى )دي��وان احملاسبة، والهيئة 
العامة ملكافحة الفساد، ووحدة التحريات املالية( مما ترتب عليه ضرر نفسي 
ومعنوي كبير على املراقبني املاليني، كذلك فإن في عدم املساواة مخالفة للمادة 
)7( من دستور الكويت والتي نصت على أن )العدل واحلرية واملساواة دعامات 
املجتمع( باإلضافة إلى ما وقع على العاملني في اجلهاز من ضرر إداري ومالي 
من ق��رارات تنظيمية أخرى ومنها قرار رئيس اجلهاز رقم )53( لسنة 2017 

بشأن قواعد ونظم تسكني العاملني في جهاز املراقبني املاليني.
طالب فهاد إفادته وتزويده باآلتي:

1 - ما أسباب إصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا جلهاز املراقبني املاليني 
أقل في رواتبه وبدالته وحوافزه عن كادر اجلهات الرقابية األخ��رى )ديوان 
احملاسبة ، والهيئة العامة ملكافحة الفساد ، ووحدة التحريات املالية(؟ وهل 

يوجد توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر اجلهاز؟

8 اتفاقيات خارجية خالل اجللسة التكميلية املجلس أقر 

»األمة« يوافق على التحقيق في خسائر مصفاة الزور املليارية

ث لثال ت ا يق للسلطا طة طر ر د خا نعقا ال ر ا و ح د فتتا مير في ا أل ب سمو ا ن خطا و ب يعتبر ا لنو ا

جانب من التصويت أمس

ال��ن��واب مل��ك��ات��ب  ال��ع��س��ك��ري��ني  ون��دب  »ال��ش��ق��اي��ا«  م��ش��روع  ع��ق��ود  ب��ف��ح��ص  احمل��اس��ب��ة  دي��وان  ت��ك��ل��ي��ف  ع��ل��ى  ي��واف��ق  امل��ج��ل��س 
ف��س��ن��ص��ل��ح��ه��ا ال��ن��واب  مل��ك��ات��ب  ال��ع��س��ك��ري��ني  ن��دب  ف��ي  ق��ان��ون��ي��ة  غ��ي��ر  اج��راءات  اي  وج��ود  ت��ب��ني  اذا  ال��ص��ال��ح:  
الكويت وحكومة  »اإلنتربول«  اجلنائية  للشرطة  الدولية  املنظمة  بني  واالتفاق  اخلليجي  االعتماد  مركز  إنشاء  اتفاقية  على  املوافقة 

رئيس »جهاز األداء« يدعو القائمني 
على مشروع »أمانة املجلس البلدي« 

6إلى تالفي  التأخير

قاعة عبدالله السالم

جانب آخر من اجللسة

الوطني احل��رس  تدريب  مجال  في  في  تركيا  مع  والتعاون  التبغ   مبنتجات  املشروع  غير  االجت��ار  على  القضاء  بروتوكول  إق��رار 


