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مساعد العارضي: ما أسماء
املقبولني في دورة مفتش جمركي؟

النائــب مســاعد  وجــه 
العارضي سؤالني إلى وزير 
الداخلية الشــيخ ثامر علي 
صباح السالم قال في مقدمة 
األول منهما، باإلشــارة إلى 
قبــول آخــر دورة تفتيــش 
جمركــي فــي اإلدارة العامة 
للجمــارك، يرجــى افادتــي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  كشف بأسماء املقبولني 
فــي دورة مفتــش جمركي، 
وكشــف بأســماء املتقدمني 
ومؤهالتهم العلمية وأسماء 

املجتازيــن لالختبار التحريــري ودرجاتهم 
وصورة ضوئية من االختبار.

٢ ـ عــدد املجتازين للمقابلة الشــخصية 
ودرجاتهــم ومؤهالتهــم العلميــة، مع بيان 
اآلليــة واملعايير التي اتبعتها جلنة القبول، 
وتزويدي بصورة ضوئية من جميع القرارات 
الوزارية واإلدارية التي نظمت عملية القبول 

وما شروط القبول؟
٣ـ  عدد أعضاء جلنة القبول مع ذكر أسمائهم 
ومسمياتهم الوظيفية أثناء عمل اللجنة، وما 

شروط القبول ومن قام بتشكيل اللجنة؟
٤ ـ عدد وأســماء من مت اســتثناؤهم من 
شــروط القبول، مع ذكر الشروط املستثناة 
لكل منهم وأســباب االستثناء مع ذكر املعدل 

الدراسي؟
٥ـ  هل هناك من املقبولني في دورة التفتيش 
اجلمركي من هم أقل باملعدل الدراسي من الذين 

لم يتم قبولهم؟
أما بالنسبة للوظائف اإلشرافية في اإلدارة 

العامة للجمارك.
٦ـ  تزويدي بكشــف تفصيلي بجميع من 
عينوا أو كلفوا بوظائف إشرافية في اإلدارة 
العامــة للجمــارك متضمنــا االســمـ  املؤهل 
الدراســيـ  تاريخ التعيــنيـ  تاريخ التكليف 
واملسمى الوظيفي احلالي والسابق، وتزويدي 
بصورة ضوئية من قرارات التعيني أو التكليف 
للمناصب في اإلدارة ســواء كان املنصب أو 
املسمى رئيس قسم أو مراقبا أو مساعد مراقب 

وما فوق وذلــك منذ تاريخ 
٢٠١٩/١/١ حتــى تاريخ ورود 

هذا السؤال.
ضوئيــة  صــورة  ـ   ٧
من قــرارات تشــكيل جلان 
الترقيات والتعيني والتكليف 
وصورة ضوئية من محاضر 

اجتماعاتها.
أما بالنسبة ملكتب البحث 

والتحري اجلمركي.
٨ ـ عــدد موظفــي مكتب 
البحــث والتحري اجلمركي 
املعينــني واملنتدبــني، ومــا 
املهــام التــي يقومون بها مع ذكر املســميات 

التي يشغلونها قبل الندب؟
٩ ـ كشف النقل والندب وتاريخ تعيينهم 
وتخصصاتهم وتاريخ النقــل أو الندب وما 
تصنيف مكتب البحث والتحري في الهيكل 
التنظيمي للجمارك هل هــو مكتب أم إدارة، 
وهل مت تعيني موظفني جدد في مكتب البحث 
والتحري وما خبراتهم إن وجدت والدورات 
التي اجتازوها ليتم تعيينهم في هذا املكتب 
وذلك منذ تاريخ ٢٠١٩/١/١ وحتى تاريخ ورود 

هذا السؤال؟
وطالب تزويده في السؤال الثاني مبا يلي:

١ـ  ما األسس واملعايير التي وضعتها اإلدارة 
العامة للجمارك لتشــجيع وحتفيز موظفي 

اجلمارك لضبط املمنوعات؟
٢ ـ مــا آلية املكافآت التــي متنح ملوظفي 
اجلمارك القائمني على عمليات ضبط كميات 
كبيرة من املمنوعات مبجهودهم الشخصي؟

٣ـ  هل متت مكافأة املوظفني القائمني على 
ضبط كمية كبيرة من املمنوعات بلغت خمسة 
ماليني قرص كبتاجون املخدر في اغســطس 
٢٠١٩ من مجلس الوزراء أسوة مبن قاموا في 
ضبطيــات مماثلــة ام ال؟ واذا كانت اإلجابة 

بالنفي يرجى ذكر األسباب.
٤ـ  هل هناك موظفون متت مكافأتهم خالل 
اخلمس ســنوات املاضية؟ اذا كانت اإلجابة 
باإليجاب يرجى تزويدي بكشف عن املكرمني 

وضبطياتهم وتواريخها.

استفسر عن أسس «اجلمارك» لتشجيع موظفيها لضبط املمنوعات

مساعد العارضي

صالح املطيري: اختزال «كورونا» في مساءلة
«الصحة» غير مقبول.. واملسؤولية على رئيس الوزراء

أعــرب النائــب د.صالــح 
املطيــري عــن اعتقــاده بأن 
أزمــة  املســؤول األول عــن 
كورونــا هــو ســمو رئيــس 
الــوزراء، ورفضــه  مجلــس 
اختزال املشــكلة في شخص 
وزير الصحــة، كما أعلن عن 
تقدميه طلبا للتحقيق البرملاني 
في عدد من القضايا املرتبطة 

بشبهات مالية. 
وقال املطيري في تصريح 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
إنه يؤيد استجواب أي وزير 

كونه حقا دستوريا ال ينازع 
النائب عليه أحد، مشيرا إلى 
أن خالفه مع املستجوبني هو 
فقط على توقيت االستجواب.

وأضــاف أن وزير الصحة 
هو جزء من منظومة حيث إن 
هناك جلنة عليا ملواجهة أزمة 
كورونا تتكون من وزراء عدة 
وأحدهم هو وزير الصحة مبينا 
أنه لو كان البد من احملاســبة 
فتكون لرئيس مجلس الوزراء.

ولفــت إلى أنــه يعلن عن 
عدم التعاون مع رئيس مجلس 

مــن جهــة أخــرى، أعلــن 
املطيــري عــن تقدميــه طلب 
تكليف جلنــة حماية األموال 
العامة بالتحقيق خالل شهرين 
من تشــكيلها فيمــا أثير من 
شبهات وفساد مالي وغسيل 
أموال في قضايا متعددة منها 
الصندوق املاليزي وصندوق 
اجليش واإليداعات والتأمينات 
والرافــال  واليوروفايتــر 
والتحويــالت مؤكــدا أنه لن 
يتوانــى عن كشــف احلقائق 

والوقوف مع احلق.

الوزراء وأن محاسبته واجبة 
بســبب أزمة كورونا وغيرها 
من امللفات األخــرى، مضيفا 
أن «اختزال هذا املوضوع في 
شخص الوزير يوفر مخرجا 
ملن لم يبر بقســمه في جلسة 

االفتتاح ولن أقبل بذلك».
وأوضح املطيري أن توقيت 
االستجواب هو نقطة االختالف 
مــع املســتجوبني وليس في 
استحقاقيته، حيث إن من يجب 
أن يستجوب هو سمو رئيس 

مجلس الوزراء.
د. صالح املطيري

حسن جوهر: التعاقدات الداخلية لسد احتياجات 
«التربية» من املعلمني غير الكويتيني خطوة صحيحة

أثنى عضو جلنة شؤون 
التعليم والثقافة واإلرشــاد 
النائب د. حسن جوهر على 
خطــة وزارة التربية لســد 
احتياجاتهــا مــن املعلمــني 
غيــر الكويتيــني مــن داخل 
الكويــت، ومنــح األولويــة 
للكفــاءات واخلبــرات مــن 
فئة غير محددي اجلنســية 
وأبناء الكويتيات وغيرهم من 

أصحاب االختصاص. 
وقــال جوهــر فــي بيان 
صحافــي إن التوجــه لســد 
شــواغر وظيفيــة ضمن ما 
يقارب ٥٩٢ معلما ومعلمة، 
يعــد خطــوة اســتراتيجية 
داعمة للقوى البشرية العاملة 

للتواجيــه الفنية واملدارس 
التي تكفل استقرار العملية 
التعليمية والتدريس لطالب 
وطالبات وزارة التربية في 

الكويت.
تلــك  أن  وأوضــح 
االحتياجات تشــمل ثمانية 
اللغــة  هــي  تخصصــات 
االجنليزيــة، والفرنســية، 
والرياضيــات، والكيميــاء، 
واألحيــاء،  والفيزيــاء، 
واجليولوجيــا، والتربيــة 

املوسيقية.
وأكد جوهر أهمية اتخاذ 
(التربيــة) هذا القرار ضمن 
ما نعيشه من أجواء مواجهة 
ڤيروس كورونــا حيث إنه 

الدراسية املختلفة واحلفاظ 
األجيــال  مســتقبل  علــى 

التعليمي.
وأكــد أهميــة اخلطــط 
املوازية مع مراعاة التقديرات 
الكميــة، واألبعــاد املهنيــة 
والفنية والكيفية للمساهمة 
في تطوير العملية التعليمية 

وإجناحها.
وشــدد علــى ضــرورة 
االهتمام واالرتقاء في البعد 
التنمــوي التربوي، معتبرا 
أن هــذه اخلطط من شــأنها 
خلق أبعاد تنموية اجتماعية 
في مجال توفير فرص العمل 
املالئمة لالحتياج من داخل 

الكويت.

يحقق التوازن بني الظروف 
الصحية الطارئة ومتغيرات 
أعداد طاقم الكوادر التعليمية 
وحجمها املالئم لعدد املدارس، 
واملستجدات الفنية الناجتة 
عن تغير أساليب التدريس 
والتعليــم عــن بعــد جراء 
جائحــة كوفيد-١٩ وافتتاح 
املدارس فــي بعض املناطق 

اجلديدة.
وطالــب جوهــر وزارة 
التربية بأن تواصل جهودها 
في تنفيذ تلك اخلطة، مؤكدا 
أنها ستســاهم في استدامة 
العمليــة التعليمية وتنمية 
البشري للطالب  االستثمار 
املراحــل  فــي  والطالبــات 

د. حسن جوهر

بالهيئة التعليمية في قطاع 
التربية والتعليم في البالد.
واعتبــر أن هــذه اخلطة 
تواكــب االحتيــاج الفعلــي 

خالد العتيبي يسأل عن تقاعس «املالية» في التعامل
مع مخالفات شركة تساهم فيها «التأمينات»

تقدم النائب خالد العتيبي 
بســؤال إلــى وزيــر املالية 
ووزيــر الدولــة للشــؤون 
االقتصادية واالستثمار عن 
املخالفات التي رصدت ضد 
شركة يونيكاب لالستثمار 
والتي تساهم فيها التأمينات 
االجتماعية وميثلها عضو 

مبجلس اإلدارة.
وقال في مقدمة السؤال 
نصت املادة (١٧) من الدستور 
الكويتــي: «لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على 
كل مواطن» كما نصت املادة 
(٢٠) مــن الدســتور أيضا 
الوطني اساسه  «االقتصاد 
العدالة االجتماعية، وقوامه 
التعاون العادل بني النشاط 
العــام والنشــاط اخلاص ـ 
وهدفــه تخصيص التنمية 
االقتصادية وزيادة االنتاج 
ورفــع مســتوى املعيشــة 
وحتقيق الرخاء للمواطنني 
وذلك كله في حدود القانون».
ونصت املادة (٥) فقرة 
(١٢) من قانون رقم ٢ لسنة 

٢٠١٦ مكافحة الفساد.
طلب التحري من اجلهات 
املتخصصة عن وقائع الفساد 

التابعــة للقطاع  للجهــات 
احلكومي أو اخلاص أو أي 
شخص طبيعي او معنوي 
القيام بأي من االفعال االتية: 
١ـ  االمتنــاع دون مبــرر 
قانوني عــن تزويد الهيئة 
بأية ســجالت أو وثائق أو 
مســتندات او معلومات قد 
تكون مفيدة في الكشف عن 

افعال الفساد».
ونــص املــادة (٥٠) من 
قانــون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 

مكافحة الفساد:
«كل شــخص مــن غير 
املنصوص عليهم في املادتني 
(٤٧، ٤٨) استفاد فائدة جدية 
من الكسب غير املشروع مع 
علمــه بذلك يعاقب بنصف 
العقوبة الــواردة في املادة 

(٤٨) من هذا القانون».
وملــا كانــت املؤسســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
مساهمة بأموال لدى شركة 
يونيكاب لالستثمار ولديها 
عضــو في مجلــس االدارة 
وكانت الشركة عليها العديد 
من الشكاوى والقضايا مع 
املواطنــني وصــدر احــكام 
ضدها وذلك بسبب االدارة 

تزويدي باملستندات.
٥ـ  هل العضو املمثل عن 
املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعيــة لدى الشــركة 
مطلع على البيانات املالية 
املقدمــة لــوزارة التجــارة 
املعلنة  والصناعة وكذلــك 
لــدى هيئــة اســواق املال؟ 
وهل له حق ابداء املالحظات 

والتحري عن دقتها؟ 
٦ـ  مــا مدى املســؤولية 
القانونية ملمثل املؤسســة 
عن مــا اثير مــن اخفاقات 
او شــكاوى اعتــرت أعمال 
الشركة وما االجراءات التي 
اتخذت من قبل املؤسسة مع 

تزويدي بكافة املستندات.
ـ منــى علــى علمــي   ٧
أن الشــركة وممثليهــا في 
التنفيذية ومجلس  االدارة 
اإلدارة خرقوا قوانني هيئة 
اسواق املال وقانون التجارة 
وقانون ٢ لســنة ٢٠١٦ في 
شــأن مكافحة الفساد، فهل 
تلقيتــم أي شــكاوى ضــد 
الرئيــس التنفيذي احلالي 
والسابق بناء على املخالفات 
املرتكبة؟ مع تزويدي بكافة 

باملستندات.

التنفيذية ومجلس اإلدارة. 
لذا يرجي تزويدي وافادتي 

باالتي:
مبالــغ  قيمــة  مــا  ـ   ١
االستثمارات التي قامت بها 
املؤسسة لدى شركة متويل 
االسكان ســابقا ويونيكاب 
حاليا؟ وكم تشــكل نسبة 
املساهمة وكم قيمتها وحالة 
االســتثمار، مــع تزويــدي 
املتعلقة  بكافة املســتندات 

بهذا األمر.
٢ ـ هــل متت املســاهمة 
بالشركة بناء على قرار من 
مجلس ادارة املؤسســة أم 
بناء على توصيات أخرى، 
مع تزويدي بكل املستندات 

املتعلقة بقرار املساهمة.
تزويــدي  يرجــى  ـ   ٣
بــاألدوار املنوطــة ملمثــل 
املؤسسة العامة للتأمينات 
لدى الشركة وآلية اختياره 
ومهامه وصفته التنفيذية؟ 
٤ ـ ما مميزات واملعايير 
التي على أساسها مت اختيار 
العضو املمثل عن املؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية 
لدى الشركة ومدته واملكافآت 
التــي يتحصــل عليهــا مع 

خالد العتيبي

املالي واإلداري والكشف عن 
املخالفات والتجاوزات وجمع 

األدلة املتعلقة بها.
وكذلك فقرة (١٥) احالة 
الوقائع التي تتضمن شبهة 
جرميــة جزائيــة إلى جهة 
التحقيق املختصة مع ارفاق 

كافة املستندات.
وجاءت املــادة (٢٢) من 
القانون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 
في مكافحة الفساد من الفقرة 

.١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦
ونصت املــادة (٢٦) من 
القانون رقم ٢ لســنة ٢٠١٦ 

في مكافحة الفساد:
انــه ال يجــوز  «علــى 

محمد املطير لوزير التجارة:
كم عدد مصانع احلديد؟

وجه النائب محمد املطير 
ســؤاال الى وزيــر التجارة 
والصناعة د.عبداهللا السلمان 
بشأن تعاقد وزارة التجارة 
والصناعة مع موردي احلديد 
املسلح للبناء بطريقة الشراء 
املباشر، وطالب فيه بافادته 

وتزويده باآلتي:
١ ـ صــورة ضوئيــة من 
جميع عقود الشراء املباشر 

اخلاصة باحلديد.
٢ـ  عدد مصانع احلديد في 
الكويت والشركات املوردة 

ملواد احلديد املسلح للبناء واسماؤها.
٣ـ  صورة ضوئية من جميع عقود احلديد 
التي ابرمتها الــوزارة مع بيان آلية التعاقد 

لكل عقد على حدة.
٤ ـ الدراســة التي مبوجبها ابرم كل عقد 
من عقود احلديد على حدة، مع توضيح عدد 
طلبات املتقدمني للدعم التي على اساسها مت 
التعاقد، وبيان نسبة الدعم للفرد الواحد، وما 
تبقى من قيمة العقد لكل عقد من هذه العقود.
٥ ـ هل ســبق احالة مســؤولني في ادارة 
التمويــن الــى النيابــة العامــة؟ اذا كانــت 
االجابة بااليجاب يرجى بيان اسباب االحالة 

واالجراءات التي اتخذت في شأنها.
٦ـ  أسماء املسؤولني الذين وقعوا العقود 
املشار اليها أعاله مع بيان اسماء الوزراء خالل 
هذه الفترة واســماء جميع الشركاء واملالك 

للشركة التي مت التعاقد معها.
التــي تقدمــت  ـ اســماء الشــركات   ٧

بعروض غيــر تلك التي مت 
التعاقد معها مــع تزويدي 
بالشــكاوى املقدمة منها اذا 
وجدت واالجراء الذي اتخذ 

في شأنها.
٨ ـ اسماء جميع اعضاء 
لشــركة  االدارة  مجلــس 
التمويــن وشــركة مطاحن 
الدقيق واملخابــز الكويتية 
خالل فترة تعاقدات الوزارة 
فــي شــأن احلديد املســلح 

للبناء.
٩ـ  اسماء جميع املسؤولني 
في ادارة التموين، مع بيان الســيرة الذاتية 

والتدرج الوظيفي لكل منهم.
١٠ـ  هل عرضت العقود املشار إليها اعاله 
على اجلهــات الرقابية في الدولة؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب يرجى تزويدي برأي تلك 

اجلهات في شأن كل عقد على حدة.
١١ ـ هل جميع العقود املشار اليها ابرمت 
عن طريق االمر املباشــر؟ اذا كانت االجابة 
بااليجاب يرجى بيان حجمها واسباب عدم 

طرحها للمزايدة.
١٢ ـ ما اغراض شــركة اسمنت بورتالند 
كويــت من تاريــخ تعاقد الــوزارة معها في 
شــأن احلديد، وهل طرأ علــى اغراضها اي 
تغييــر؟ اذا كانت االجابــة بااليجاب يرجى 

تزويدي باالسباب.
١٣ ـ عدد الطلبات املقدمة في شــأن مواد 
البناء من تاريخ التعاقد املباشــر في شــأن 

احلديد املسلح للبناء حتى اآلن.

محمد املطير

ين العام والقيمة املضافة ١٢ متطلبًا تشريعيًا في برنامج عمل احلكومة منها الدَّ
«األنباء» تنشر نص البرنامج للسنوات من ٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ اُحملال إلى مجلس األمة

سلطان العبدان

أحالت احلكومة على مجلس األمة برنامج عملها 
التشريعي السادس عشر للسنوات من  للفصل 
٢٠٢١ إلى ٢٠٢٤ عمال بنص املادة (٩٨) من الدستور.

ويحتوي برنامج العمل، الذي حصلت «األنباء» 
على نســخة منه، على ٤ حتديات رئيسية وهي 
اختالالت هيكلة في االقتصــاد الوطني واملالية 
العامة، انخفاض إنتاجية القطاع العام، ضعف الرأس 
املال البشــري، تدني كفاءة البنية التحتية وعدم 
التناغم بيئيا. كما يتضمــن البرنامج ١٢ متطلبا 
تشــريعيا ينبغي إقرارها وهي مشاريع بقوانني 
اخلطة اإلمنائية (٢٠٢١/٢٠٢٠-٢٠٢٥/٢٠٢٤)، وإعادة 
هيكلة أجور القطاع العام وهو ما يعرف بالبديل 
االستراتيجي، وتعديل قانون االنتخابات، وإقامة 
األجانب، وتعديل قانون املرور، والتمويل العقاري 
وقانون الدين العام، وتعديل قانون إعداد امليزانية 
العام، والرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاع 
باملرافق، والضرائب االنتقائية، والقيمة املضافة، 

واإلجراءات الضريبية املوحدة.
ويرتكز برنامج عمل احلكومة على ٤ محاور 
رئيسية، األول تنفيذ برنامج استدامة من خالل 
عدة مستهدفات منها سوق عمل وطني ذو كفاءة 
عالية وخدمات حكومية عالية اجلودة ودعم ومتكني 

القطاع اخلاص، وإدارة متطورة للمالية العامة.
أمــا احملور الثاني فهو إعــادة هيكلة القطاع 
العام إليجاد حكومة شفافة ونزيهة وجعل الهيكل 
احلكومي رشــيقا، أما احملور الثالث فهو تطوير 

الرأس املال البشري، خللق منظومة تعليمية موائمة 
للثورة الصناعية وإيجاد رعاية صحية عالية اجلودة، 

ودعم مشاركة جميع فئات املجتمع.
وجاء احملور الرابع لتحســني البنية التحتية 
وتوظيف الطاقات املتجددة إلنتاج ١٥٪ من الطاقة 

الكهربائية من مصادر متجددة.

كتاب برنامج عمل احلكومة

ملشاهدة الڤيديو


