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جنان بوشهري تستجوب براك الشيتان في ٣ محاور عن منح 
معاشات استثنائية وتعيينات القياديني والتعاون مع املجلس

وفقاً ألحكام املادتني ١٠٠ و١٠١ من الدستور ومواد الالئحة الداخلية ملجلس األمة ١٣٣و ١٣٤و ١٣٥

مصالح صارخــة، كان حريا على 
مجلس الوزراء النأي عنها، السيما 
أنه من استعجل مناقشة مرسوم 
قانون تعارض املصالح الذي أقره 

مجلس األمة مبداولتني.
وعالوة على ما سبق، يأتي قرار 
مجلــس الــوزراء بتعديل املعاش 
االســتثنائي للــوزراء ورفعه في 
وقت كان مجلس األمة ينتظر من 
احلكومة تقدمي تصوراتها بتعديل 
املتقاعدين، ومناقشــة  معاشــات 
مرسوم قانون بتعديل سلم الرواتب 
للموظفني احلكوميني، وفي وقت 
كان الشــعب يأمل من الســلطتني 
مناقشات جدية وقوانني حقيقية 
ترتقي بالبيئة االقتصادية، وتطور 
القواعد التي يقــوم عليها النظام 
السياسي للدولة، وتعيد بناء البنية 
التحتية املتهالكة، وتضع اخلدمات 
الصحية والتعليمية واإلسكانية 

على جادة التقدم والنماء.
ولم يقف سوء استخدام املادة 
عند هذا املستوى، بل أصدر مجلس 
الوزراء عددا مــن القرارات مبنح 
قياديني سابقني معاشات استثنائية 
رغم تقاعدهم منذ سنوات، بل إن 
بعضهم منح املعاش االســتثنائي 
بأثر رجعــي لســنوات باملخالفة 
ألبســط القواعــد القانونية وفي 
جتــاوز صــارخ على املــال العام 

ومبادئ العدالة واملساواة.

الدستورية، لذا بات لزاما حتويل 
السؤال البرملاني إلى محور في هذا 
االستجواب، وإدراجه في صحيفة 
املساءلة. وإذ نؤكد أن ترشيح األفراد 
للمناصب القيادية حق للوزراء، إال 
أن هذا احلق غير مطلق، بل مشروط 
بضوابــط وضعها وزيــر الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ويشرف 
على رقابتها ديوان اخلدمة املدنية، 
وهي اجلهة املسؤول عنها سياسيا 
الوزير املستجوب، وفي املقابل هو 
املسؤول سياسيا عن عرض قرارات 

الترشيح على مجلس الوزراء.
وقد نشرت صحيفة «األنباء» في 
عددها الصــادر بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٣

خبــرا نقال عــن مصادر، أن ســمو 
رئيــس مجلس الــوزراء لم يصدر 
أي قــرار باســتثناء أي قيــادي من 
شروط الترشح للوظائف القيادية، 
ولم ينف مجلس الوزراء عبر وزير 
الدولــة لشــؤون مجلس الــوزراء 
بصفته مسؤوال عن ديوان اخلدمة 
املدنية ما ورد من معلومات، وهو ما 
أعطى ارتياحا نيابيا وشعبيا بالتزام 
احلكومة بالضوابط املقررة في تعيني 
القياديــني، إال أن احلقيقــة خالفت 
الواقع، إذ بات مؤكدا وموثقا وجود 
جتــاوز على الضوابــط ومخالفات 
كانت تســتوجب على وزير الدولة 
لشــؤون مجلــس الــوزراء القيــام 
بواجباتــه بأمانة وبــدوره كوزير 

قدمت النائبة د.جنان بوشهري 
استجوابا الى نائب رئيس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان بصفته، وذلك وفقا 
املادتــني ١٠٠ و١٠١ مــن  ألحــكام 
الدستور، ومواد الالئحة الداخلية 
ملجلس األمــة ١٣٣، ١٣٤، ١٣٥، جاء 

نصه كالتالي: 
مقدمة

نصت املادة ٥٠ من الدســتور 
الكويتي على أن نظام احلكم يقوم 
على أســاس فصل الســلطات مع 
تعاونهــا، وهو مــا كان يتطلع له 
الشــعب الكويتي الذي صّوت في 
االنتخابات البرملانية األخيرة سعيا 
نحو التغيير، وبحثا عن االستقرار، 
متطلعــا للنهــوض مــن العثرات 
السياسية والكبوات االقتصادية، 
قاصدا رد حتية اإلصالح للقيادة 

السياسية.
فقد عاشت احلياة الدستورية 
والنظام الدميوقراطي في السنوات 
األخيــرة صراعــات أوهنت روح 
الوطــن وأنهكــت حيــاة املجتمع 
الكويتــي، فكانــت االصطفافــات 
السياســية والتجاذبــات الفئوية 
والقبليــة والطائفيــة، وخالفات 
األسرة احلاكمة، واالعتداءات على 
األموال العامة، وبات القانون نصا 
بــال قيمــة، والوطنية شــعارا بال 
هوية، وصار مسار الدولة مجهوال.
فكان خطاب ســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، حفظه اهللا، 
نيابــة عن صاحب الســمو األمير 
الشــيخ نواف األحمد، حفظه اهللا 
ورعــاه، في ٢٢ يونيــو من العام 
املاضي، خطابا سياسيا بقراراته 
أن  إال  واســتثنائيا بإصالحاتــه، 
الســامية كســرتها  التوجيهــات 
التنفيذيــة،  الســلطة  انحرافــات 
وانحــدار األداء الوزاري الســيما 
األفعال املناهضــة لإلصالح التي 
ارتكبها نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الدولــة لشــؤون مجلس 
الوزراء، فاختطف سلطات رئيس 
مجلس الوزراء، وانتزع صالحيات 
الوزراء، وتسبب في هدم العالقة 

بني السلطتني عوضا عن بنائها.
وتأتي صحيفة االستجواب هذه، 
املكونة من ثالثة محاور، لعلها تعيد 
ملجلس الوزراء سلطاته، وتتصدى 
الوزيــر املســتجوب  لتجــاوزات 

يترأســها نائــب رئيــس مجلس 
الــوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء بالتنســيق بني 
الســلطتني لتحديــد األولويــات 
املأمولــة  وحتقيــق اإلجنــازات 
لصالح املواطنــني، إال أن مجلس 
األمة فوجئ برسالة واردة من وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة ووزير 
الدولة لشؤون اإلســكان بتاريخ 
٢٠٢٣/١/٨ يبلغهــا بقــرار مجلس 
الوزراء املتخذ في اجتماعه بتاريخ 
٢٠٢٢/١٢/١٩ واملتضمن استعجال 
عدد من مشــروعات بقوانني، وقد 
عبر أغلبية أعضاء مجلس األمة عن 
رفضهم لها بالتصريح، وسقطت 
الرسالة حتت قبة عبداهللا السالم 
بالتصويت، وهــو ما يؤكد غياب 
التنســيق احلكومي مــع مجلس 
األمــة ونوابــه، وفشــل اللجنــة 
التنسيقية برئاســة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء في تقريب 
وجهات النظر والوصول الى قائمة 
تشريعات متفق عليها. وخلق هذا 
الفشل في التنســيق احلكومي- 
النيابي أزمة سياسية حادة، منها 
على ســبيل املثال تقدمي عدد من 
أعضاء مجلس األمة طلبا مبناقشة 
اللجنة املالية والشــؤون  تقارير 
االقتصادية البرملانية بعد أن تراخت 
احلكومة فــي القيــام بواجباتها، 
فطلبت احلكومة في جلسة مجلس 
األمة بتاريــخ ٢٠٢٢/١٢/٢٠ تأجيل 
إدراج التقاريــر املذكــورة، وفــي 
جلسة ٢٠٢٣/١/١٠ عادت احلكومة 
وطلبت إرجاع التقارير إلى اللجنة 
املختصة، ما ترتــب عليه صداما 
مع النواب وعلى إثره انســحبت 
احلكومة من اجللسة، لتضع العالقة 
بني الســلطتني على مفترق طرق، 
وعلــى هاوية عدم التعاون. وهذا 
اإلخالل اجلسيم في القيام باملهام 
التنسيقية بني السلطتني يتحمل 
مســؤوليته وزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء كونه املكلف بذلك، 
فقد ضاعــت أولويــات املواطنني 
وأي فرصة إلصالحات سياســية 
واقتصادية، فأثبت عجزه عن القيام 
بالدور املطلوب منه، فدفعت الدولة 
واملواطــن الثمن، فــكان حريا به 
االعتذار عن املهمة، وإسنادها ملن 
هو أقدر علــى التفاهم مع أعضاء 
مجلس األمــة، وأكثر حرصا على 

استقرار العالقة بني السلطتني.

لقــد جــاءت قــرارات مجلــس 
الوزراء بتعديل املعاش االستثنائي 
للوزراء وبعض القياديني السابقني 
صادما للمجتمع الكويتي، وضاربا 
بعرض احلائط كل مساع التعاون 
مــع احلكومة، واجلهــود املبذولة 
النظر اخلالفية،  لتقريب وجهات 
وهــو مــا يتحمــل مســؤوليته 
السياســية وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء.
احملور الثاني: صدور مراسيم تعيني 
قياديني في الدولة ال تنطبق عليهم 

شروط شغل الوظائف القيادية

أصــدر مجلــس الــوزراء فــي 
اجتماعــه رقــم ٤٦-٣ بتاريــخ 
٢٠٢٢/١١/٧ مراســيم بتعيــني عدد 
من القياديني في الدولة، بحســب 
ما صــرح به نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء واملنشور باملوقع 
اإللكتروني لألمانة العامة ملجلس 
الوزراء واملوقع اإللكتروني لوكالة 

األنباء الكويتية (كونا).
وعليــه، مت توجيــه ســؤال 
برملاني إلى وزير الدولة لشــؤون 
مجلــس الــوزراء في هــذا الصدد 
بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٠، وحتى تقدمي 
صحيفــة االســتجواب لــم تصل 
اإلجابة البرملانية، أو يطلب تأجيل 
اإلجابة عن السؤال رغم مرور املدة 

مســؤول مبنــع تلــك التجــاوزات 
أو تصحيحهــا وااللتــزام بقســمه 
الدستوري. وتســبب هذا السلوك 
بأزمة بني السلطتني مجددا، واعتراضا 
شــعبيا على عدم االلتــزام باآللية 
القانونية في الترشــيح للمناصب 
القياديــة، وعليــه يتحمــل الوزير 
املستجوب املسؤولية السياسية عن 
تقصيره بالقيام بواجباته الرقابية 
بصفته وزيــرا للدولة أوال، وثانيا 
بصفته رئيس مجلس ديوان اخلدمة 
املدنية واملسؤول سياسيا عن ديوان 

اخلدمة املدنية.
احملور الثالث: الفشل في القيام باملهام 

املوكلة له بالتنسيق
مع مجلس األمة

الــوزراء  مجلــس  اعتمــد 
املنعقــد  باجتماعــه رقــم ٤٣-٣ 
بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٧ تشكيل اللجنة 
التنسيقية بني احلكومة ومجلس 
األمة برئاسة نائب رئيس مجلس 
الــوزراء ووزير الدولة لشــؤون 
مجلس الوزراء لتتولى التنسيق 
ووضــع األولويات بــني احلكومة 
ومجلس األمة مبا يضمن حتقيق 
التعاون بني السلطتني التشريعية 
والتنفيذيــة. وفــي اجتماعه رقم 
٥٢-٣ املنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٩

أكد مجلس الوزراء استمرار جهود 
اللجنة التنسيقية الوزارية والتي 

اجلسيمة على الدستور ومؤسسة 
مجلس الوزراء.

احملور األول: إساءة استخدام سلطة 
مجلس الوزراء للمادة ٨٠ من القانون 

رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون 
التأمينات االجتماعية

أوكل املشــّرع ملجلس الوزراء 
دون غيره منح معاشات استثنائية 
حلــاالت تخضــع لتقديــره، منها 
للــوزراء وأعضــاء مجلــس األمة 
وأعضــاء املجلس البلــدي وكبار 
املسؤولني والقياديني في الدولة، 
وفــي اجتماعه رقــم ٤٩-٣/٢٠٢٢
 ،٢٠٢٢/١١/٢٨ بتاريــخ  املنعقــد 
وافق مجلس الوزراء على تعديل 
املعاشــات االســتثنائية ألعضاء 
احلكومة الصادر بها املرسوم رقم 
١٩١ لسنة ٢٠٢٢ ورفعها بقيمة ستة 
آالف دينــار. وإذ صدر هذا القرار 
الحقا لتقدمي عدد من أعضاء مجلس 
األمة اقتراحا بقانون بإلغاء نص 
املــادة ٨٠ مــن قانــون التأمينات 
بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٤، ما يصنع رابطا 
وثيقا بــني الفعلني، وهو ما يؤكد 
سوء استخدام السلطة املمنوحة 
ملجلس الوزراء باستباق مناقشة 
مجلس األمة املقترح، وما قد ينتهي 
له من تعديل تشــريعي قد مينع 
زيادة الوزراء وأعضاء مجلس األمة 
ومن في حكمهم، وهي حالة تعارض 

استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء
للدفاع عن حقوق املواطنني واملال العام

قالت النائبة د.جنان بوشــهري إن 
استجوابها لنائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الشيتان «سيكون استثنائيا للدفاع عن 
حقوق املواطنني واملال العام الذي انتهك 

بقرارات مجلس الوزراء».
وأوضحت بوشــهري في تصريح 
باملركز اإلعالمي في مجلس األمة، أن 
استجواب الشيتان يتكون من ٣ محاور، 
يعنى احملور األول بإســاءة استخدام 

سلطة مجلس الوزراء في تطبيق املادة 
٨٠ من قانون التأمينات.

وبينــت أن احملــور الثانــي من 
االســتجواب يتناول صدور مراسيم 
بتعيني قياديني فــي الدولة ال تنطبق 
عليهم شــروط وضوابط التعيني في 
هذه املناصب، فيما يدور احملور الثالث 
من االستجواب حول الفشل في قيام 
وزير الدولة باملهام املوكلة له بالتنسيق 

مع مجلس األمة.

وأكدت أن هذا االستجواب جاء بعد 
التدرج بحديث بدأ داخل قاعة عبداهللا 
السالم ثم بتوجيه أسئلة برملانية وصوال 

إلى االستجواب.
وقالت بوشهري: «لألسف وجدت 
نفســي أمام حكومتني، حكومة بقيادة 
سمو الشــيخ أحمد النواف، وحكومة 
ثانية بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء األخ براك الشيتان، ولن تستقيم 

األمور بهذه الطريقة». د.جنان بوشهري

احملور األول: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة ٨٠ من القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات االجتماعية

احملور الثالث: الفشل في القيام باملهام املوكلة له بالتنسيق مع مجلس األمة وفشل اللجنة التنسيقية في تقريب وجهات النظر 
احملور الثاني: صدور مراسيم تعيني قياديني في الدولة ال تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية وعدم االلتزام بالالئحة القانونية

خليل أبل: هل يوجد قرار رسمي ُيسمح مبوجبه للفاحصني الفنيني التابعني
لإلدارة العامة للمرور بالعمل لدى الشركات والورش خارج الفحص الفني؟

وجه النائب د.خليل أبل ٣
أسئلة إلى ٣ وزراء هم كل من: 
النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ 
طالل اخلالد بشأن العاملني في 
الشركات اخلاصة بالفحص 
الفني للمركبات، ونائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير النفط 
د.بدر املال بشــأن مخالفات 
أمانة نقطة االرتباط ملشاريع 
البيئــة، ووزيــر التجــارة 
والصناعــة ووزيــر الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات مازن الناهض عن 
الشركات واملصانع احلرفية 
والورش واملعامل التي حصلت 
على قسائم خالل السنوات 

العشر األخيرة.
إلى  وجاء فــي ســؤاله 
وزير الداخليــة ما يلي: في 
شأن الفاحصني العاملني في 
الشركات اخلاصة بالفحص 
الفني للمركبات، ومركز فحص 
الشــاحنات ـ التابعني لقسم 
الفحص الفنيـ  اإلدارة العامة 
الداخلية،  للمرور في وزارة 
يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:

١ـ  هل يوجد قرار رسمي 
يســمح مبوجبه للفاحصني 
الفنيني التابعني لإلدارة العامة 
للمــرور بالعمل لــدى تلك 
الشركات والورش خارج أقسام 
الفحص الفني؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجــى تزويدي 
بصورة ضوئية من القرار، وإذا 
كانت اإلجابة النفي، فهل هذا 
اإلجراء قانوني ويتوافق مع 
متطلبات الوظيفة ومع قرارات 
وتعاميم ديوان اخلدمة املدنية، 

مراقبة الورش؟
٤ ـ هل تقتضي طبيعة عمل 
الفنيني في الشركات  الفاحصني 
والورش اخلاصة بالفحص الفني 
للمركبات مراقبة عملية فحص 
املركبات أو القيام بعملية الفحص 
الفني في مقر الورشة أو الشركة 
اخلاصة بالفحص الفني للمركبات؟

٥ـ  هل يندرج عمل الفاحصني 
الفنيني في تلك الورش والشركات 
اخلاصة بالفحص الفني للمركبات 
ضمن الفحص اخلارجي، حيث 
يكلفــون باخلــروج ملواقع تلك 
الشركات بشكل يومي أم هو عمل 
إضافي موكل بالفاحصني التابعني 
إلدارة الفحص الفني، وهل يصرف 
لهم بدل نقدي، وكم قيمة البدل 

النقدي، ان وجد؟
٦ ـ ما اجلهة املســؤولة عن 
تعويض الفاحص ماديا في حال 
اإلصابة أو تعويض ذويه في حال 

الوفاة أثناء العمل؟
٧ ـ عند إجــراء فحص فني 
ملركبة في إحدى ورش أو شركات 
الفحص الفني اخلاصة تتقاضى 
تلك الورشة أو الشركة مبلغا بقيمة 
١٠ دنانير، فما املسوغ القانوني 
لتلك الشركات والورش بتقاضي 
تلك الرسوم، وهل هناك قرار أو 
سند قانوني مبوجبه حددت تلك 
القيمة كأجور لعملية فحص املركبة 
فنيا، وكم النســبة املالية العائدة 
إلدارة الفحص الفني، وما اآللية 
الدولة  اخلاصة بتحصيل أموال 
في هذا الشأن؟ مع العلم أن مالك 
املركبة ملزم بدفع مبلغ ٢ دينار 
رسم قيمة خدمة فحص املركبة؟ 
مع بيان وشرح مفصل لإلجراءات 
املتبعة والرسوم املقررة في هذا 

مستقبلي لتحديد مواقع أخرى 
لفحــص الشــاحنات لتخفيف 
االزدحام عن مالكي الشاحنات وعن 
الفاحصني، وهل أعدت دراسة مثل 
هذا اإلجراء أو األخذ بهذا القرار 
ـ إن وجدـ  في تأثيره على البيئة 
في املناطــق الداخلية عند توجه 
الشاحنات إلى الفحص الفني في 
منطقة صبحان، وكذلك ملا يسببه 
من آثار سير الشاحنات على الطرق 
والشــوارع الداخلية وما تسببه 
من تلف للطرق والشوارع العامة، 
وهل هناك تنسيق مع الهيئة العامة 
للبيئة والهيئة العامة للطرق حول 
تواجد الشاحنات في مركز فحص 
واحد فقط، وما دور تلك الهيئات 

في هذا الشأن؟
وجاء في سؤاله إلى وزير النفط 
ما يلي: منى إلى علمي وجود بعض 
املخالفات اإلدارية واملالية اخلاصة 
العامــة لنقطة االرتباط  باألمانة 
الكويتية ملشاريع البيئة، وبشكل 
خاص حول ما جــاء في تقارير 
ديوان احملاسبة، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  صورة ضوئية من الهيكل 
التنظيمي املعتمد من ديوان اخلدمة 
الكويتية  املدنية لنقطة االرتباط 
ملشــاريع البيئة، وفي حال عدم 
وجود هيكل معتمد يرجى تعليل 

هذا األمر.
٢ـ  كشف تفصيلي باملناصب 
العامة  القيادية وموظفي األمانة 
لنقطة االرتباط الكويتية ملشاريع 
البيئــة، موضحا فيه املســمى 
الوظيفــي، والشــهادة العلمية، 
وسنوات اخلبرة العملية، وطبيعة 
العمل، والراتب الشهري، وجنسية 

كل منهم.

٩ـ  تزويدي بآخر ثالثة تقارير 
الكويتية  قدمتها نقطة االرتباط 
ملشاريع البيئة للجنة األمم املتحدة.
١٠ ـ صــورة ضوئيــة من 
الشكاوى التي قدمت من املوظفني 
الســابقني واحلاليني، ورد نقطة 
االرتباط الكويتية ملشاريع البيئة 
عليهــا، وذلك منذ إنشــاء هذه 
املؤسسة احلكومية حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
وجاء في ســؤاله إلى وزير 
التجــارة ما يلي: االستفســار 
القسائم الصناعية واملعامل  عن 
واملصانع والشــركات احلرفية 
واخلدمة والــورش على أراضي 
أمالك الدولة مقابل حق االنتفاع 
الهيئة  حتت إشراف ومسؤولية 
العامة للصناعة، لذا يرجى إفادتي 

وتزويدي باآلتي:
١ـ  كشــف تفصيلي بأسماء 
الشــركات واملصانــع احلرفية 
التي  واخلدمة والورش واملعامل 
حصلت على قسائم خالل العشر 
السنوات األخيرة، مبني فيه النشاط 
حسب الترخيص، وتاريخ التعاقد 
ومدته، وقيمة االنتفاع أو اإليجار، 

ومساحة األرض وموقعها.
٢ـ  هل يوجد أي من الشركات 
أو املصانــع احلرفية واخلدمية 
والورش واملعامل متارس أعماال 
مخالفة للنشــاط الــذي منحت 
من أجله القســيمة وذلك خالل 
السنوات العشــر األخيرة حتى 
تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 
ببيانات عنها، واملخالفة املسجلة 
التي اتخذتها  عليها واإلجراءات 

الهيئة بشأن املخالفة.
٣ـ  ما املعايير املعتمدة بشأن 

الشأن.
الفاحصون  ٨ ـ هل يخضع 
الفنيون الذين أمضوا أكثر من ٢٠

سنة في اخلدمة، وكذلك الفاحصون 
اجلــدد حديثو التخــرج لتدرج 
وظيفي يحدد ســنوات اخلدمة 
واخلبــرة العمليــة في فحص 
املركبات، وما دور ديوان اخلدمة 

في هذا الشأن؟
٩ـ  هــل هناك مراكز خاصة 
للفحص الفني تابعة لإلدارة العامة 
للمــرور في املراكــز احلدودية 
للدولــة تقــوم مبهــام عملها 
إلجناز إجراءات دخول املركبات 
املستوردة من خارج البالد وكذلك 
املركبات املصــدرة من الكويت 
للخارج للتسهيل والتخفيف من 
االزدحامات املرورية واإلدارية في 
اجلهات احلكومية وصرف لوحات 
معدنية خاصة ومن بينها استخراج 
دفتر ملكية لهــا، خصوصا أنه 
الوزراء في  صادر قرار مجلس 
عام ٢٠١٥ الذي ينص على إلزام 
اإلدارة العامة للجمارك أن جتمع 
كل اجلهات احلكومية املعنية حتت 
سقف واحد لتسهيل اإلجراءات 
للبضائع املستوردة ومن ضمنها 

املركبات؟
١٠ ـ هل يوجد قرار رسمي 
مبوجبه حدد فحص الشاحنات 
فنيا فقط فــي موقع واحد وهو 
قسم الفحص الفني لشاحنات في 
منطقة صبحان الصناعية؟ إذا كانت 
اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بصورة ضوئية من القرار، وبيان 
أســباب اتخاذ مثل هذا القرار ـ 
إن وجد ـ أمــا إذا كانت اإلجابة 
النفي، فهل هــذا اإلجراء مجرد 
أوامر شفهية، وهل هناك توجه 

٣ ـ كشف باملوظفني بنقطة 
االرتباط الكويتية ملشاريع البيئة 
املنتهية خدماتهــم واملقالني منذ 
إنشاء هذه املؤسسة حتى تاريخه، 
موضحا فيه املســمى الوظيفي، 
والشهادة العلمية، وسنوات اخلبرة 
وطبيعة العمل، والراتب الشهري، 
وجنسية كل منهم، مع بيان أسباب 

إنهاء اخلدمة.
٤ ـ كم عــدد مرات التجديد 
لألمني العــام لنقطــة االرتباط 
الكويتية ملشاريع البيئة؟ وإذا كان 
جدد لهذا املنصب أكثر من مرة، 
فيرجى بيان قانونية هذا اإلجراء.

٥ـ  تزويدي بامليزانية السنوية 
لنقطة االرتباط الكويتية ملشاريع 
البيئة منذ إنشــاء هذه املؤسسة 
احلكومية حتى السنة املالية احلالية، 
على أن تكون كل سنة مالية على 

حدة.
٦ـ  صورة ضوئية من تقارير 
ديوان احملاســبة عن آخر ثالث 
ســنوات حتى تاريخ ورود هذا 
السؤال للمالحظات اخلاصة بنقطة 
االرتباط الكويتية ملشاريع البيئة، 
مع بيان ما مت في شأنها وما تبقى 

لتالفيه من مالحظات.
٧ـ  ما املشاريع املتعلقة بعمل 
األمانــة العامة لنقطــة االرتباط 
الكويتيــة ملشــاريع البيئة؟ مع 
توضيح ما أجنز من هذه املشاريع 

وما تبقى منها إلجنازه.
٨ـ  هل مازالت نقطة االرتباط 
البيئة تقدم  الكويتية ملشــاريع 
تقارير عن األضرار البيئية التي 
حلقت بالكويت للجنة التعويضات 
عن الغزو العراقي؟ إذا كانت اإلجابة 
اإليجاب، فيرجى تزويدي بآخر 

تقرير بهذا الشأن.

منح قســيمة ألي شركة أو 
مصنع حرفي أو خدمي لدى 
الهيئة، وما إجراءات إبرام العقد 

معها؟
٤ ـ كشــف بالقســائم 
الصناعية التي سحبتها الهيئة، 
مع بيان أســباب السحب أو 
التعاقد خالل السنوات  إلغاء 
العشر األخيرة وحتى تاريخ 

ورود هذا السؤال.
الذين  ٥ ـ عدد املفتشني 
يحق لهم ممارسة الضبطية 
القضائية، وهل يفتشون بناء 
على أوامر وجداول مســبقة 
اليومية أو بصورة  باحلركة 

عشوائية؟
٦ ـ هل يحق للشــركات 
واملصانع احلرفية واخلدمية 
والورش واملعامل احلاصلة على 
قسائم صناعية من الهيئة نقل 
أو بيع أو التأجير من الباطن 
التوريــث باعتبار  أو  للغير 
القسيمة من تركة املورث؟ إذا 
كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى 
بيان مشروعية وقانونية هذا 
األمر، مع تقدمي املســتندات 

الدالة على ذلك.
٧ـ  كشــف بالشــركات 
واملصانع احلرفية واخلدمية 
والــورش واملعامل املتخلفة 
عن تســديد حق االنتفاع أو 
اإليجار حتــى تاريخ ورود 
هذا الســؤال، مع بيان اسم 
الشــركة والقيمة اإليجارية، 
التأخير في الســداد،  ومدة 
واإلجراءات التي اتخذتها الهيئة 
حلماية حق الدولة في حتصيل 
هذه اإليجارات أو مقابل حق 

االنتفاع.

د.خليل أبل

وهل توجد موافقة مســبقة من 
ديوان اخلدمة؟

٢ ـ نظــرا لطبيعــة عمــل 
الفنيني في الشركات  الفاحصني 
اخلاصة لفحــص املركبات، فما 
اجلهة املخولة بتقييم أداء هؤالء 
الفاحصني ســنويا وتســجيل 
تقاريرهم السنوية وإرسالها إلى 

ديوان اخلدمة املدنية؟
٣ ـ كلف قسم التلوث البيئي 
التابع إلدارة الفحص الفني مبتابعة 
علم الفاحصــني الفنيني التابعني 
العامــة للمرور، وكذلك  لإلدارة 
متابعة احلضــور واالنصراف 
ووجودهــم خــالل دوامهم في 
الورش والشركات اخلاصة  تلك 
بالفحص الفني، كما يوجد قسم 
تابع إلدارة الفحص الفني حتت 
اسم «قسم مراقبة الورش»، فلماذا 
ال يكلف «قسم مراقبة الورش» 
املسؤول عن تلك الورش والذي 
هو من اختصاصه مبتابعة أعمال 
الفحص الفني بالورش والشركات 
اخلاصة بالفحص الفني في حني 
أن هناك اختالفا بني طبيعة عمل 
قسم مراقبة التلوث البيئي وقسم 


