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ما  اخل��ارج��ي��ة:  ل��وزي��ر  الشاهني 
آل���ي���ة ن���ق���ل م���وظ���ف���ي ال��ب��ع��ث��ات 

الديبلوماسية في اخلارج؟
تقدم النائب أسامة الشاهني بسؤال برملاني الى النائب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير اخلارجية الشيخ صباح اخلالد حول 

آلية نقل املوظفني في البعثات الدبلوماسية في اخلارج.
وجاء في نص السؤال : تلعب البعثات الدبلوماسية الكويتية 
حول العالم دورا بالغ األهمية، ويتحمل العاملون بها مسؤوليات 
جسيمة كونهم خط الدفاع األول عن الكويت، وتصدر قــرارات نقل 

هؤالء املوظفني من بلد آلخر كل عام.
وتابع : يرجى إفادتي باآلتي: 

1 - ما اآللية التي يتم من خاللها حتديد الدولة التي ينقل اليها 
املوظف بحيث تكون قرارات التنقالت منصفة ال يتعرض من خاللها 
أي موظف منقول للظلم عند تكليفه أكثر من مرة بالعمل في دول 
طاردة وصعبة املعيشة بسبب الفقر أو انعدام األمن أو غيرها من 
األسباب التي جتعل العمل في هذه البعثات الدبلوماسية مسألة 
شاقة على الدبلوماسيني واإلداريـــني وأسرهم؟ أرجــو ذكر اآللية 
املطبقة، وفي حال عدم وجودها أرجو تبيان معيار حتديد الدولة 

التي تعتمده الوزارة في قرارات التنقالت.
 2 - هل للموظفني اإلداريني الئحة تنظم عملية تنقالتهم على غرار 
زمالئهم الدبلوماسيني، بحيث تتحدد سنوات عملهم في اخلارج 
ومدة بقائهم في ديوان الوزارة وغيرها من شروط وضوابط ترتبط 
بقرارات تنقالتهم بحيث تضمن العدالة بني املوظفني؟ أرجو ذكرها 
بالتفصيل إن وجدت وكيفية تنظيم هذه التنقالت في حال عدم وجود 

الئحة تنظمها.
ــرأت على الراتب  ــو افــادتــي بتفاصيل آخــر زيـــادة ط 3 - ارج
األساسي ملوظفي وزارة اخلارجية؟ وآخــر زيــادة على بدالتهم؟ 
وتفاصيل الكادر إن وجد وسبب عدم إقراره إن لم يوجد وهل لدى 
الوزارة خطط لتحسني الوضع املادي ملوظفي الوزارة؟ وسبب عدم 
تكفل الــوزارة مبصاريف عالج موظفيها داخل الكويت حتى اآلن؟ 

أرجو ذكرها تفصيال وسبب تأخر اعتمادها.

سأل اجلبري عن اإلجراءات املطلوبة لفحص املواد 
الغذائية في منافذ البالد

هايف يطالب بإرفاق تقرير 
املعاينة الصحية باألغذية 

املعروضة للبيع
تقدم النائب محمد هايف باقتراح برغبة وسؤالني برملانيني 
تتعلق جميعا باالغذية ووجــه االسئلة إلى وزيــر األوقــاف 
وزير الدولة لشؤون البلدية محمد اجلبري حول البضائع 
والسلع الغذائية التي يتم عرضها للبيع ومدى صالحيتها 

لالستهالك.
 وذكر النائب في نص االقتراح برغبة ما يأتي: ملا كانت 
احملافظة على الصحة العامة للمواطنني واملقيمني هي أحد 
واجبات اجلهات الرقابية في بلدي الكويت، لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة التالي: إلــزام موزعي املــواد الغذائية على 
منافذ البيع املختلفة في البالد من جمعيات تعاونية وأسواق 
ــاق تقرير املعاينة الصحية  ــرورة إرف مركزية وغيرها ض
الصادرة من بلدية الكويت موضحا فيها تاريخ صالحيتها 
واإلذن بتداولها وذلــك مع كل بضاعة يتم بيعها للموزع 

الداخلي.
وذكر نص السؤال األول املوجه إلى وزير األوقــاف وزير 

الدولة لشؤون البلدية ما يأتي:
 ملا كانت اللوائح تقضي بأن فحص املواد الغذائية من منافذ 
البالد ال تتجاوز شهرا واحدا فقط فقد منى إلى علمنا أن هناك 
إرساليات ملواد غذائية جتاوزت مدد طويلة من دون البت في 

دخولها عن عدمه للبالد مع عدم وجود هذه املواد في املنفذ.
لذلك أطلب افادتي مبا يأتي: ما االجراءات املطلوبة لفحص 
املواد الغذائية في منافذ البالد؟ وما املدة الالزمة إلجنازها؟ 
وأين يتم االحتفاظ بهذه املــواد خالل فترة إجناز املعاملة؟ 
وهــل يسمح بــدخــول بضائع مــن دون هــذا الفحص؟ وما 
االجراءات املتبعة في احلاالت املتأخرة عن املدد التي يتطلبها 
ــراءات قانونية في  القانون وكم عددها؟ وهل مت اتخاذ إج

املعامالت املتأخرة؟
وجاء في نص السؤال الثاني ما يأتي:

 منا إلى علمنا أنه في غضون الفترة من 2016/12/1 
حتى تاريخه مت اإلفراج باملخالفة للقانون عن مواد غذائية 
ومشروبات منتهية الصالحية وهي مــواد يتطلب القانون 
خضوعها للفحص وإلذن اجلهات املختلفة في بلدية الكويت 
حتى يتم التصريح لها بالتداول في السوق احمللية مما يلحق 

األضرار الصحية واألمراض املستعصية بني أفراد املجتمع.
لذا أطلب إفادتي باآلتي:

مــا عــدد هــذه املخالفات؟ وهــل متــت إحــالــة وقــائــع منها 
لسلطات التحقيق؟ وما مت فيها من إجراءات؟

ما  ال��ص��ال��ح:  ل��ل��وزي��ر  الطبطبائي 
تطبيق  ن��ت��ي��ج��ة  احمل��ص��ل��ة  امل��ب��ال��غ 

الضريبة على األرض الفضاء؟
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤاال برملانيا الى نائب رئيس 
الــوزراء وزيــر املالية أنس الصالح عن الضريبة على األرض 

الفضاء غير املستغلة.
ونــص الــســؤال : وفقا للقانون رقــم 8 لسنة 2008 بشأن 
ــذي ينص على: »انــه إذا زادت  استغالل األراضــي الفضاء وال
مساحة قسائم السكن اخلـــاص غير املبنية اململوكة ألحد 
األشخاص الطبيعيني في أي موقع وأي مشروع يتضمن قسائم 
مخصصة ألغراض السكن اخلاص سواء كانت هذه القسائم في 
موقع واحد أو في مواقع متعددة، على خمسة آالف متر مربع 
في مجموعها، يتم فرض ضريبة على كل متر مربع يجاوز هذه 

املساحة مقدارها 10 دنانير.
 وتابع : ما املبالغ احملصلة نتيجة تطبيق هذا القانون من 
تــاريــخ نــفــاذه حتى اآلن؟ ومــا اجلهة املخولة بتحصيل هذه 

الضريبة؟ وما إجراءات التحصيل؟

ربيع �سكر

عقدت اللجنة اخلارجية البرملانية 
اجتماعا مهما أمــس ترأسه رئيس 
مجلس األمة مرزوق الغامن ملناقشة 
الــتــطــورات السياسية االقليمية 
ــة، وقـــال رئــيــس اللجنة  ــي ــدول وال
اخلارجية البرملانية النائب علي 
الدقباسي: ناقشنا بحضور رئيس 
مجلس االمة مرزوق الغامن والنائب 
ــــوزراء  االول لــرئــيــس مــجــلــس ال
ووزيـــر اخلارجية الشيخ صباح 
اخلالد التطورات االقليمية ونتائج 

االنتخابات الرئاسية االميركية.
وتابع الدقباسي: وسيتم حتديد 
جــلــســة لــالســتــمــاع لــالكــادميــيــني 
والـــســـفـــراء الــقــدامــى واملــهــتــمــني 

بالشأن اخلــارجــي لرصد وجهات 
النظر بشأن التطورات االقليمية 

والدولية.
ــا  ـــاســـي: انــن ـــدقـــب واضــــــاف ال
سجلنا حتفظنا ووجهنا رسالة 
احــتــجــاج شعبية عــلــى اســتــمــرار 
االعــمــال العدائية االيرانية جتاه 
الكويت ودول اخلليج ودعونا الى 
استمرار احلــوار من اجل استقرار 
املنطقة، ونثق بقيادتنا السياسية 
ــن وسالمة  ــا حلفظ ام ــه ــراءات واج
ــك بــجــهــود وزارة  ــذل الــكــويــت وك
اخلارجية. وطالب الدقباسي وزارة 
اخلــارجــيــة بــاالهــتــمــام بــاملــواطــن 
الكويتي البغلي ومتابعة قضية 

اختفاءه في ايران.

بحثت التطورات السياسية اإلقليمية والدولية بحضور الغامن واخلالد

الدقباسي: »اخلارجية البرملانية« ناقشت نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية

ربيع �سكر

عقدت جلنة األولــويــات البرملانية اجتماعها 
أمس لوضع خطة العمل التشريعي لدور االنعقاد 
االول من الفصل التشريعي اخلامس عشر. وذلك 
بحضور وزيــر الدولة لشؤون مجلس الــوزراء، 
ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس األمة، 
ــرة  ووزيـــرة الــشــؤون االجتماعية والعمل ووزي

الدولة للشؤون االقتصادية.
وأعلن وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس 
االمة الدكتور فالح العزب ان احلكومة اتفقت مع 
جلنة االولــويــات على عــدد من االولــويــات اهمها 
تعديل قانون البصمة الوراثية. واضاف العزب في 
تصريح للصحافيني عقب اجتماعه مع اعضاء جلنة 
االولــويــات البرملانية وبحضور عدد من الــوزراء 
انه مت االتفاق من حيث املبدأ مع جلنة االوليات 
البرملانية على سبع اولويات اضافة الى اولوية 

ثامنة في الطريق بعد اقرارها من مجلس الــوزراء 
مبينا ان هناك مشروع قانون قادم فيما يخص تعديل 
قانون البصمة الوراثية وهو ضمن االولويات التي مت 

االتفاق عليها واملرتبطة بعدة قوانني.
وذكر ان مشروع قانون بتعديل البصمة الوراثية 
ــه يــأتــي وفقا  ــى ان ــم الــقــوانــني مشيرا ال يعد مــن اه
لتوجيهات سمو االمير ووفقا للدستور والقواعد 
الدستورية املنظمة ومنها احــتــرام اخلصوصية 
ونصوص الدستور بالتالي نحن بصدد تقدمي هذا 

القانون.
وذكر ان االجتماع التنسيقي احلكومي مع جلنة 
االولويات كان بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس 
ـــوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح ووزيــر  ال
الشؤون االجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون 
االقتصادية هند الصبيح مبينا ان االجتماع كان في 
اطار مد يد التعاون. واوضح ان احلكومة ستقدم كل 
ما لديها ســواء من خالل البرنامج احلكومي او من 

خالل جلنة االولويات البرملانية. 
من جانبه قال رئيس اللجنة النائب ثامر السويط 

إن اللجنة ستطلب مــن املجلس تخويل اللجنة 
مبخاطبة احلكومة بشأن اللوائح التنفيذية للقوانني 
ــات  ــوي ـــاف ان األول الــتــي لــم يتم اصــدارهــا . واض
التشريعية املبدئية للحكومة ثمان هي البصمة 
الوراثية والفتوى والتشريع وشركات االمن اخلاصة 
وتنظيم االجــتــمــاعــات الــعــامــة وتنظيم السجون 
وجــــوازات السفر والصحة النفسية والتسجيل 
ــار الــى وجــود 30 مشروعا بقانون  العقاري. واش
في انتظار اعتمادها من مجلس الــوزراء حتى حتال 

كأولويات الى مجلس األمة. 
وبخصوص أولويات اللجان البرملانية أوضح 
السويط أن جلنة الشؤون التشريعية والقانونية 
لديها قسمان من األولويات األول خاص بالقضايا 
احملالة إليها من خــارج اللجنة وتشمل: التحقيق 
في صحة انتخابات نائب الرئيس وتعديل بعض 
أحكام قانون اجلنسية والــذي تقدم به الكثير من 
النواب وبعض مقترحات تعديل قانون االنتخابات. 
وتابع: إن القسم الثاني اخلاص بأولويات اللجنة 

التشريعية هو الصادرة من اللجنة نفسها ويتعلق 
ـــأن احلبس  ــت فــي ش ــدم مبــقــتــرحــات وقـــوانـــني ق
االحتياطي وتعديالت محكمة األســـرة والتعيني 
في الوظائف القيادية . إضافة إلــى تعديل بعض 
مــواد قانون مكافحة الفساد إضافة إلى اقتراحات 
بقوانني تتعلق باستقاللية القضاء وتنظيم السلطة 
القضائية.  وأفاد بأنه فيما يختص بلجنة الشؤون 
املالية واالقتصادية فمن ضمن أولوياتها وثيقة 
اإلصـــالح االقــتــصــادي ومــشــروع بقانون لتعديل 
بعض أحــكــام قــانــون الصندوق الوطني لرعاية 
وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة. إضافة 
إلــى مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون 
بشأن حماية املنافسة. وقال إنه فيما يختص بلجنة 
شؤون التعليم فما يزال القانون اخلاص باجلامعات 
احلكومية متصدرا ألولوياتها وأن اللجنة لم تقدم 
أي مقترحات جديدة على سلم أولوياتها. أما جلنة 
الشؤون الصحية فمن ضمن أولوياتها التشريعية 
قــانــون بشأن الصحة النفسية ورعــايــة املريض 

ــاة النائب  النفسي إضــافــة الــى حتقيق أســبــاب وف
ــددت جلنة امليزانيات  السابق فــالح الصواغ . وح
واحلساب اخلتامي أولويتها في مناقشة احلسابات 

اخلتامية لسنة 2015 /2016.
وتبحث جلنة حماية األموال العامة في أولوياتها 
ــواردة من ديــوان احملاسبة  املالحظات والتقارير ال
بقيام الهيئة العامة لالستثمار ببيع شركة املنتجات 
الزراعية والغذائية وفحص املستندات اخلاصة 
ــوان  ــى تقرير بخصوص دي بها كــافــة. إضــافــة إل
احملاسبة عن بيع الشركات التي متتلك الهيئة العامة 
لالستثمار أكثر من 50 % من رأسمالها. وأشــار 
السويط إلى أن جلنتي الشؤون اخلارجية واملرافق 

العامة لم يحيال أولوياتهما حتى اآلن.
أما املرأة واألسرة فطلبت استعجال إقرار قوانني 
ـــري والــفــحــص قبل الــــزواج وقــرض  العنف االس
الكويتية املطلقة واألرملة واملتزوجة من غير كويتي 
الفتا إلى ان جلنة األولويات في انتظار أولويات بقية 

اللجان البرملانية.  

»األولويات« تضع خطة العمل التشريعي لدور االنعقاد األول

8 أولويات حكومية أهمها تعديل  العزب: 
»البصمة الوراثية« تنفيذا للتوجيهات السامية

جانب من اجتماع جلنة األولويات أمس

مالحظات اجلهات الرقابية في ازدياد

عبد الصمد: وزارة الصحة حتتاج إلى »جراحة« عاجلة

»الهندسة والبترول« 
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جانب من اجتماع اللجنة اخلارجية أمس برئاسة الغامن

الوزير العزب يصرح للصحافيني

 أكد رئيس جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي عدنان 
عبد الصمد أن اللجنة ناقشت احلساب اخلتامي لوزارة 
الصحة للسنة املالية 2016/2015 ومالحظات جهاز 
املراقبني املاليني وديوان احملاسبة بشأنه بحضور وزير 
الصحة د. جمال احلربي. وأفــاد عبدالصمد أن اللجنة 
وجهت الـــوزارة لضرورة تسوية مالحظات اجلهات 

الرقابية والتعاون معها.
وتابع: قد بينت اللجنة في هذا اجلانب ضرورة قيام 
القيادة اجلديدة بإصالحات عميقة لقطاعات الــوزارة 
كافة خصوصا أن مالحظات اجلهات الرقابية )ديوان 
احملاسبة – جهاز املراقبني املاليني( في تزايد مستمر 

سنويا.
وأضاف: أن تلك املالحظات متركزة حول سلوكيات 
معينة بذاتها كالعالج باخلارج وعقود األجهزة الطبية 
واألدويــة واملشاريع اإلنشائية، وباتت تبعاتها املالية 
تستنزف املال العام، مع إمهالها شهرين للبدء باتخاذ 

إجراءات تسوية ما ورد في التقارير الرقابية. 
وتابع: إنــه ورغــم وجــود أقسام ومكاتب للتدقيق 
واملتابعة عــدة في الـــوزارة مبا فيها مكتب مستحدث 
للتدقيق يتبع الوزير مباشرة إال أنها ال تقدم أي تقارير 
وجميعها بها قصور فــي األداء ممــا يتطلب تفعيلها 
واسنادها للكوادر الوطنية للحد من املالحظات وتداركها 

قبل وقوعها.
وأوضح أن اللجنة طالبت الوزارة بأن تكون حازمة 
جتاه تكرار جتاوزها للجهات الرقابية قبل إبرام أعمالها 
ووصلت في بعضها إلى تقدمي بيانات غير دقيقة بغرض 

احلصول على املوافقات.
ـــوزارة تتجاوز أحيانا إداراتــهــا املعنية  كما أن ال
)إدارة الشؤون القانونية(، ووجود تداخل واضح بني 
اختصاصات كثير من اإلدارات مع بعضها البعض في 
تنفيذ املشتريات وترسيه العقود والتعاقد مباشرة بدال 
من اإلدارة املعنية بذلك، علما بأن كل العقود املتجاوزة 

للرقابة بها خلل حقيقي. 
وقال عبدالصمد إن ديوان اخلدمة املدنية أفاد بعدم 
تعاون الوزارة معه فيما يتعلق بضبط شؤون التوظف 
وكثرة التجاوزات من صرف رواتب وعالوات وبدالت 
واملهمات الرسمية باخلارج من دون أخذ موافقته مما 

يتطلب تصويب هذا الوضع بسرعة.
كما أن الصرف املالي في الــوزارة بحاجة إلى وقفة 
جادة لضبطه السيما أن جهاز املراقبني املاليني امتنع 
كثيرا عن توقيع العديد من االستمارات لعدم وجود 
اعتمادات مالية في امليزانية للغرض الــذي ستصرف 

الوزارة من أجله.
وأوضح أنه إلى ذلك فقد قامت الوزارة بعمل مناقالت 
مالية بقيمة 12 مليون دينار مخصصة لالستشارات 
الطبية للتعاقد مع األطباء الزوار ملستشفيات الكويت 
لتعزيز بنود أخرى يكثر فيها امتناع املراقب املالي ألنها 

ستصرف في غير الغرض املخصص لها.
إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بضوابط التخزين 
إلحكام الرقابة على األدوية واملقدر قيمتها بـ 272 مليون 

دينار وعلى األجهزة الطبية كذلك.
ــه فيما يختص بــالــعــالج بــاخلــارج  ــى أن ـــار إل وأش
ــوزارة ما  واملكاتب الصحية اخلارجي فقد جتــاوزت ال
هو معتمد لها بامليزانية للمكاتب الصحية اخلارجية 
والعالج باخلارج بـ 384 مليون دينار رغم أن املعتمد 
لها 135 مليون دينار فقط، مما تسبب في تضخم أرصدة 
املكاتب الصحية اخلارجية لتصل إلى 654 مليون دينار 

تعجز الوزارة عن تسويتها محاسبيا.
علما أن كثيرا من االستمارات املالية اخلاصة بتعزيز 
حسابات املكاتب الصحية اخلارجية ال تعرض على 
جهاز املراقبني املاليني قبل حتويلها وبعض هذه املكاتب 
كاملكتب الصحي بواشنطن به خلل حقيقي ولم تتمكن 

الوزارة من معرفة الوضع املالي فيه.
وتعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات من دون موافقة 
ديوان احملاسبة، وتسبب هذا العقد في عدم قيام املكتب 
ــدوره احلقيقي، وال تقوم الشركة بتزويد  الصحي ب

املكتب الصحي مبا يلزم للتحقق ملا يدفع للمستشفيات.
وال تتوافر خدمة الوصول االلكتروني لدى املكتب 
الصحي لــالطــالع على اإلجـــــراءات الطبية املقدمة 
للمرضى، ومت سداد 83 مليون دوالر من دون ارفاق ما 
يؤيد صحتها، وارتفعت التحويالت املالية للمكتب بعد 

العقد مباشرة رغم تناقص أعداد املرضى.
وذكر عبدالصمد أن استمرار عدم )ميكنة احلسابات 
املكاتب الصحية باخلارج مع الوزارة( أدى إلى تعرض 
ــوال احملولة خلطر االختالس والتزوير ومنها ما  األم

حدث في املكتب الصحي بلندن أخيرا.
حيث قام محاسبون وافدون عدة في املكتب بالتعاون 
مع أطباء وصيدليات في بريطانيا بتزوير كتب عالج 
مرضى كويتيني منذ سنة 2009 استطاعوا من خاللها 

اختالس 13 مليون جنيه استرليني )5 ماليني دينار( 
واكتشفتها الشرطة البريطانية بعد اشتباهها في 

تضخم أرصدة احملتالني.
ــى سلسلة  ــذه احلــادثــة تضاف إل ــى أن ه وأشـــار إل
ــوادث أخــرى وقعت باملاضي في املكاتب الصحية  ح
في فرانفكورت وواشنطن وغيرهما، بخالف وجود 
العديد من احلاالت لم تغادر البالد أصال وحصلت على 
مخصصات العالج وهي بالكويت كما أثبته كشف املنافذ 
بوزارة الداخلية. وأفاد عبدالصمد أن احلكومة تقدمت 
حاليا بطلب فتح اعتماد إضافي لوزارة الصحة بسحب 
450 مليون دينار من االحتياطي العام لتغطية نفقات 

العالج باخلارج والعجز احلاصل فيه.
وأن بعض مــبــررات السحب ال يتوافق مــع مــا هو 
مثبت في تقرير ديوان احملاسبة وبحاجة إلى مزيد من 
الدراسة واالستيضاح ووضع احللول املالئمة لتفادي 

تكرار املشاكل احلالية مستقبال. 
وقال عبدالصمد إنه فيما يختص باملشاريع اإلنشائية 
فقد لوحظ تدني نسبة اإلجناز في املشاريع اإلنشائية 
ــوزارة حيث بلغت مجتمعة %15 فــقــط، وكثرة  ــل ل

املالحظات فيها.
ومن أبرز تلك املالحظات قيام الوزارة بطرح مناقصة 
مستشفى العدان قبل سنتني رغــم عــدم كفاية املبالغ 
املرصودة لها حيث كان االعتماد آنــذاك مليوني دينار 

وتكلفة املشروع تقارب 232 مليون دينار.
وأوضــح عبد الصمد أن هذا األمــر تسبب في تعطل 
الترسية على املناقص الفائز وانسحابه الحقا، وانتقال 
العقد للمناقص الثاني مما كبد املــال العام 35 مليون 

دينار نتيجة لفروق األسعار بني العقدين.
وأن ذلك يتطلب رفع كفاءة قطاعات الوزارة املعنية 
ـــإدارة وتنفيذ العقود مــع إعـــادة النظر بشكل جاد  ب
بــاإلجــراءات والسياسات اإلداريـــة املتبعة في عملية 

دراسة العقود وطرحها وتنفيذها والرقابة عليها.

عدنان عبد الصمد


