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حذرا من اخلضوع للضغوط التي متارس لصالح الشركة علىحساب املال العام

ريا�ض عواد

 :على وزير التجارة تطبيق
العتيبي والطبطبائي لـ
القانون على «أجيليتي» وحفظ حقوق الدولة

تفاعالً مع ما أثارته «الوسط» في عددها الصادر في
 31ديسمبر الفائت ،حول انتهاء العقد املبرم بني الهيئة
العامة للصناعة وشركة أجيليتي بشأن قسائم السكراب
مبنطقة أمغرة ،وما أعلنته الشركة من عدم االعتداد بإعالن
الهيئة عبر الصحف ،قال النائب خالد العتيبي لـ»الوسط»
 :أبلغني وزير التجارة والصناعة خالد الروضان بوجود
جتاوزات كثيرة من الشركة  ،وأنه سيدفع بعدم التجديد
للشركة  ،ونحن بدورنا نشد على يديه الن «أجيليتي»
خالفت الشروط التي مت االتفاق عليها  ،وفي مقدمتها عدم
تطوير البنية التحتية للقسائم طيلة هذه السنوات وهذا
يعطي الوزير احلق في عدم التجديد للشركة.
وأض����اف العتيبي  :س��ب��ق وال��ت��ق��ي��ت مجموعة من
مستأجري القسائم الصناعية  ،وع��رض��وا مشاكلهم
واخ���ذت ملفات م��ن ال��ت��ج��اوزات التي تقوم بها شركة
أجيليتي جتاه املستثمرين  ،الذين قابلوا عددا من النواب
أيضا  ،وقمت بتوجيه سؤال برملاني الى وزير التجارة ،
عن تلك التجاوزات  ،اال ان الوزير طلب متديد فترة اإلجابة
على تلك األسئلة.
وأضاف النائب العتيبي  :علمت أن العقد لم يجدد حيث
أن عقد الشركة انتهى في شهر يوليو املاضي ،وبالطبع
الهيئة العامة للصناعة نشرت اعالنا بإنتهاء العقد مع
الشركة  ،وعلمت أن «اجيليتي» نشرت اعالنا أيضا ينفي
ذل��ك  ،بل وجل��أت للقضاء ضد الهيئة العامة للصناعة
والقضية االن منظورة باحملاكم وأي قضية تنظر باحملاكم
يظل الوضع كما هو الى أن يتم الفصل فيها اما لصالح
الشركة أو للهيئة.
من جانبه قال النائب عمر الطبطبائي  :قد تكون هناك
ضغوطا في هذا اجلانب ،ورسالتنا الى وزي��ر التجارة
هي أن القانون البد وأن يطبق  ،إذا كان لهذه الشركة حق
فلتأخذ حقها ،وإذا لم يكن لها حق فيجب على الوزير أن
يقوم باإلجراءات القانونية ،خاصة وأننا نسمع أن هناك

أكد أن الشركة هي املستفيد الوحيد

العنزي :أين القيمة املضافة التي
حققتها «أجيليتي» لقسائم أمغرة؟

الطبطبائي يصرح لـ «الوسط»

العتيبي متحدثا لـ «الوسط»

مشاكل كثيرة  ،مضيفا أن شركة اجيليتي شركة كبيرة
وأي شيء يحدث لها يضر باالقتصاد الكويتي  ،ناهيك
عن عدد املوظفني الكبير الذين يعملون فيها وبيوتهم التي
ستتأثر.
ولفت النائب عمر الطبطبائي إلى أنه إذا كان عقدالـ

هل سجلت اجلهات الرقابية مالحظات أو أبدت اعتراضات؟

الصالح يسأل احلجرف
عن ندب موظفني من «البحث
والتحري» إلى نوبات التحري
وج���ه ال��ن��ائ��ب خليل
الصالح سؤاالً إلى وزير
املالية د .نايف احلجرف
ق��ال ف��ي مقدمته:أصدر
املدير العام للجمارك قرارا
إداري���ا حمل رق��م 6461
لسنة  2018بشأن ندب
مجموعة من املوظفني من
نوبات البحث والتحري
إلى العمل لدى النوبات
ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة ،ل��ذا
يرجى إفادتي مبا يلي:
 - 1ه�����ل ن���وب���ات
التحريات املالية معتمدة
ف��ي ال��ه��ي��ك��ل التنظيمي
ل�لإدارة العامة للجمارك خليل الصالح
وما طبيعة اختصاصاتها
؟ وإذا ك��ان��ت معتمدة،
فيرجى تزويدي بصورة من الهيكل التنظيمي.
 2هل خالف القرار رقم  6461لسنة  2018املشار إليه أعاله  ،قرارمجلس الوزراء رقم  666لسنة  2001بشأن ضبط منو الهياكل التنظيمية
في اجلهات احلكومية وحظر نقل أو ندب أو تعيني أي موظف لوحدة غير
تنظيمية معتمدة في الهيكل التنظيمي لديوان اخلدمة املدنية ؟ وإذا كانت
اإلجابة اإليجاب ،فما أسباب مخالفة القرار املشار إليه لقرار مجلس الوزراء
السالف الذكر؟ وهل حصلت إدارة اجلمارك على أي استثناء من قرار مجلس
ال��وزراء؟  3-تضمن القرار نقل تخصصات ال تتناسب مع طبيعة عمل
وحدة التحريات املالية مثل (محصل  /طباع /فني ميكانيكا) فما مبررات
ذلك؟
 - 4أال يعد نقل  60موظفا وفق القرار املذكور إلى مناطق جمركية ذات
طبعية وب��دالت ومميزات مالية خاصة  ،باملخالفة لقرار مجلس ال��وزراء
السالف الذكر هدرا للمال العام ال سيما أن القرار استهدف ضبط منو الهياكل
التنظيمية في اجلهات احلكومية؟
 - 5هل مت عرض القرار املشار إليه محل السؤال على وزير املالية؟ وإذا
كانت اإلجابة اإليجاب  ،فهل وافق الوزير على القرار؟ وإذا كانت اإلجابة
السلب ،فهل يحق ملدير اإلدارة العامة للجمارك إصدار قرارات نقل وندب
إلى وحدة تتبع مباشرة إلى وزير املالية بحسب القرار ال��وزاري رقم ٢٣
لسنة  ٢٠١٦والذي جعل تبعية البحث والتحري للوزير مباشرة ،من دون
العرض على وزير املالية املختص؟
 6هل سجلت اجلهات الرقابية ( ديوان اخلدمة املدنية  -وحدة الرقابةاملالية في وزارة املالية -ديوان احملاسبة) ،مالحظات أو أبدت اعتراضات
على قرار النقل محل السؤال ال سيما أن هذا القرار يترتب عليه صرف بعض
املميزات املالية؟ وهل مت إب�لاغ االدارة بأي مالحظة تتعلق باصدار مثل
هذا النوع من القرارات؟ مع تزويدي بالكتب الرسمية املتبادلة بني االدارة
واجلهات الرقابية -إن وجدت.-
 7ما احلاجة لوجود نوبات التحري ،ووجود نوبات التحريات املاليةتتبع القطاع نفسه؟وهل نوبات التحري التي كان يعمل فيها املوظفون قبل
ندبهم إلى نوبات التحريات املالية معتمدة بالهيكل التنظيمي للجمارك ؟ مع
موافاتنا مببررات ذلك الندب 8- .ما أعداد املوظفني املنتدبني على نوبات
التحري ونوبات التحريات املالية وتخصصاتهم؟ وهل حاجة وطبيعة
العمل تتطلبان كل هذه األعداد ؟.

«بي أو تي» قد انتهى مع الشركة وإذا كانت كل االجراءات
الصحيحة فعلى الوزير املضي قدما في تطبيق القانون
ونحن ال نقبل أن يظلم أحد سواء كان مالك شركة أو أي
شخص آخر وأكد الطبطبائي على أن هذا املوضوع سيكون
على الرادار وسنتابعه ونرى إلى أين سيصل.

طالب عضو املجلس البلدي م .حمود عقله العنزي
هيئة الصناعة بإعادة تقييم جتربتها في تأجير املنطقة
الصناعية في امغرة لشركة اجيلتي التي تولت تأجيرها
للمبادرين ،مؤكدا ضرورة حتديد املنافع والفوائد التي
حصلتها هيئة الصناعة من هذا التعاقد.
كما طالب العنزي شركة أجيلتي لتوضيح القيمة
املضافة التي حققتها من خالل استغاللها قسائم السكراب
في منطقة جنوب امغرة ،معتبرا وجود الشركة كوسيط
بني هيئة الصناعة واملبادرين املصنعني حقق للشركة
مدخول وأرب��اح كبيرة تستوجب على الشركة توضيح
األعمال واملنجزات التي قامت بها فعليا لتطوير املنطقة
أو خدمة املبادرين بدل ان يكون دوره��ا فيما يبدو فقط
جلباية االيجارات .وكشف العنزي بان كثير املبادرين غير
مقتنعني بالفائدة من التعاقد بني اجيلتي و الهيئة العامة
للصناعة وما إذا كانت إدارتهم للمنطقة الصناعية تساهم
في دفع القطاع الصناعي أو تنميته مما يعزز احلاجة الى
ايجاد أساليب بديلة في ادارة املناطق الصناعية قد يكون
من ضمنها ان ينحصر التعاقد في التشغيل والصيانة
للمنطقة مقابل رسوم خدمة دون االستغالل وتظل تاجير
القسائم الصناعية بني املبادرين وهيئة الصناعة مباشرة.

م .حمود عقله

إحالة « تنظيم تبادل املعلومات» للحكومة واملوافقة على املداولة األولى لـ « الصحة النفسية»

قراءة في جلستي مجلس األمة العادية والتكميلية

الغامن يترأس احدى اجللسات

عقد مجلس األمة جلستيه العادية والتكميلية يومي
الثالثاء واألربعاء املاضيني واتخذ عددا من القرارات
بشأن البنود املدرجة على ج��دول األعمال كما واصل
مناقشة اخلطاب االميري .ووافق املجلس على املشروع
بقانون في شأن تنظيم تبادل املعلومات االئتمانية
باملداولة الثانية  ،وأحاله إلى احلكومة  ،كما وافق على
مشروع قانون الصحة النفسية باملداولة األولى  .كما
واف��ق املجلس على رسالة من رئيس جلنة التحقيق
حول حادثة األمطار يطلب فيها متديد فترة عمل اللجنة
إل��ى  ٣٠م���ارس .وواص���ل املجلس مناقشة اخلطاب
االميري وردود عدد من الوزراء على األسئلة البرملانية.
وأقر مجلس األمة في اجللسة العادية يوم الثالثاء
امل��ش��روع بقانون في ش��أن تنظيم تبادل املعلومات
االئتمانية ،في املداولة الثانية مبوافقة  ٤٥عضوًا وعدم
موافقة  ٦أعضاء من أصل  ٥١عضوًا وأحاله للحكومة.
ووافق املجلس على املداولة األولى ملشروع قانون
الصحة النفسية بتصويت  ٤٨عضوًا باملوافقة وعدم
موافقة  ٦أعضاء من أصل  ٥٥عضوًا وامتناع عضو
واح��د عن التصويت .كما واف��ق املجلس على تغيير
موعد اجللسة القادمة من  ٢٢و ٢٣يناير إلى  30و31
من الشهر نفسه وسيتم إلغاء جلستي  19و 20فبراير
وتعويضها ب��أخ��رى .وواف��ق املجلس على رسالتني
واردت�ين من بني  4رسائل متت مناقشتها منها رسالة
للنائب أحمد الفضل يطلب فيها أن تقدم احلكومة بيانًا
ملجلس األم��ة ب��اإلج��راءات التي اتخذتها جتاه ظاهرة
احلسابات الوهمية واإلخبارية في شبكات التواصل
االجتماعي املسيئة ألمن البالد ،مع متديد الفترة من
أسبوعني إل��ى شهر .كما واف��ق املجلس على رسالة
من رئيس جلنة التحقيق حول حادثة األمطار يطلب
فيها متديد فترة عمل اللجنة إل��ى  ٣٠م��ارس املقبل
حلني انتهاء ديوان احملاسبة من إعداد تقريره الالزم
ملتطلبات التحقيق .وناقش املجلس رسالة من النائب
محمد الدالل يطلب فيها تكليف اللجنة الصحية االلتقاء
مبمثلي احلكومة املعنيني بدمج ونقل اختصاصات
جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى هيئة القوى العاملة.
ويهدف الطلب إلى بحث ما مت من إجراءات مخالفة
لاللتزام ال��ذي وضعته احلكومة بإيقاف اإلج��راءات
التنفيذية في هذا الشأن وموقف احلكومة جتاه التقرير

رقم ( )114الصادر من اللجنة في املوضوع نفسه.
كما ناقش املجلس رسالة للنائب صالح عاشور
يطلب فيها أن تصدر احلكومة توضيحً ا رسم ّيًا تبني
فيه األسباب التي حالت دون تطبيق القانون رقم ()12
لسنة  2018بشأن حتديد العدد ال��ذي يجوز منحه
اجلنسية الكويتية .وناقش املجلس في نفس اجللسة
تقرير جلنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل عن
مشروع قانون واقتراح قانون بشأن الصحة النفسية،
ووافق على املداولة األولى مبوافقة  ٤٨عضوًا باملوافقة
وع��دم موافقة  ٦أعضاء من أصل  ٥٥عضوًا وامتناع
عضو واحد عن التصويت .وقدم النواب خالل املناقشة
مالحظاتهم على القانون مؤكدين أهمية تعديل بعض
النقاط قبل املداولة الثانية فيما يتعلق بعدم التوسع
في عمليات إلقاء القبض على األشخاص والزج بهم في
مستشفى الطب النفسي إال بأمر من النيابة العامة.

اجللسة التكميلية
واص��ل مجلس األم��ة ف��ي جلسته التكميلية يوم
األربعاء الرد على اخلطاب األميري ،كما ناقش ردود
عدد من ال��وزراء على األسئلة البرملانية ،ورفض رفع

قاعة عبدالله السالم

احلصانة ع��ن النائب محمد هايف ف��ي قضية جنح
مباحث إلكترونية.
ودع��ا ن��واب خ�لال مناقشة اخلطاب األم��ي��ري إلى
ت��ع��اون السلطتني لتحقيق نهضة تنموية شاملة
واستمرار اجلهود لتحقيق الرغبة األميرية السامية في
حتويل الكويت إلى مركز مالي عاملي.
وأكد النواب أن الدبلوماسية البرملانية ملجلس األمة
جنحت في ترجمة السياسة اخلارجية احلكيمة لسمو
أمير البالد.
وطالبوا احلكومة بالتعاون مع مجلس األمة إلجناز
التشريعات املطلوبة للتنمية وتفعيل القوانني التي
أقرها املجلس .وخالل مناقشة بند األسئلة أكد وزير
املالية د.نايف احلجرف في رده على س��ؤال عن قيام
شركة (كاسكو) بشراء عقارات وتأجيرها أن «احلكومة
ومجلس األمة حريصان على احلفاظ على املال العام».
وأض���اف أن الشركة اشترتها اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية اململوكة بالكامل للهيئة العامة لالستثمار.
وف��ي رده��ا على س��ؤال عن إدارة امللف اإلسكاني
وغياب التنسيق احلكومي أكدت وزيرة الدولة لشؤون
اإلسكان جنان بوشهري أن احلكومة تسعى جاهدة
حل��ل القضية اإلسكانية وتوفير الرعاية السكنية
للمواطنني .ولفتت إل��ى وص��ول أولوية التخصيص
مبدينة جنوب صباح األحمد السكنية ملقدمي الطلبات
إلى عام  ،2018معتبرة أن هذا إجناز يحسب للحكومة.
وأوضحت أن من ت��زوج قبل ستة أو سبعة أشهر
ميلك خيار التقدمي على تخصيص في املدينة.
وذكرت أن من ضمن أولويات وزارة األشغال وضع
ج��داول زمنية لالنتهاء من تخطيط وتنفيذ مجارير
األمطار اخلاصة باملدن واملناطق السكنية اجلنوبية
وجنوب عبدالله املبارك وغرب عبدالله املبارك
وأك��دت بوشهري االنتهاء من األوراق اخلاصة
بطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية ألكثر من 1400
قسيمة في منطقة خيطان .من جهة أخرى قالت وزيرة
الدولة للشؤون االقتصادية مرمي العقيل بخصوص
سؤال عن هيئة القوى العاملة إن كل القرارات الصادرة
من هيئة القوى العاملة ذات صفة قانونية.
ورف��ض مجلس األم��ة طلب النیابة العامة رفع
احلصانة ع��ن النائب محمد ھای��ف ف��ي قضیة جنح
(مباحث إلكترونية) بعدم موافقة  25عضوًا وموافقة
 16عضوًا من إجمالي احلضور البالغ ع��ددھم 41
عضوًا.

ت�����غ�����ي�����ي�����ر م�����وع�����د
اجللسة القادمة
م��������ن  22و23
ي��ن��اي��ر إل���ى  30و
 31م�����ن ال���ش���ه���ر
ن�����ف�����س�����ه وإل�������غ�������اء
ج������ل������س������ت������ي 19
و 20ف�����ب�����راي�����ر
وت��������ع��������وي��������ض��������ه��������ا
ب������������������������������آخ������������������������������رى
مت���������دي���������د ف������ت������رة
ع������������م������������ل جل������ن������ة
ال�����ت�����ح�����ق�����ي�����ق ف���ي
ح���ادث���ة األم���ط���ار
إل������ى  30م�����ارس
امل���������ق���������ب���������ل حل��ي��ن
ان������ت������ه������اء دي����������وان
احمل���������اس���������ب���������ة م����ن
إع����������داد ت���ق���ري���ره

