الغامن يعزي نظيرته اإلندونيسية بضحايا زلزال «سوالويسي»
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن امس ببرقية إلى رئيسة البرملان اإلندونيسي بوان ماهاراني ،أعرب فيها عن خالص العزاء
وصادق املواساة بضحایا الزلزال الذي ضرب جزيرة (سوالويسي) االندونيسية وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا واملصابني.
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سأل وزير التربية حول مخالفات في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
ريا�ض عواد

العازمي :استجواب لوزير الداخلية بشأن «التحقيقات»

ق��ال النائب حمدان العازمي أن
هناك شبهات وجت��اوزات في اعالن
القبول بالتحقيقات
وأض���اف ال��ع��ازم��ي أن��ه سيتقدم
ب��س��ؤال ال���ى وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة عن
معايير االختيار ومدى صحة االنباء
بشأن اعتماد نسبة  ٪ ٦٠للمقابلة
الشخصية ومنح األفضلية للبعض
رغم حصولهم على معدالت اقل من
بعض املستبعدين
من جهة أخرى وجه النائب حمدان
العازمي س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية
ووزيرالتعليم العالي
ن��ص ال���س���ؤال :من��ا ال���ى علمي
وج��ود مخالفات في كلية الشريعة
وال��دراس��ات اإلسالمية وخاصة في
قسم الفقه وأص��ول الفقه بجامعة
الكويت لذا يرجى تزويدي وافادتي
باآلتي:
تزويدي بكشف جميع املنتدبني
ندباً كلياً سواء مدرسني أو مدرسني
مساعدين ال��ى قسم الفقه وأص��ول
الفقه بكلية الشريعة مع بيان اجلهة
املنتدبني منها مع ت��زوي��دي بقرار
ك��ل منتدب وش��ه��ادات��ه اجلامعية
واألك���ادمي���ي���ة وش���ه���ادات اخل��ب��رة

احل��اص��ل عليها م��ع ب��ي��ان اذا كان
أحدهم مت تعيينه فيالقسم من عدمه
وذلك من عام 2017م وحتى تاريخ
ورود هذا السؤال.
و تزويدي عدد إعالنات التوظيف
بالقسم العلمي بقسم الفقه وأصول
الفقه منذ عام 2008م وحتى ورود
هذا السؤال .
و ت��زوي��دي بعدد أع��ض��اء القسم
ال��ع��ل��م��ي ب��ق��س��م ال��ف��ق��ه وأص����ول
الفقهوافادتنا ع��ن ك��ل عضو هيئة
تدريس مقروناً بالدرجة العلمية
والتخصصالدقيق وتاريخ التعيني.
و تزويدي بعدد الذين مت انهاء
خدماتهم من القسم العلمي بقسم
الفقه وأصول الفقه مع ذكر األسباب
والتاريخ.
وتزويدي بعدد إعالنات التوظيف
لكل وظيفة أك��ادمي��ي��ة وأك��ادمي��ي��ة
مساندة في القسم العلمي لقسم
الفقه وأص��ول الفقه مع تزويدي
بنسخة ضوئية من كل اعالن.
و تزويدي بأسماء أعضاء هيئة
ال��ت��دري��س ف��ي جل��ن��ة التعيينات
ف��ي ك�لاع�لان وشهاداتهم العلمية
والتسلسل لكل مرحلة ،الليسانس
واملاجستير وال��دك��ت��وراه ف��ي قسم

الكندري :
شبهات جتاوز
في «التحقيقات»

عبدالكرمي الكندري

قدم النائب د .عبدالكرمي الكندري التهنئة
للمقبولني باإلدارة العامة للتحقيقات
وع��ل��ق ال��ك��ن��دري ع��ل��ى ن��ظ��ام ال��ق��ب��ول
واالختبارات للمتقدمني بالتحقيقات
واض���اف الكندري لكن وك��ال��ع��ادة المير
إعالن عن نتائج قبول بأي وظيفة بالكويت
إال وب��ه��ا شبهات جت���اوز على متفوقني أو
مستحقني وعلى وزير الداخلية تشكيل جلنه
لنظر ولفحص التظلمات وان��ص��اف من مت
استبعاده أو التجاوز عليه.

الفقه وأصول الفقه.
و ت��زوي��دي ب��أس��م��اء املتقدمني
للوظائف املعلن عنها في كل اعالن
س��واء كانت أكادميية أو أكادميية
مساندة مع شهاداتهم والتسلسل
لكل مرحلة ،الليسانس واملاجستير
والدكتوراه في قسم الفقه وأصول
الفقه.
و ت����زوي����دي ب���أس���م���اء م���ن مت
ترشيحهم من جلنة التعيينات في
القسم العلمي بقسم الفقه وأصول
الفقه وجلنة الكلية واعتماد عميد
الكلية لكل اع�لان أك��ادمي��ي ك��ان أو
أكادميي مساند.
و ت��زوي��دي ب��ق��رارات اللجان في
القسم العلمي بقسم الفقه وأصول
الفقه وجلنة الكلية وجلنة الشئون
التعليمية لكل اعالن و تزويدي بكل
من مت انتدابهم ال��ى القسم العلمي
بقسم الفقهوأصول الفقه خالل الفترة
من 2010م وحتى تاريخ ورود هذا
ال��س��ؤال م��ع ت��زوي��دي بالشهادات
العلمية والدرجة الوظيفية وجنسية
ك��ل م��ن��ت��دب ،م��ع ت��زوي��دي بجدول
العمل لكل مدرس منتدب
يرجى ت��زوي��دي بعدد امل��ق��ررات
التي تطرح في قسم الفقه وأصول

الفقه لطلبة التخصص وطلبة الكلية
وع��دد الطلبة املسجلني فيها ،وهل
هناك مقرراتتطرح من القسم للكليات
األخ����رى؟ وم���دى ح��اج��ة الكليات
األخ��رى لهذه املقررامتثل مقررات
القسم في مساند تخصص شريعة،
وفي حال طرح تلك املقررامتا مدى
اق��ب��ال الطلبة على التسجيل فيها
وع���دد طلبة امل��س��ان��د وأس��م��اء من
ي��درس��ون ه��ذه امل��ق��ررات وذل���ك من
عام 2010م وحتى تاريخ ورود هذا
السؤال
وت��زوي��دي بعدد من مت تعيينهم
من حملة الدكتوراه في القسم العلمي
بقسم الفقه وأصول والفقه من الفترة
2010م وحتى ت��اري��خ ورود هذا
السؤال.
و تزويدي مبقررات التعليم عن
بعد وع��دده��ا والتي يطرحها قسم
الفقه وأص���ول الفقه وذل���ك خالل
الفترة من  2010وحتى تاريخ ورود
هذا السؤال.
وت��زوي��دي بعدد طلبة تخصص
الفقه وأص��ول الفقه خ�لال األع��وام
ال���دراس���ي���ة (، )2018 2017-
(.)2020 - 2019( ،)2019 2018-
و تزويدي بعدد الشعب اإلضافية

في قسم الفقه وأص��ول الفقه خالل
الفترة م��ن 2010م وحتى تاريخ

ورود ه���ذا ال���س���ؤال وت���زوي���دي
باملقررات التي يطرحها قسم العقيدة

والدعوة في صحيفة الكلية باملقارنة
مع أساتذة القسم.

الشاهني يسأل وزيري العدل والنفط املضف يسأل وزراء املالية والعدل والصحة
حول وثائق بنما وتعيينات «اجليولوجيا» حول التحريات املالية و«الرسوم القضائية»
ومفتشي «األغذية املستوردة»

وجه النائب أسامة الشاهني سؤالني برملانيني
إلى وزيري العدل ،والنفط والكهرباء واملاء.
ونص السؤال األول لوزير العدل د .نواف
الياسني على ما يلي:
شارك االحتاد الدولي للمحققني الصحافيني
 370صحافيا من  100مؤسسة صحافية من
أكثر من  70دول��ة ح��ول العالم (ويكيبيديا)،
ب���اإلع�ل�ان ف��ي ع���ام  2016ع��ن وث��ائ��ق بنما
( ) Panama papersامل��س��رب��ة م��ن شركة
خدمات قانونية في بنما.
وال��وث��ائ��ق امل��ن��ش��ورة تضم اكثر م��ن 11.5
مليون وثيقة معاملة مالية مشبوهة  ،تبلغ
قيمتها أكثر من  610ماليني دينار كويتي ،تتعلق
بـ 200دولة حول العالم.
لذا يرجى تزويدي مبا يلي:
- 1ه��ل حققت النيابة ال��ع��ام��ة املختصة
مبتابعة جرائم غسل األموال والتهرب الضريبي
ومت��وي��ل اإلره���اب فيما يتعلق بوثائق بنما؟
إذا كانت اإلج��اب��ة اإلي��ج��اب فيرجى تزويدي
باملستندات الدالة على ذلك.
- 2هل بحثت الهيئة العامة ملكافحة الفساد
(ن��زاه��ة) أو حققت فيما يتعلق ب��ورود أسماء
أش��خ��اص طبيعيني أو معنويني كويتيني أو
مقيمني في الكويت ضمن وثائق بنما؟ إذا كانت
اإلجابة اإليجاب فيرجى تزويدي باملستندات
الدالة على ذلك.
ونص السؤال الثاني املوجه إلى وزير النفط
وزي��ر الكهرباء وامل���اء د.محمد ال��ف��ارس على
م��ا يلي:يعتبر تخصص (اجل��ي��ول��وج��ي��ا) من
التخصصات املهمة ال��ت��ي يحتاجها القطاع
النفطي في دولة الكويت ،كون أن النفط يعتبر
عصب االقتصاد الوطني ،وت��أت��ي أهمية هذا
التخصص كونه يدعم عمليات الكشف عن النفط
واستخراجه وغيرها من اعمال.

أسامه الشاهني

وسنويا يتخرج عدد من الطلبة الكويتيني من
هذا التخصص العلمي املهم ،وال يتم تعيينهم في
القطاع النفطي منذ عام .2017
لذا يرجى إفادتي باآلتي:
- 1أسباب عدم تعيني الكويتيني ممن يحملون
مؤهل اجليولوجيا في مؤسسة البترول منذ عام
 2017حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 - 2عدد العاملني الكويتيني ممن يحملون
م��ؤه��ل اجل��ي��ول��وج��ي��ا ف��ي م��ؤس��س��ة ال��ب��ت��رول
والشركات التابعة لها.
 - 3ع��دد العاملني من غير الكويتيني ممن
يحملون م��ؤه��ل اجل��ي��ول��وج��ي��ا ف��ي املؤسسة
والشركات التابعة لها.

احلميدي يسأل عن أسباب التوسع
في إنشاء الهيئات واملؤسسات العامة
وجه النائب بدر احلميدي سؤاال برملانيا إلى
نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس
ال���وزراء أن��س الصالح عن أسباب التوسع في
إنشاء الهيئات واملؤسسات العامة.
ونص السؤال على ما يلي :شهدت الوزارات
والهيئات واملؤسسات العامة زيادة مطردة في
صدور العديد من املراسيم في شان إنشاء هيئات
ومؤسسات عامة إضافة إلى عدة مجالس عليا
مت��ارس جميعها مختلف األنشطة االقتصادية
واالجتماعية واإلداري����ة ومتتد م��ن التخطيط
وال��ري��اض��ة وم��ك��اف��ح��ة ال��ف��س��اد إل���ى الهيئات
التعليمية واالقتصادية.
وبالنظر إلى ما تبني من اختصاصاتها التشابه
والتداخل مع وج��ود أجهزة وهيئات حكومية
قائمة وفعالة بالهدف املطلوب ذاته.
ول��م يقف األم���ر عند ذل���ك ،ب��ل ام��ت��د ليشمل
بعضها ذات اختصاصات وأهداف وغايات هيئات
ومؤسسات قائمة بالفعل ما يفقد االستقرار في
األداء بني العديد من اجلهات ويفقدها فاعليتها
وتوازنها فضال عن إرب��اك العمل في األجهزة
احلكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها،
ب��ل وت��ع��ارض بعضها م��ع م��ا ج��اء ف��ي وثيقة
اإلص�ل�اح االق��ت��ص��ادي بعد التوسع ف��ي انشاء
هيئات في األجهزة احلكومية مبا يترتب عليه

حمدان العازمي

بدر احلميدي

من إره��اق وحتميل امليزانية أعباء إضافية لم
ت��راع احلالة االقتصادية الناجمة عن النقص
الشديد ف��ي امل���وارد املالية للدولة على ضوء
احلالة املرضية التي تسود العالم اجمع ،خاصة
مع مالحظة الزيادة الكبيرة في تقرير الرواتب
وامل��ك��اف��آت ومقابل حضور جلسات املجالس

وجلانها الفرعية مب��ا يزيد على عشرة آالف
دينار شهريا للقيادات ،ومكافآت سنوية عالية
ترهق امليزانية العامة للدولة األمر الذي يتطلب
الوقوف أمامه لبيان أسبابه وإجراءات احلكومة
حيال تصحيح وتصويب هذه األوضاع املخالفة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
- 1عدد الهيئات العامة التي صدرت في شأنها
قوانني ومراسيم خالل السنوات اخلمس األخيرة.
- 2ما الغاية واأله��داف التي تضمنها مبرر
إنشاء العديد من الهيئات؟
- 3م��ا ال��روات��ب وامل��زاي��ا املالية والعينية
الشهرية املقررة لقيادات هذه الهيئات والعاملني
فيها ومقدار املكافأة السنوية حال تقريرها؟
 - 4ما أسباب عدم تقيد احلكومة مبا أوردته
في الوثيقة االقتصادية من معاجلة ظاهرة تكدس
الهيكل التنظيمي بعدم التوسع في انشاء الهيئات
واألجهزة احلكومية مبا يترتب عليه من إرهاق
وحتميل امليزانية أعباء إضافية؟
- 5ما اإلج��راءات التي اتخذتها أو ستتخذها
احلكومة ملعاجلة ما أظهره الواقع العملي من عدم
فاعلية إنشاء بعض الهيئات مع وج��ود أجهزة
قائمة بالعمل تسعى لتحقيق األهداف ذاتها؟ على
أن تكون اإلجابة مشفوعة مبا يتطلبه السياق من
أوراق ومستندات ذات صلة

وجه النائب مهلهل املضف  4أسئلة
إلى وزراء املالية خليفة حمادة والعدل
د .ن��واف الياسني والصحة د .باسل
الصباح .وقال في سؤاله املوجه إلى
وزير العدل:
استنادا إلى القانون رقم _ )17لسنة
 1973في ش��أن ال��رس��وم القضائية
وإلى املرسوم األميري في شأن إنشاء
وزارة العدل ،يرجى تزويدي باآلتي:
( )1كم تبلغ قيمة الرسوم القضائية
التي حتصلت عليها الوزارة من تاريخ
 1إبريل  ٢٠١٠حتى تاريخ  ١ديسمبر
٢٠٢٠؟ مع تزويدي باملستندات الدالة
على ذلك.
( )٢ك���م ي��ب��ل��غ م���ق���دار ال��رس��وم
القضائية املستحقة للوزارة والتي لم
تستطع ال��وزارة حتصيلها من تاريخ
 1إبريل  ٢٠١٠حتى تاريخ  1ديسمبر
٢٠٢٠؟ مع تزويدي باملستندات الدالة
على ذلك.
( )3ك��م تبلغ قيمة التعويضات
التي سددتها ال��وزارة مبلفات تنفيذ
األح��ك��ام القضائية ال���ص���ادرة ضد
الوزارة من تاريخ  1إبريل  ٢٠١٠حتى
تاريخ  ١ديسمبر ٢٠٢٠؟ مع تزويدي
باملستندات الدالة على ذلك.
( )4ك��م تبلغ قيمة التعويضات
املستحقة في ذمة ال��وزارة والتي لم
تسدد من تاريخ  1إبريل  ٢٠١٠حتى
تاريخ  1ديسمبر ٢٠٢٠؟ مع تزويدي
باملستندات الدالة على ذلك.
وطالب في سؤاله الثاني املوجه
إلى وزير الصحة  ،بتزويده وإفادته
باآلتي:
( )1ص���ورة ضوئية ع��ن ال��ق��رار
اإلداري رقم  2019/774امل��ؤرخ في
 2019/10/24بشأن إع��ادة توزيع
املفتشني ب���إدارة األغ��ذي��ة املستوردة
 قطاع الشئون الفنية ف��ي الهيئةالعامة للغذاء والتغذية ،م��ع بيان
األس��س واملعايير التي س��ارت عليها
الهيئة عند إع���ادة ال��ت��وزي��ع جلميع
املشمولني بالقرار من فنيني وإداريني،
وكذلك مسمياتهم الوظيفية وسنوات
خ��دم��ت��ه��م ،وم���ن ق���ام بترشيح تلك
األسماء ومسماه الوظيفي ودرجته
ال��وظ��ي��ف��ي��ة ،وه���ل أخ����ذت امل��واف��ق��ة
املسبقة م��ن دي���وان اخل��دم��ة املدنية
باملهام واألعباء التي سيقومون بها
لدى عملهم بنظام النوبات بالنسبة
ل�ل�إداري�ي�ن؟ م��ع ت���زوي���دي ب��ص��ورة
ضوئية من جميع امل��راس�لات وكتب
الترشيح جلميع األس��م��اء املشمولة
بالقرار.
( )٢ص���ورة ض��وئ��ي��ة م��ن ال��ق��رار
اإلداري رق��م  ٧٧٣/٢٠١٩امل��ؤرخ
 24/10/2019بشأن تنظيم العمل
ف��ي ق��س��م وادارت ال��ع��ب��دل��ي وقسم
وادارات ال��س��امل��ي ،م��ع ب��ي��ان املوقع
الفعلي الكل قسم ،واألسس واملعايير
التي س��ارت عليها الهيئة عند إعادة
ال��ت��وزي��ع ومسمياتهم الوظيفية
وسنوات خدمتهم ،وهل أخذت املوافقة
املسبقة م��ن دي���وان اخل��دم��ة املدنية
باملهام التي سيقومون بها بنظام عمل
النوبات بالنسبة ل�لإداري�ين؟ على

مهلهل املضف

أن يكون مشفوعا بجميع املراسالت
بهذا اخلصوص ومن قام بالترشيح
ومسماه الوظيفي ،م��ع بيان جميع
املوظفني ال��ذي��ن م��ا زال���وا على رأس
عملهم حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
( )٣كشف بأسماء جميع املوظفني
اإلداريني الذين حولوا من العمل بنظام
ال��ن��وب��ات ال��ى العمل بنظام الفترة
الصباحية طبقا للقرار اإلداري رقم
 2019/774واألس��ب��اب ال��ت��ي أدت
بالهيئة إل��ى احالتهم للعمل للفترة
الصباحية ،وأس��ب��اب اع��ادت��ه��م مرة
أخ��رى للعمل نظام النوبات مبوجب
ال��ق��رار اإلداري رق���م 2019/842
وامل���ؤرخ  2019/11/28مشفوعا
بجميع ال��ك��ت��ب وامل���راس�ل�ات وكتب
الترشح بهذا اخلصوص.
( )4كشف بأسماء جميع اإلداريني
الذين مت حتويلهم من العمل بالفترة
الصباحية الى العمل بنظام النوبات
مب��وج��ب ال��ق��رار رق���م 2019/774
امل����ؤرخ  24/10/2019م��ع بیان
مسمياتهم الوظيفية ،وه��ل اخ��ذت
املوافقة املسبقة م��ن دي���وان اخلدمة
املدنية للمهام املطلوبة منهم بالقيام
بها للعمل بنظام النوبات وتطابقها
مع املؤهل العلمي واملسمی الوظيفي
احلاصلني عليه؟ م��ع ارف���اق جميع
امل��راس�لات والكتب بهذا اخلصوص
مشفوعا بكتب الترشيح واملوافقات
للعمل بنظام النوبات.
( )5ص���وره ض��وئ��ي��ة م��ن ال��ق��رار
اإلداري رق��م  2019/842امل��ؤرخ
 2019/10/28م��ع ب��ي��ان األس��س
واملعايير وك��ت��ب الترشيح جلميع
املوظفني املشمولني بالقرار مشفوعا
باملهام واألع��ب��اء للوظيفة املنقولني
إليها ،وه��ل اخ��ذت املوافقة املسبقة
م��ن دي���وان اخل��دم��ة املدنية لألعباء
الوظيفية للمنقولني بالعمل بنظام
النوبات وهل مت التزام جميع املنقولني
بتنفيذ القرار؟ مع إرفاق مباشرة عمل
جميع املنقولني.
( )6ص���وره ضوئية م��ن ال��ق��رار
اإلداري رقم  ٩٩/٢٠١٩بوقف النقل
ال��داخ��ل��ي جل��م��ي��ع م��وظ��ف��ي الهيئة

مبختلف مسماتهم الوظيفية من الفترة
 ١/١٢/٢٠١٩حتى .٣١/٣/٢٠٢٠
( )۷كشف بأسماء جميع املوظفني
ال��ذي��ن يحملون مسميات وظيفية
اشرافية بالوكالة ،وه��ل أعلن عنها
واملفاضلة بني املتقدمني قبل تكليفهم
بتلك األع��م��ال اإلش��راف��ي��ة م��ن مسمی
وظيفي رئيس قسم فأعلى؟ مشفوعاً
بجميع امل��راس�لات وكتب اإلعالنات
والترشيح وأماكن عملهم واخلبرة
الوظيفية وموافقات دي��وان اخلدمة
املدنية.
( )8ص��ورة ضوئية م��ن كشوف
مكافأة األعمال املمتازة جلميع موظفي
الهيئة ع��ن السنوات املالية _2018
 2019و 2020_2019موضحاً بها
املبلغ نظير كل اس��م وأس��س توزيع
املكافآت.
ووج��ه املضف سؤالني إل��ى وزير
املالية استفسر في األول عن اآلتي:
( )1ما سبب استقالة رئيس وحدة
التحريات املالية الكويتية السابق
باسل الهارون؟
( )٢م��ا سبب ع��دم تعيني رئيس
ج��دي��د ل��وح��دة ال��ت��ح��ري��ات امل��ال��ي��ة
الكويتية؟
( )٣كم عدد البالغات املقدمة خالل
الفترة منذ استقالة رئيس الوحدة في
تاريخ ورود هذا السؤال؟
( )4من هو القائم بأعمال رئيس
ال��وح��دة خ�لال الفترة منذ استقالة
رئيس الوحدة حتى تاريخ ورود هذا
السؤال؟
وقال في مقدمة سؤاله الثاني لوزير
املالية ،أص��در بنك الكويت املركزي
بيانا في  ٣۰مايو  2020حول مالبسات
قضية إيداعات الصندوق املاليزي جاء
فيه أن مسؤوليات البنك املركزي تصر
على إص��دار التعليمات إل��ى اجلهات
اخلاضعة لرقابته وحتديد التدابير
التي يتعني على تلك اجلهات اتخاذها
ات��س��اق �ا ً م��ع درج���ة امل��خ��اط��ر وحجم
النشاط باإلضافة إلى الفحص امليداني
وال��ت��ح��ق��ق م��ن االل���ت���زام مبتطلبات
القانون وتطبيق اجلزاءات املنصوص
عليها في حال وقوع أي مخالفة.
وطلب تزويده وإفادته باآلتي -:ما
مسبب ع��دم مم��ارس��ة بنك الكويت
امل��رك��زي مسؤوليته بصفته جهة
رقابية في قضية إيداعات الصندوق
املاليزي وه��و ما يخالف ما ورد في
البند السابع من املادة ( )14من الباب
الثاني من الفصل األول (اختصاصات
اجل��ه��ات الرقابية م��ن ال��ق��ان��ون رقم
( )106لسنة  2013في شأن مكافحة
غسل األموال ومتويل اإلرهاب ،والذي
ن��ص على”  7-إب�ل�اغ ال��وح��دة على
وجه السرعة املعلومات أو معامالت
ميكن أن تكون لها صلة بغسل األموال
أو متويل اإلره��اب أو جرائم أصلية؟
وهل عدم التزام البنك بطلب التقارير
اخل��اص��ة ب��اإلي��داع��ات والتحويالت
م��ن البنوك احمللية وف���روع البنوك
األجنبية أخل بقدرته على أداء واجبه
الرقابي بإبالغ وحدة التحريات املالية
الكويتية؟

