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• محمد هايف ومحمد املطير أثناء جلسة االستجواب

• سمو الشيخ جابر املبارك والشيخ صباح اخلالد خالل اجللسة

المجلس اكتفى بمناقشة استجواب الصالح
• الصالح :االستجواب خالف المادة  134من الالئحة وحكم المحكمة الدستورية

كتب عبدالله ال�سلمان
وحمد احلمدان:
اكتفى جمل�س الأمة يف جل�سته العادية
�أم�س مبناق�شة ا�ستجواب نائب رئي�س
جمل�س ال��وزراء وزي��ر الدولة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء �أن�س ال�صالح املقدم من
النائبني حممد املطري وحممد هايف.
وفند وزير الإعالم وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب حممد اجلربي حماور ا�ستجوابه
املقدم من النواب عادل الدخمي وحممد
ال��دالل وري��ا���ض العد�ساين ،وا�ستمر
املجل�س يف مناق�شة اال�ستجواب حتى
�ساعة مت�أخرة من ليلة �أم�س.
وك��ان املجل�س ق��د واف��ق على تكليف
جلنة ال�ش�ؤون الت�رشيعية والقانونية
الربملانية باالطالع على االقرتاحات
املقدمة من بع�ض �أع�ضاء جمل�س الأمة
لتعديل بع�ض مواد الالئحة الداخلية
ملجل�س الأمة على �أن يقدم التقرير يف
بداية دور االنعقاد املقبل كحد �أق�صى.
ووافق املجل�س على ر�سالة من جمموعة
م��ن ال��ن��واب يطلبون فيها العر�ض
على املجل�س ملناق�شة الت�رصيحات
احلكومية حول موعد االنتهاء من �إزالة
املعوقات والبدء يف توزيع الأرا�ضي
على املواطنني يف م�رشوع «جنوب �سعد
العبدالله».
كما وافق املجل�س على ر�سالة من النائب
�صالح عا�شور يطلب فيها من احلكومة
وق��ف م�رشوع ال�رشاكة ل�سوق «الزل»
و�سوق «ال�سالح» حلني البت يف االقرتاح
بقانون ب�ش�أن ال�رشاكة بني القطاعني
العام واخلا�ص املدرج على جدول �أعمال
جلنة ال�ش�ؤون الت�رشيعية.
ووافق املجل�س على ر�سالة من النائب
�أحمد الف�ضل يطلب فيها من احلكومة
تزويد املجل�س ببيان حول الإجراءات
املتخذة من قبل ال���وزارات واجلهات
املخت�صة جتاه ظاهرة �سكن العزاب يف
املناطق ال�سكنية ،وذلك خالل �شهر.
وفيما يلي تفا�صيل اجلل�سة:
افتتح رئي�س جمل�س الأمة مرزوق الغامن
اجلل�سة العادية العلنية �أم�����س عند
ال�ساعة التا�سعة والن�صف ،و�صادق
املجل�س على امل�ضابط للجل�سات
ال�سابقة.
وانتقل املجل�س الى مناق�شة اال�ستجواب
املقدم من حممد هايف وحممد املطري
ال���ى وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون جمل�س
الوزراء �أن�س ال�صالح من  3حماور :هدم
م�ؤ�س�سات الدولة وظلم الكويتيني يف
التوظيف وعدم ان�صاف املتقدمني على
وظيفة حمام «ب» يف «الفتوى والت�رشيع»
والتجاوزات يف املناق�صات العامة وهدر
�أموال الدولة.
حممد ه��اي��ف :ك��ل منا يحمل امانة
وم�س�ؤولية عظيمة وقدرنا كم�س�ؤولني
يف جمل�س االمة ومراقبني وقدر الوزير
الذي هو يف حمل امل�س�ؤولية ان يتحمل
لأن من و�صل الى هذه امل�س�ؤولية عليه
ان يتحمل تبعاتها ومن �أعظم ما يقع
فيه امل�س�ؤولون الظلم �سواء كان ذلك
عن عمد �أو عن غري عمد خا�صة مع من
يكون حتت م�س�ؤوليته ،فالظلم ظلمات
يوم القيامة.
الظلم اذا كان من �أهل البلد لبع�ضهم،
فهذا �أ���ش��د وق��ع��ا ،وم��ن م�����س��ؤول على
مواطنني هذا من ا�شد ما يقع من الظلم.
ما وقع من جت��اوز �صارخ يف «الفتوى
والت�رشيع» من متقدمني للتوظيف ظلم
عظيم وبه من التبعات ال�شيء الكبري،
كيف ال وهو حتطيم للكفاءات وم�صادرة
للحقوق؟
ينتظر بع�ض اخلريجني ال�سنة وال�سنتني
ومن ثم ال يقبل� ،أو ي�صل من هو �أقل
منه ،وظهرت يف عدة جهات حكومية

ال اقت�رصها على الفتوى وان كان رمبا
يتعذر الوزير ب�إعطاء النواب � 10أو 20
فحتى من �أو�صاك ان تقبل ه�ؤالء مل يقبل
ان ت�صادر حق الكفاءات لتقبل من هم اقل
منهم.
يفرت�ض على ال��وزي��ر قبول الكفاءات
واملتقدمني ،ث��م اذا بقي �شيء رمبا
ي�ستثنى فيه ،لكن للأ�سف اال�ستثناء كان
هو اال�صل عند الوزير.
اال�ستثناءات غري طبيعية يف اجلهات
االخرى.
نتحدث عمن ظلموا وا�صبح ان�صافهم
واجبا وحما�سبة الوزير على هذا اخللل.
الفتوى وغريها من االدارات تعي�ش عند
الوزير يف عامل �آخر ال ترد على ديوان
املحا�سبة �أو اال�سئلة وال يعتربون.
دي��وان املحا�سبة انتقد ال���وزارة على
مالحظات ويقول «مل تقم ادارة الفتوى
والت�رشيع بالرد على مالحظات ديوان
املحا�سبة».
الفتوى والت�رشيع دولة يف بطن دولة وال
ترد على ديوان املحا�سبة ،وهذا غي�ض
من في�ض ،باخت�صار.
وننتقل ال��ى املحافظات ففيها ظلم
كبري وقع على الكفاءات الذين عينوا
يف املحافظات وو�صلوا الى ما يقارب
الألفني ،ولكنها اعادة لأ�سلوب الهجانة
ال�����س��اب��ق ،ال ب�صمة ،ال ح�����ض��ور ،ال
ان�رصاف.
املحافظات قانونها من اف�ضل القوانني
لكن و���ض��ع يف االدراج وق��ت��ل وم�سخ
وجعلت «هجانة» ،ومن �ضمن مواده:
على املواطن درا�سة تظلمات و�شكاوى
املواطنني ومتابعة تنفيذ القوانني
وتلقي معامالت املواطنني.
الغامن :ترفع اجلل�سة لل�صالة.
وا�ست�ؤنفت اجلل�سة ال�ساعة الثانية
ع�رشة والن�صف برئا�سة نائب رئي�س
املجل�س عي�سى الكندري.
حممد هايف :يف �إجابة على �س�ؤال للنائب
عبدالوهاب البابطني عن عدد االخوان
يف املحافظات منهم  77درا�سات عليا
وجامعي  1044ودبلوم  237وثانوي
 410و�أقل من الثانوي  104واالجمايل
 1872يف  2018واتوقع انها زادت الآن،
والغريب انه يف نف�س االجابة عن ا�سباب
عدم ت�سكني الوظائف قال انه ال يوجد
هيكل تنظيمي ،مع العلم انه و�صلني علم
ب�أن هناك وظائف قيادية وال �أدري ما هذا
التناق�ض.
ال��وزي��ر ا�ستعان مب�ست�شارة كندية
مبكاف�أة �شهرية  5000دينار.
أمرين الى
ديوان اخلدمة يذيق النا�س ال ّ
ان يوظف النا�س والكندية يوظفونها
بـ � 5000آالف دي��ن��ار ،وه��ل ال يوجد
احد يحل حملها؟ هذا جتاوز وا�ضح من
الوزير.
الوزير ال يعرتف ال ب�أ�سئلة وال مالحظات
ديوان املحا�سبة ،وجهت له �س�ؤالني ومل
علي ،ويتعامل مع ديوان املحا�سبة،
يرد َّ
قطاع الناطق الر�سمي به  19موظف ًا وكم
ميزانيته؟ مقابل جهاز التكنولوجيا
ال��ذي يعترب من اه��م االجهزة به 361
موظف ًا به قيادي واحد فقط ،فلماذا تهمل
هذا اجلهاز؟!
اال�ستثناء هو اال�صل عند الوزير من
خالل قراءتنا لتقرير ديوان املحا�سبة،
ومراقبو ���ش ��ؤون التوظيف يف دي��وان
اخلدمة ا�صبحوا يعطون مالحظات ك�أنهم
مرا�سلني ،ال اعتبار لهم.
حممد املطري :اوجه كالمي للنواب ب�أن
كل نائب اخذ قراره وانتهى االمر وكما
قالت االخ��ت �صفاء هناك وزي��ر بيظل
ووزير مي�شي.
هناك اكرث من  900متقدم يف الفتوى
والت�رشيع وفوجئنا ان هناك متقدمني
كفاءة مل يقبلوا ،كل ذلك لكي يفيدوا

• هايف :ما حصل من تجاوزات في وظائف «الفتوى والتشريع» ظلم عظيم

• أنس الصالح بعد االنتهاء من مناقشة االستجواب

• المطير :محور هدم دولة المؤسسات سيتكرر في كل استجواب
هذه اال�شكال ،ي�أخذون وي�شرتون ذمم
بع�ض االع�ضاء يف هذه املعامالت ويكون
هناك ظلم للم�ستحقني ،هذا ما يحدث يف
الكويت وظلم �رصيح وانا يف هذا االمر مل
ا�سكت من حجم املظلومني.
وفق ت�رصيح وزير الدولة قال انهم فوق
ال��ـ  ،400ال��وزي��ر ما يعرف عددهم،
وقال :فتحت باب التظلمات «كاد املريب
ان يقول خذوين» ال يوجد عمل م�ؤ�س�سي
يف الكويت.
هل ر�أيتم حادثة اجلي�ش ومن تويف منهم
�سببها �سيا�سة غري معلنة من حكومة
الف�ساد ان اهينوهم وا�رضبوهم وطلعوهم
من اجلي�ش وال�رشطة.
هل يعقل مترين ميوت فيه اثنان و 8يف
العناية املركزة!
هل هذا مترين؟! ام اعدام ام عقاب لأهل
الكويت؟! بل هذه �سيا�سة احلكومة توظف
وت�شرتي النواب وت�سكت قواعدهم ،ق�سما
بالله ،يا حكومة الف�ساد انهم معلقون
برقابكم ،ه��ذا م��ا ح��دث يف الفتوى
والت�رشيع ا�شرتوهم وار�ضوا النواب.
هل تقولون للجيل اجلديد ال تتفوق وال
تدر�س هل هذه هي ر�سالتكم ،هل هذا هو
«املو�س على الر�ؤو�س»؟!
«املو�س على الر�ؤو�س» ال ي�أتي اال على
امل�ساكني ،وذلك يحتاج وقفة من النواب
الذين بهم اخلري ،ان هذا االمر ال ميكن
ان ي�ستقيم.
�أن�س ال�صالح وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س الوزراء :اال�ستجواب يف �صحيفته
خال من توجيه اي اتهام يل مي�س ال�رشف
واالمانة والنزاهة.
ومل تقدم يف اال�ستجواب واقعة واحدة
حتى ن�ستعد لها وجنهز لها.
هناك حكم حمكمة ف�رس امل���ادة 100
و ،101اال�ستجواب خالف املادة 134
من الالئحة وحكم املحكمة الد�ستورية.
�أل��ي�����س ه���ذا اال���س��ت��ج��واب ا�ستجواب
«كروتة».
املحور الأول :هدم دولة امل�ؤ�س�سات
هل الكويت ه�شة؟! ب�أجهزتها ه�شة؟! هذه
كلمة اثرت فيني جد ًا.
اال�ستجواب ن�سخ من ا�ستجواب رئي�س
الوزراء املقدم يف  ،2018/6/27وكنت
امتنى ان املطري يقدرين وي�ضع يل حمور ًا
خا�ص ًا بي.
منذ ان ��صرت وزي��ر الدولة وا�ستلمت
�س�ؤا ًال واحد ًا من املطري وا�ستلمته بعد

اال�ستجواب يف  2019/4/18وال�س�ؤال
وج��ه يل يف  2019/4/23ويتكلم عن
الفتوى والت�رشيع وهذا دليل �رضورة
�رسعة تقدمي اال�ستجواب.
هذا اال�ستجواب لذر الرماد يف العيون
فقط ،ومالحظات ديوان املحا�سبة حمل
اهتمام كبري لدينا ،وعر�ض ال�صالح
فيديو لعادل ال�رصعاوي نائب رئي�س
ديوان املحا�سبة يف لقائه مع �سمو الأمري
يقول فيه :ان هناك تعاونا كبريا من �سمو
رئي�س الوزراء واجلهات التابعة.
ه��ل ه���ذه ح��ك��وم��ة ت��ري��د ه���دم دول��ة
�سوت �سابقة مل
امل�ؤ�س�سات؟ احلكومة َّ
حتدث من قبل با�ستدعاء ديوان املحا�سبة
حل�ضور اجتماع جمل�س الوزراء.
�أما ب�ش�أن التوظيف يف الفتوى والت�رشيع
اتعاطف م��ع ك��ل �شخ�ص مل يقبل ومل
ي�سجل يف كلية ال�رشطة �أو يف �أي مكان
الطب او غريها ،واالجراء ال�صحيح ان
ن�ضع �ضوابط وحا�سبوين اذا مت اخرتاق
هذه ال�ضوابط النه من امل�ستحيل قبول
جميع املتقدمني.
والعنوان الرئي�سي لهذا املحور من
وجهة نظري هو التك�سب ال�سيا�سي،
وان كان همكم غري املقبولني فلماذا مل
ت�ضعوهم يف اال�ستي�ضاح حتى انتبه ان
هناك حالة ظلم ولكن جعلوها مفاج�أة.
�شكلت جلنة لدرا�سة التظلمات لكل من
وق��ع عليهم الظلم وقلت ام��ام اللجنة
الربملانية ان اي �شخ�ص وقع عليه الظلم
«برقبتي يرجعون».
ولدينا االن جلنة ت��در���س التظلمات
ولدينا اح�صائية بكل املتقدمني بدرجة
امتياز  35مت قبولهم ،جيد جدا ،275
جيد  133وكلهم مت قبولهم ،ب�إجمايل
.443
حممد هايف� :ساعة يتحدث الوزير ،ومل
يتحدث عن �سبب عدم االجابة عن ا�سئلتي
وب��د�أ بالتهكم واال�ستخفاف ويقول 3
ورقات تقدم لوزير الدولة واقول له نعم
قدمت ورقة واحدة يف ا�ستجواب رئي�س
الوزراء ال�سابق نا�رص املحمد.
وي��ق��ول «تك�سب �سيا�سي» فهل دخلت
يف ال��ن��واي��ا؟! وال��وزي��ر ي��وزع عبارات
اال�ستخفاف والتكرب ومل ت�ست�شهد بالأخ
ري��ا���ض العد�ساين اال بعد م��ا هددك
باال�ستجواب ،اهل الكويت اهل قرية
واحدة ويعرفون كل �شيء.
حممد الرباك :ان هدم دولة امل�ؤ�س�سات

• العدساني :الديون المستحقة على «اإلعالم» مئات الماليين

���س�ترون��ه يف ك��ل اال���س��ت��ج��واب��ات التي
�س�أقدمها ،االخ الوزير ال�صالح زعالن
على تقدمي اال�ستجواب لي�ش ما زعلت
واثروا فيك الطلبة اللي اتعبوا يف حت�صيل
�شهاداتهم وعدم ان�صافهم من قبلكم واذا
�سمعتوا �أولياء االمور امل�ساكني وكيف
هم �ضحوا يف تعليم اوالده��م وبالتايل
ال يوجد تقدير لهم ،وليكن بعلمك يا
الوزير انكم ظلمتوا ه�ؤالء.
ومت االنتهاء من اال�ستجواب دون تقدمي
اي طلبات او اق�تراح��ات واالكتفاء
باملناق�شة.
ورفعت اجلل�سة ربع �ساعة لال�سرتاحة.
اال�ستجواب الثاين
ناق�ش املجل�س بعدها اال�ستجواب
املقدم من النواب ريا�ض العد�ساين
وحممد ال��دالل وع��ادل الدخمي لوزير
االعالم وزير ال�شباب حممد اجلربي.
حممد الدالل :ان وزارة الوزير قدم لها
�أك�ثر من ا�ستجواب يف من الإع�لام �أو
الزراعة ا�ستمرار التجاوزات واملخالفات
املوجودة ت�ؤكد ان احلكومة غري جادة
يف حماربة الف�ساد وبعيدة عن احلوكمة
وتتجاهل ما تدعيه من احرتام اجلهات
الرقابية وبالأخ�ص جمل�س الأمة وديوان
املحا�سبة وجهاز املراقبني.
الوزير يعد كثريا وال يفي بوعوده،
�أما الهيئة العامة للزراعة فهي �أن�شئت
لتوفري الأمن الغذائي واالكتفاء الذاتي
�أو الدعم الزراعي واحليواين ليغطي
احلاجة ،الهيئة ال ت�ستطيع فعل ذلك،
ووجهنا ا�سئلة للوزير ب�ش�أن هذا الأمر
ومل يجب الوزير ،ولكنه �أجاب �أم�س
و�أول �أم�س والإج��اب��ة عبارة عن ق�ص
ول�صق ،وال توجد م�شاريع حقيقية
على �أر�ض الواقع ،فليقم الوزير ويقول
م��ا ه��ي م�شاريعه ال��ت��ي ت��وف��ر الأم��ن
الغذائي.
كثري من املزارع واحليازات ا�ستغلت يف
غري الأغرا�ض املخ�ص�صة لها« ،خمازن
ومقاهي ومطاعم» ،وهذه م�أ�ساة كربى
وليعدل م�سارها من خالل توفري الأمن
ّ
الغذائي للكويتيني فهذا �سيكون اجناز ًا
كبري ًا جد ًا ،الهيئة ال حتقق �أغرا�ضها
و�أهدافها ومتجاوزة خلطط التنمية.
ومت منح مزرعة بالقرعة لأحد �أع�ضاء
جمل�س الإدارة الذي تربطه قرابة كذلك
بالوزير.

هناك حيازات ت�رضرت ب�سبب م�رشوع
ال�سكك احلديد و�سيتم توفري �أماكن
بديلة وف��ج ��أة يف  4/15خ��رج كتاب
من نائبة املدير ب�أن الهيئة �ستم�ضي
يف توزيع �أرا���ض لأ�صحاب احليازات
املت�رضرة ،وذلك منذ عام  2015وللآن
مل يتم التوزيع.
ريا�ض العد�ساين :هناك اخفاقات عديدة
يف وزارة الإع�ل�ام و���ش���ؤون ال�شباب
واجلهات التابعة للوزير ،ويفرت�ض ان
يتم حتقيق العدل وامل�ساواة وال�شفافية
وات��ب��اع النظم وال��ل��وائ��ح واالل��ت��زام
بالد�ستور والوزير خالف كل ذلك.
وح�ساب العهد هو ال�رصف خارج �أبواب
امليزانية ،ووزارة الإع�لام مل تتقيد
بح�ساب العهد ومل تتم ت�سويته يف نف�س
العام وخمالفة �رصيحة للقانون وعدم
التقيد بقواعد امليزانية وارتفاع م�ؤ�رش
االخفاقات املالية والإداري��ة ل�ش�ؤون
التوظيف وقطاع الهند�سة.
وت�ضخم امل����صروف��ات يتعار�ض مع
�سيا�سة احلكومة التي تنادي برت�شيد
امل�رصوفات ،ومازالت الوزارة ال توازن
بني امل�رصوفات والإيرادات.
هناك ت�أخري وا�ضح يف تنفيذ امل�شاريع
يف وزارة الإعالم ،والوزارة �أ�صبحت مقر ًا
انتخابي ًا لك�سب الوالءات واالنتماءات،
وهناك ديون م�ستحقة للوزارة ت�صل �إلى
مئات املاليني ومل يتم حت�صيلها وهذا
ت�سيب �إهمال وهدر يف املال العام.
هناك ت�ضخم يف االر���ص��دة وت�ضارب
يف االخت�صا�صات يف وزارة الإع�لام،
وهناك مذيع مت ايقافه ،ب�سبب تغريدة
ونحن بلد احلرية والقرارات املزاجية
�سنت�صدى لها ،مت ايقاف � 8أ�شهر بدون
حتقيق �إع�لام��ي حملل يف ا�ستوديو
الريا�ضة مت ايقافه �أي�ض ًا و�س�ألت الوزير
عنه ومل يرد �إال بعد اال�ستجواب.
يف وزارة االعالم يتم توظيف الوافدين
وا�ستقدامهم من اخل��ارج ،يف حني يتم
وقف الكويتيني اما التفرغ الريا�ضي
فيه تالعب وتنفيع ومت حتويلها من
اطار ريا�ضي �إلى اطار �سيا�سي وهناك
�شخ�ص وزنه  90يقفز حواجز هذا يقفز
على احلواجز واال يك�رسها ،والتفرغ
ال��ري��ا���ض��ي م��ن امل��ف�تر���ض �أن يكون
للمخت�صني فقط ,وهيئة الريا�ضة
�رصفت ما يقارب  9ماليني دينار من
ح�ساب العهد وه��ذا احل�ساب طوال
ال�سنوات ال�سابقة  15مليون و�آخر عام
زاد  9ماليني وبني البنود يتم املناقلة
يف امليزانية وهذا اجراء خاطئ حتى
لو وافقت عليه وزارة املالية ونعم
ه��ن��اك ام��ا ظلم او حم��اب��اة للأندية
الريا�ضية ،وبع�ض االندية ت�أخذ مبالغ
ب�سيطة وهيئة الريا�ضة من املفرت�ض
متلك احليادية وال�شفافية والتعيينات
بالهيئة حم�سوبة على الداخلني يف
ال�سجال ال�سيا�سي ،وه��ن��اك تالعب
بالوظائف اال�رشافية واجلهات التي
تتبع الوزير يجب �أال يكون هناك تنفيع
على ح�ساب امل�صلحة العامة.
هيئة الزراعة:
الوزير اخذ اكرث من فر�صة بهذا املو�ضوع
ومنذ �سنتني واملو�ضوع يرتاكم وتزداد
املالحظات واملخالفات وهناك  90٪من
مالحظات ديوان املحا�سبة مل تتالفها
الهيئة واليوم رئي�س جمل�س االدارة
نف�سه املدير العام ،وكيف يوقع الوزير
على اج����راءات ا�ستكمال الرتخي�ص
وهذا تدخل �سافر يف �صالحيات مدير
الهيئة واملفرو�ض يو�ضح بالعلن واي
وزير ميار�س هذا التدخل يفرت�ض ان
يحا�سب.
ا�ست�ؤنفت اجلل�سة برئا�سة نائب رئي�س
جمل�س االمة عي�سى الكندري عند ال�ساعة
ال�سابعة.

• الجبري :جميع مخالفات الحيازات الزراعية أحيلت إلى النيابة

الحجرف :البنوك تلقت تعميم ًا

من «المركزي» بصرف رواتب
العسكريين البدون

• محمد اجلبري خالل رده على املستجوبني

عادل الدخمي :هذا اال�ستجواب املق�صود
منه �إ���ص�لاح خلل يف هيئة الزراعة
واالرا�ضي الزراعية واحليازات اثريت
يف اكرث من جمل�س وبها لعب وال يوجد
بها امن غذائي او خطط.
ال��وزي��ر اجل�بري :املحلل ال��ذي ميثل
االمة يحول الوزارة �إلى مقر انتخابي
معامالت على ح�ساب البلد وعلى ح�ساب
م�صلحة املواطنني.
هيئة الزراعة :يف جمل�س ادارة هيئة
الزراعة مت ا�ستبعاد ممثلي احتادات
املزارعني وال�صيادين ومربي الرثوة
احليوانية وتعيني ا�شخا�ص مقربني من
الوزير يف املجل�س ال�سابق كانت هناك
تو�صية ب�إحالة امللف �إل��ى النيابة
لأن��ه مل تكن هناك �ضوابط حقيقية
لتوزيع احل��ي��ازات ،وا�ستمر م�سل�سل
االخفاقات االداري��ة للوزير من خالل
�سحب �صالحيات املدير العام لهيئة
الزراعة.
وق�سم التخطيط والدرا�سات يف هيئة
الزراعة �أ�صبح مكان ًا لكل موظف يريدون
جتميده ورئي�س ق�سم تنفيذ اخلطة �أحد
االمثلة على ذلك.
وال��وزي��ر ا�ستمر يف التنفيع واتخاذ
قرارات با�ستثناء التعيينات فعني احد
اقاربه مدير عالقات عامة وار�سل �إلى
جمل�س اخلدمة املدنية كتابا وطلب منهم
ا�ستثناء هذا ال�شخ�ص ل�شغل مدير ادارة
العالقات العامة ،وهذا خط�أ واال�صالح
ال يوجد به جماملة ،وذلك ا�ستثناء من
�ضوابط �شغل الوظائف اال�رشافية.
وردوا عليه باملوافقة على اال�ستثناء من
ال�رشوط ،ولدينا مكتب ميثل الكويت
يف روما «الفاو» وينقل اليها ويف عهد
الوزير اجلربي ا�صبحوا « »5بوظيفة
من�سق اداري معامالت.
حممد اجلربي وزير االعالم :قبل ان اكون
وزير ًا انا ممثل لل�شعب و�أ�ؤكد ان �شاء
الله امثلكم خري متثيل والنواب اليوم
مبثابة ق�ضاة.
وفيما يخ�ص الق�سيمة التي وزعت ويقول
النواب عنها واعلم ان املعلومات التي
و�صلت لهم غري دقيقة.
هناك تالعب باالعالف لذلك ا�صدرنا
قرار ًا ال يح�صل على الدعم �إال امل�ستحقون
ومت توفري ما يقارب املليون دينار
ب�سبب هذا االجراء.
ومع احرتامنا وتقديرنا للمدير العام
للهيئة العامة للزراعة �س�أحتدث عن
ايقاف اعتماد اي قرار من املدير وهناك
 18جاخور ًا مت اعطا�ؤها بغري وجه حق
وم�ضطر اقول اال�سباب وهي ت�شكيل جلنة
لأ�سباب غري �صحيحة ومت��ت مداهمة
مبنى الق�سائم الزراعية وحتتوي على
 8000ملف وهناك نزاع ق�ضائي و�أوقفت
�صالحيات املدير العام لهذه اال�سباب
بحيث تكون االمور وا�ضحة امامكم واي
ملف مفقود من الق�سائم ال نعلم عنه
وقمنا مبخاطبة املدير العام بهذا ال�ش�أن
وهناك اع�تراف من املدير العام ب�أن
االج��راءات التي قام بها غري �صحيحة
والتفوي�ض للمدير يجب ان يكون جزئي ًا
ال كلي ًا ويل احل��ق مبنح ال�صالحيات
و�سحبها ورجعت ال�صالحيات كاملة
�إلى مدير الهيئة ما عدا جزئني يتعلقان
بالوظائف اال�رشافية لأن من اقتحم
املبنى ال ميكن �أن جنعله بالوظائف
اال�رشافية واملدير العام مفو�ض نوابه،
فاملدير العام بهيئة الزراعة ميلك كل
التفوي�ضات بعك�س ما يو�صل للنواب
امل�ستجوبني وه��ذا الكتاب بتاريخ
 2018/7/12لإعادة جميع التفوي�ضات
للمدير العام عدا ما يتعلق بالوظائف
الإ�رشافية.
وا�ستمر املجل�س يف جدول �أعماله حتى
طباعة اجلريدة.

�أعلن وزير املالية نايف احلجرف
�إ�صدار بنك الكويت املركزي الأحد
املا�ضي تعميم ًا �إلى جميع البنوك
املحلية ب�رصف رواتب الع�سكريني
من املقيمني ب�صورة غري قانونية
املحولة �إلى ح�ساباتهم دون احلاجة
�إلى جتديد بطاقاتهم الأمنية.
وقال احلجرف يف مداخلة �أم�س ان
رئي�س البنك املركزي ت�سلم كتاب ًا
موجه ًا �إل��ي��ه م��ن رئي�س اجلهاز
املركزي ملعاجلة �أو�ضاع املقيمني
ب�صورة غري قانونية يطلب فيها
�إ���ص��دار تعميم �إل��ى جميع البنوك
لل�سماح ب�رسيان البطاقة الأمنية
منتهية ال�صالحية.

• رياض العدساني ومحمد الدالل وعادل الدمخي

