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تشكيل جلنة حتقيق برملانية 
الستيضاح احلقيقة.

وطال����ب اجل����ال جلنة 
البرملانية باجناز  التحقيق 
تقريرها بشأن التحقيق في 
جتاوزات هيئة الزراعة باسرع 
وقت ممكن، حتى يتس����نى 
للمجلس اتخاذ القرار املناسب 

بشأن هذه التجاوزات.
واض����اف اجل����ال »كلي 
العمير  الوزير  ثقة بحرص 
على املصلح العامة، وتفهمه 
باهمية ع����دم تعيني رئيس 
انتهاء  الزراعة قب����ل  هيئة 
البرملانية  التحقي����ق  جلنة 
من عملها، الس����يما في ظل 
التجاوزات التي شابت عملية 

توزيع املزارع.

انس���انية ملح���ة تفرضه���ا 
التش���ريعات الدينية والقيم 
االنسانية الس���يما أن هناك 
أفرادا ال يستطيعون دفع ايجار 
املنزل الذي يسكنونه، فضا 

عن أمور احلياة األخرى.
وح���ض اللغيص���م بيت 
الزكاة بعني الرحمة للعائات 
التي لم تعد قادرة على حتل 
أعب���اء احلي���اة وتخصيص 
مكافأة شهرية لألسر احملتاجة 
من الب���دون وال ريب أن ذلك 
سيعود بالنفع على محتاجيها 
من البدون وفي الوقت نفسه 
يدفع ب���اء عن بل���د اخلير 
والعط���اء التي لم تقصر مع 

الداني والقاصي.

املكافآت التي متنح هنا وهناك، 
مشددا على ضرورة ان تكون 
هناك رقابة مسبقة على صرف 
مكافآت ه����ذه اللجان واالعمال 
االضافية من قبل ديوان احملاسبة 
او مكاتب التفتيش والتدقيق في 
الوزارات والتي انشئت مؤخرا 
للرقاب����ة على االعم����ال املالية 

واالدارية.
وأعلن د.اجليران انه سيتقدم 
بسؤال برملاني االسبوع اجلاري 
للوزراء كل على حدة لتزويده 
بأع����داد اللجان املش����كلة في 
وزارته واجله����ات التابعة له 
وعدد اعضائها ومقدار املكافآت 
املمنوحة لكل منهم وس����اعات 
انعقاد هذه اللجان وهل هناك 
تضارب فيما بينها وبني جلان 
اخرى او اعمال اضافية اخرى 
عق����دت في نف����س الوقت ام ال 
وذلك عن السنة املالية السابقة 

.2014/2013
كما اكد اجليران ان سؤاله 
البرملاني س����يتضمن تزويده 
بتقارير هذه اللجان وما اجنزته 
من مهام وأعمال طوال الس����نة 
املالية السابقة واجلدوى من هذه 

اللجان، وهل هناك تقارير رفعت 
من مكاتب الرقابة والتفتيش عن 
اعمال هذه اللجان او اي جهات 
رقابية اخرى ولم تلتزم الوزارة 
بها، الفت����ا الى ان هناك تقارير 
ترفع وال تأخذ بها الوزارات مما 
يدل على ضرورة اعادة تقنني 
اعم����ال هذه اللج����ان ومكافآت 
االعمال االضافية ووقف الهدر 

غير املبرر.

مجلس الوزراء املاضية، وهذا 
ال يجوز في ابسط علم ادارة 
املراف���ق احليوية املهمة، فا 
يعقل ان يأتي مدير عام جديد 
ويطلب منه حتقيق اجنازات 
وارباح للمؤسس���ة دون ان 
يترك له اختي���ار معاونيه، 
واالدهى من ذل���ك ان من مت 
ترشيحهم ليست لهم عاقة 
بأعمال املوانئ ولم يتدرجوا 
باملناصب املهمة في املؤسسة 
وترك الكفاءات املوجودة فيها 
من دون اختيارها لتولي قيادة 
املؤسس���ة، فا يعقل ان تدار 
االمور باملؤسسة بهذه الطريقة 
الوزير العتبارات  من جانب 
قد تك���ون ملصالح انتخابيه 
او ترضي���ات  او سياس���يه 
على حساب املصلحة العامة 

للمؤسسة.
الوزراء  وطالب مجل���س 
مراجعة ترش���يحات الوزير 
الكندري وعدم حرمان الكفاءات 
من ابناء املؤسسة الذين خدموا 
فيها وحافظوا على اموالها من 
العليا  تولي قيادة املناصب 
فيها، وكان يجب اختيار املدير 
الع���ام اوال ومن ث���م اختيار 

النواب وليس العكس.
وق���ال الب���راك ان ه���ذه 
املفارقات العجيبة لم حتصل 
اال بعهد الوزير الكندري والتي 

قال إنه سيتقدم بسؤال برملاني لكل الوزراء حولها

اجلالل: ال لتعيني رئيس لـ »الزراعة«
 قبل نتائج التحقيق مبخالفات توزيع احليازات

اللغيصم: 300 دينار للبدون من بيت الزكاة شهرياً

اجليران: معظم اللجان في الوزارات
 غير الئحية وتعتمد على احملسوبية

البراك ُيحذر من العبث
 بترشيحات املناصب القيادية في »املوانئ«

ستسبب كوارث وصراعات 
وخسائر للمؤسسة في حال 
الوزراء  لم يتدخل مجل���س 
ويوقف هذه التصرفات الشاذة 
والغريبة في ادارة املؤسسات 

املهمة.

دعا عض����و مجلس األمة 
النائب ط����ال اجلال وزير 
النفط وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة د.علي العمير، 
الى »التريث في تعيني رئيس 
للهيئة العامة للزراعة حلني 
التي  التحقيق  انتهاء جلنة 
شكلها مجلس االمة، واخلاصة 
مبخالفات توزيع احليازات 

الزراعية«.
وق����ال النائب اجلال في 
تصريح ل����ه انه يجب على 
الوزي����ر عل����ي العمير عدم 
تعيني رئي����س للزراعة من 
بني القيادي����ني احلاليني في 
الهيئة، الفتا الى وجود اخطاء 
املزارع، وهو  شابت توزيع 
األمر الذي دفع البرملان الى 

النائب س���لطان  طال���ب 
اللغيصم بتخصيص مكافأة 
شهرية للبدون من بيت الزكاة 
ال تقل عن 300 دينار لكل عائلة 
يثبت أنها ال حتصل على راتب 

شهري ثابت.
وقال اللغيصم في تصريح 
صحافي إن هناك عائات من فئة 
البدون ليس لها معيل وتعاني 
شظف العيش والكويت عرفت 
بأياديه���ا البيضاء في أصقع 
الدنيا فمن باب أولى أن ننظر 
بعني الرحمة ملن يعيشون بني 

ظهرانينا.
وذكر اللغيصم ان تخفيف 
املعاناة عن أسر البدون التي 
تعاني الفقر املدقع بات حاجة 

أكد النائ����ب د.عبدالرحمن 
اجليران ضرورة ترشيد اإلنفاق 
والهدر ف����ي ميزانيات الدولة، 
مش����يرا الى ان اولى خطوات 
وقف وتقنني ه����ذا الهدر يجب 
ان يطول مكافآت اللجان واالعمال 
اإلضافية ف����ي الوزارات والتي 

تكلف املايني سنويا.
وقال د.اجليران ان اغلب هذه 
اللجان التي تعقد في الوزارات 
غي����ر الئحي����ة وتعتم����د على 
احملسوبية والترضيات والتنفيع 
وكذلك االعمال اإلضافية، حيث 
من املفترض بحسب القانون ان 
منح مكافآت االعمال اإلضافية 
يكون ألعمال خارج اوقات الدوام 
الرسمي ولكن ما يطبق غير ذلك، 
ولألسف، مؤكدا ان هناك تقارير 
ترفع من ديوان احملاسبة وغيرها 
من اجلهات الرقابية بالدولة بشأن 
هذه اللجان واالعمال االضافية 
غير ان معظم الوزارات ال ترد 
على هذه التقارير وتقوم بصياغة 

تبريرات ال تتفق والواقع.
وأك����د د.اجلي����ران ان اولى 
خطوات محارية الفس����اد في 
الوزارات تكمن في احلد من هذه 

بني النائ���ب محمد البراك 
خطورة االعمال واملمارسات 
التي يقوم بها وزير املواصات 
الكندري مبؤسسة  عيس���ى 
املوانئ الكويتية والتي يجب 
إيقافها فورا والتي اتضحت 
الوزير  من خال ترشيحات 
لبع���ض األش���خاص لتولي 
مناصب قيادية باملؤسس���ة 
والذين مت عرض أس���مائهم 
االسبوع املاضي في مجلس 
ال���وزراء، وم���ع احترامن���ا 
وتقديرنا ألشخاصهم إال انه 
ال يجب استبعاد ذوي اخلبرة 
واملشهود له بالكفاءة واالمانة 
ممن عملوا س���نوات طويلة 
باملؤسس���ة وحرمانه���م من 
تولي املناصب القيادية وتعيني 
اشخاص ليست لديهم خبرة 
كافيه بأعمال املؤسس���ة ولم 
العمل باملؤسسة  يسبق لهم 
نظرا الهمية عمل مؤسس���ه 
املوانئ وطبيعة عملها الفني 
الدقي���ق وحيويته واعتباره 
مصدر من مصادر الدخل، بل 
حتى ال يترت���ب على تعيني 
غير االكفاء من حتقيق خسائر 

مالية كبيرة للدولة.
البراك حرص  واستغرب 
الوزير واس���تعجاله بتعيني 
نواب املدير العام قبل تعيني 
املدير العام كما حصل بجلسة 

طالل اجلالل

سلطان اللغيصم

د. عبد الرحمن اجليران

محمد البراك

ال يجوز للنائب أثناء مدة عضويته أن يقبل هدية عينية أو مالية تزيد قيمتها عن ثالثمائة دينار كويتي

5 نواب إلنشاء جلنة دائمة للقيم

إذا كان���ت الائحة الداخلية 
ملجل���س األم���ة ق���د حددت 
اللجان الدائمة واختصاصاتها 
والقواعد واإلج���راءات التي 
تتبعها في ممارستها ألعمالها، 
إال أنها جاءت خالية من االشارة 
إلى جلن���ة للقيم على الرغم 
من بالغ أهميتها في احلياة 
البرملانية باعتبار أن التزام 
عضو مجل���س األمة في أداء 
مهامه النيابية بالقيم الدينية 
واألخاقي���ة واالجتماعي���ة 
والتقالي���د البرملاني���ة هو 
الس���ياج احلافظ والضمان 
األكيد حلسن األداء النيابي 
واحلارس لصحيح املمارسة 
الدميوقراطي���ة ويتحق���ق 
بالتزام السلطة التشريعية 
بهذه القيم، ش���أنها في ذلك 
شأن سائر سلطات الدولة، 
فالسلطة التنفيذية، فضا عن 
القوانني املنظمة لها وخضوعها 
لرقابة السلطة التشريعية، 
صدر بشأنها قانون محاكمة 

مجلس الوزراء.
أما السلطة القضائية فقد صدر 
بشأنها قانون تنظيم القضاء 
لتنظيم شؤونها ومحاسبة 
املخال���ف من القض���اة، مبا 
أصبحت معه احلاجة ماسة 
إلى إنشاء هذه اللجنة ملعاونة 
املجلس في تفعيل ما تضمنه 
الدستور والائحة الداخلية من 
التزامات على العضو يتعني 
عليه اتباعها ضمانا حلسن 
أداء رسالته، وتتمثل أساسا 
فيما أوجبته املادتان )120( 
و)121( من الدستور من أنه 
ال يجوز لعضو مجلس األمة 
أثناء مدة عضويته أن يجمع 
أو أن يعني في مجلس إدارة 
شركة أو أن يسهم في التزامات 
تعقدها احلكومة أو املؤسسات 
العام���ة، وامل���ادة )26( من 
الائحة ذاتها من حظر شراء 

أثناء عضويته أو استئجار 
مال من أموال الدولة أو غير 
ذلك من املعامات التي حددتها 
إال بالش���روط املبينة بها أو 

استخدام صفته النيابية.
في أي عمل مالي أو صناعي 
أو جتاري، باإلضافة إلى ما 
حظرته املادة )27( من الائحة 
على العضو عدم التدخل في 
عمل من أعمال الس���لطتني 
القضائية والتنفيذية، ونظرا 
ملا ميثله خروج العضو عما 
نهت عنه النصوص السابقة 
من خطر بالغ على حس���ن 
سير العمل باملجلس وجلانه 
فقد كانت احلاجة الى تفعيل 
هذه النصوص بتوقيع اجلزاء 
على مخالفتها إن حتققت وذلك 
بواسطة إجراءات تباشرها 
جلنة القيم، مراعية التوازن 
بني واجب مس���اءلة العضو 

وكفالة حقه في الدفاع.
من أجل ذلك أعد هذا القانون 
حيث نصت املادة األولى على 
تشكيل جلنة للقيم تختص 
بنظر احلاالت التي يخالف فيها 
العضو أحكام املادتني )120 
و121( من الدستور واملادتني 
)26 و27( من الائحة الداخلية، 
وقد اضافت ه���ذه املادة الى 
الائحة الداخلية أربع مواد 
جديدة حتمل أرقام )27 مكرر 
أ(، )27 مكرر ب(، )27 مكرر 
ج( تبني كيفية تشكيل هذه 
اللجنة واإلجراءات التي تتبعها 
في عملها واجل���زاءات التي 
يجوز توقيعها على العضو 

املخالف.
 كما أضيفت فق���رة جديدة 
للم���ادة )27( نص���ت على 
عدم جواز قبول العضو أي 
هدية مالية أو عينية تتجاوز 
قيمتها )300( دينار كويتي 
وذلك نأيا باملنصب النيابي 
عن التجري���ح وعما بنص 
احلديث الش���ريف »هذا لكم 
وه���ذا أهدي إلي« وليس من 
الائ���ق لعضو مجلس االمة 
قبول الهدايا الثمينة خاصة 
مع مظنته تأثيرها على عمله 

في املجلس.
ووضعت امل���ادة حدا أقصى 
لقيمة الهدية وهو ثاثمائة 
دينار كويتي وذلك لعدم حظر 
ما جرت به األعراف البرملانية 
من تبادل للهدايا الرمزية في 
اللقاءات والزيارات البرملانية 

املتبادلة.

اجلزاءات التالية:
1- اإلنذار.

2- التنبيه.
3- اللوم.

4- احلرمان من االشتراك في 
أعمال املجلس وجلانه مدة ال 

تزيد عن شهرين.
5- احلرمان من االشتراك في 
أعمال املجلس مدة ال تزيد عن 

ستة أشهر.
ويتخذ املجلس قراره في شأن 
ما نسب إلى العضو بأغلبية 
األعضاء الذين يتألف منهم 
باستثناء العضو املعروض 
أم���ره، وللمجلس في جميع 
احلاالت أن يقرر إباغ اجلهات 
املختصة  في شأن ما نسب إلى 
العضو في حدود أختصصاتها 

املخوله لها قانونا.
)60( مكرر )ج( 

فيما ع���دا ما تق���دم فيما ال 
يتعارض مع أح���كام املواد 
الس���ابقة او مع طبيعة عمل 
اللجنة تسري عليها األحكام 
املقررة في هذا القانون بالنسبة 

إلى اللجان. 
امل���ادة الثانية: تضاف فقرة 
جديدة إلى امل���ادة )27( من 
القانون رقم )12( لسنة 1963 

املشار إليه نصها اآلتي:
ال يج���وز للعضو أثناء مدة 
عضويته أن يقبل هدية عينيه 
أو مالي���ة تزي���د قيمتها عن 

ثاثمائة دينار كويتي.
املادة الثالثة:

على رئيس مجلس الوزراء 
وال���وزراء كل فيما يخصه 
تنفيذ هذا القانون ويعمل به 
من تاريخ نشره في اجلريدة 

الرسمية.
ونص���ت املذكرة اإليضاحية 
لاقتراح بقانون بشأن تعديل 
القانون رقم )12( لسنة 1963 
في ش���أن الائحة الداخلية 

ملجلس األمة على ما يلي:

تقدم النواب حمود احلمدان 
ود. عبدالرحم���ن اجلي���ران 
ود. أحمد مطيع ومحمد طنا 
وف���ارس العتيبي باالقتراح 
بقانون املرفق بشأن تعديل 
القانون رقم )12( لسنة 1963 
في ش���أن الائحة الداخلية 
ملجلس األمة ونصت مواده 

على ما يلي:
املادة األولى

يضاف م���ادة جديدة بأرقام 
)60( مك���رر، و)60( مكررا 
)أ(، و)60( مكررا )ب(، و)60( 
مكررا )ج( إلى القانون رقم 
)12( لسنة 1963 املشار إليه، 

نصوصها اآلتي:
)60( مك���رر: تش���كل جلنة 
دائمة تسمى جلنة القيم وعدد 
أعضائها خمسة ويدخل في 
اختصاصها النظر في إخال أي 
عضو من املجلس بأي حكم من 
أحكام املادتني )120( و)121( من 
الدستور واملادتني )26، 27( من 
هذا القانون، بعد إحالة األمر 
إليها من املجلس أو من رئيس 
املجلس من تلقاء نفسه أو بناء 
على أباغة من ذوي الشأن. 
وتتضمن االحالة إلى اللجنة 
بيانا بالوقائع املنسوبة إلى 
العضو مرفقا بها املستندات 
املؤيدة لها ويكون نظرها في 
اللجنة وأمام املجلس بطريق 

االستعجال.
)60( مكرر )أ(: في حالة مخالفة 
العضو أي من املواد املنصوص 
عليها في املادة السابقة تخطر 
اللجن���ة العضو احملال أمره 
باحلضور أمامها في موعد ال 

تقل مدته عن ثاثة أيام.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع 
العضو على ما هو منسوب 
إليه في أول اجتماع يحضره 
أمام اللجنة، وعليها االستماع 
إل���ى أقوال���ه وتقصي أوجه 

دفاعه.
وللجنة أن تقوم بذلك بنفسها 
أو بوس���اطة من تختاره من 
أعضائها، وف���ي هذه احلالة 
يعرض العضو عليها نتيجة 
ما انتهى إليه، وتكون للجنة 
في أداء مهمتها الصاحيات 
املقرره في املواد )8، 9، 147( 

من هذا القانون.
)60( مكررا )ب(

تعد اللجنة تقريرا تقدمه إلى 
املجلس مبا خلصت إليه في 
املوضوع احملال إليها مقترحه 
حفظ املوضوع أو توقيع أحد 

فارس العتيبيحمود احلمدان د. أحمد مطيع

الكندري يطالب العمير بوقف التعيينات
 في»هيئة الزراعة« حتى انتهاء التحقيق

التنفيع، مؤكدا ان مسلس����ل 
الفس����اد في الهيئة يجب ان 
يقف وان جتتث رؤوس الفساد 
حتى يشعر كل مواطن له عاقة 
مباشرة بالهيئة باالطمئنان 
وكذلك حفاظا على املال العام 
وعدم املضي في مسلس����ات 

التنفيع.
وطالب الكن����دري الوزير 
العمير بأن يوضح القصد من 
قوله انه لم يجد افضل األسوا 
وترشيحه للمنصب ألن في ذلك 
اتهاما شموليا وعاما جلميع 
العاملني ف����ي الهيئة وهذا ما 
نرفضه متاما ألننا نتعامل مع 
جهة حكومية ومع شخصيات 
مختلف����ة وال يج����وز تعميم 

السيئة، مستغربا من ان يتم 
»مكافأة افضل األسوأ« بتقلده 

منصبا قياديا في الهيئة.
وأكد الكندري ان املنصب في 
هيئة الزراعة ال يعني توزيع 
احليازات الزراعية كاملزارع 
او اجلواخير امنا يقوم بدور 
اساس����ي ورئيسي في وضع 
استراتيجية حقيقية ومتكاملة 
في احلفاظ على االمن الغذائي 
في الدولة وحتقيق أبسط نسب 
االمان الغذائي واالكتفاء الذاتي 
في الزراعة والثروة احليوانية 
والسمكية، مشيرا الى ان هذا 
اجلهد ال ميك����ن ان يقوم به 
ش����خص يعتبره الوزير انه 

أفضل األسوأ ويقر بسوء.

يؤكد فيها اختياره لشخصية 
كانت من بني أفضل األسوأ لهو 
اعتراف صريح وضمني منه 
بأن القيادي املرشح للمنصب 
عليه العديد من الشبهات، مبينا 
ان الهيئة يوجد بها قياديون 
بارزين يستحقون ان يتقلدوا 
اعلى املناصب ومشهود لهم 
بنظافة اليد، كما ان الكفاءات 
في الباد كثيرة ومحل تقدير 

وثقة.
ورفض الكندري ترشيح 
الوزير لقياديني جدد في الهيئة 
في الوقت احلالي نظرا لوجود 
العديد من الشبهات للبعض 
ومش����اركتهم ف����ي جتاوزات 
احليازات الزراعية وعمليات 

طال����ب النائ����ب فيص����ل 
الكندري وزي����ر النفط وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة 
د.عل����ي العمي����ر بوقف أي 
تعيينات في املناصب القيادية 
ف����ي الهيئة العام����ة للزراعة 
والثروة السمكية في الوقت 
احلال����ي حتى تق����دم جلنة 
التحقيق البرملانية تقريرها 
الكامل بشأن التجاوزات في 
توزيع احلي����ازات الزراعية 
ومعرفة املس����ؤولني عن تلك 

التجاوزات.
وأوض����ح الكن����دري في 
تصريح صحاف����ي ان تواتر 
األنباء واألخبار عن معلومات 
نقلت من عدة مصادر عن الوزير 

فيصل الكندري

ماضي الهاجري

محمد طنا

 الهاجري لتمديد فترة املعاش االستثنائي 
ومكافأة نهاية اخلدمة للعسكريني

طنا يستعجل قانون التقاعد
للعسكريني »البدون« واخلليجيني

طالب النائب ماضي الهاجري مجلس الوزراء بإعادة 
النظر في قرار عدم التمديد لبعض الرتب في اجلهات 

العسكرية واملستفيدين من املعاش االستثنائي ومكافأة 
نهاية اخلدمة، الفتا الى أن عدم التمديد والتجديد لتلك 

املزايا يخلق فراغا في القيادات، كما يدفع القيادات 
الوسطى الشابة الى طلب اإلحالة الى التقاعد.

ودعا الهاجري الى إعادة النظر في هذا القرار ومحاولة 

إيجاد بدائل حتى تبقى هذه القيادات في خدمة البلد 
واالستفادة من خبراتهم العسكرية في احملافظة على 

أمن البلد واستقراره، خاصة أن مثل هذه القيادات 
مازالت الدولة بحاجة اليهم لتميزهم في عملهم 

خاصة في ظل الظروف احلالية التي تشهدها العديد 
من الدول، وكذلك تقديرا لدورهم الوطني في خدمة 

وحماية أمن وسالمة البالد.

طالب النائب محمد طنا أعضاء جلنة الداخلية والدفاع 
البرملانية باإلسراع في جتهيز قانون منح العسكريني 

البدون واخلليجيني املشاركني في حرب حترير الكويت 
حق التقاعد، مؤكدا ان اعضاء اللجنة ال يقلون حرصا 

على إنصاف هؤالء العسكريني الذين حملوا ارواحهم على 
راحاتهم من اجل الكويت.

وقال طنا في تصريح صحافي ان االقتراح بقانون الذي 
قدمه وعبر بوابة اللجنة التشريعية البرملانية اذ وافقت 

مشكورة عليه بات في عهدة جلنة الداخلية والدفاع، 
الفتا الى ان غالبية النواب الذين حتدث معهم بخصوص 

القانون ابدوا موافقة مبدئية مبعنى انه يحتاج الى تكثيف 
اجلهود حتى يدرج على جدول اعمال جلسات مجلس االمة 

ويتسنى لهم التصويت عليه في قاعة عبداهلل السالم في 
اسرع وقت ممكن ليرى النور قريبا ويسعد من خدموا 

الكويت بأرواحهم وعموما القانون معمول به في السابق 
ومنح املشاركني في حربي 67 و73 حق التقاعد.

اللجنة تختص 
بالنظر في الوقائع 

املنسوبة إلى 
العضو مرفقًا 

بها املستندات 
املؤيدة لها

الالئحة الداخلية 
للمجلس جاءت 

خالية من اإلشارة 
إلى اللجنة بالرغم 

من أهميتها 


