
االثنين 19 اكتوبر 2009   7مجلس األمة
خالل اجتماعه بالنواب ورئيس وأعضاء اللجنة المالية البرلمانية أمس لمناقشة الخطة الخمسية 

الفهد: ال نقص في خطة التنمية.. وبرنامج الحكومة مشروع أمة

رحب نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
اإلسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد بأي مالحظات نيابية على اخلطة 
اخلمس����ية وبرنامج عم����ل احلكومة املفترض إحالت����ه الى املجلس في 

العشرين من الشهر اجلاري، مؤكدا ان البرنامج مشروع أمة.
واض����اف في تصريح الى الصحافيني عقب حضوره اجتماع اللجنة 
املالية البرملانية امس انه مت اطالع االخوة األعضاء على تفاصيل اخلطة 
وتقدمي ش����رح واف لها، مؤكدا ان اخلطة ترقى للطموح املراد حتقيقه 

خالل الفترة املقبلة.
واوضح الفهد ان البرنامج سيأخذ في االعتبار مالحظات النواب 
كاف���ة وقال ان التنفيذ علينا وس���يكون صدرن���ا رحبا لكل اجتهاد 
وكل اقتراح، ومستعدون إلضافة اي مالحظات ايجابية وتالفي اي 
س���لبيات. وعن عدم ادراج بعض امللفات املهمة في اخلطة كالتعليم 
ومكافحة الفس���اد، قال ال يوجد نقص في اخلطة ولدينا فصل كامل 
يتعلق مبكافحة الفس���اد وبند للتعليم ورمبا يوجد نقص فقط في 

بعض السياسات مضيفا »يا خبر اليوم بفلوس.. بكرة ببالش«.
ووعد الفهد باجلدية ف���ي تطبيق اخلطة وبرامجها بعد تقدميها 
مبشروع قانون الى املجلس، واال فإن احلكومة ستحاسب على عدم 
التنفيذ، مؤكدا ان هذه هي احملاس���بة البرملانية التي تشمل الرقابة 
املالي���ة وتنفيذ اخلطط والتنمية، متوقعا تغيير ثقافة التعامل بني 

السلطتني.
وردا على سؤال حول تبنيه مش���روعا حكوميا جديدا في شأن 
ديون املواطنني طبقا مل���ا نقله بعض النواب، قال الفهد نحن اليوم 

بصدد مناقشة اخلطة اخلمسية ال موضوع الديون.

صراحة

من جانبه، أكد رئيس اللجن���ة املالية النائب محمد براك املطير 
أن احلكومة كانت تتسم بالصراحة في اجتماع اللجنة أمس والذي 

خصص ملناقشة اخلطة اخلمسية.
وقال املطير كان اللقاء ممتازا وس���تكون هناك اجتماعات اخرى 
الحقة، مشيرا الى ان الوزير الشيخ احمد الفهد اخذ مالحظات النواب 
بعني االعتبار مبينا ان الكثير من هذه املالحظات كانت تتعلق بتحديد 

مدة زمنية او جدول زمني حتى تكون احملاسبة واضحة.
وأوضح املطير أنه كانت هناك اقتراحات مبراقبة األداء في تنفيذ 
هذه اخلطة، مثل ما يحدث في الدول املتقدمة وهي تس���بق الرقابة 

املالية.

الفس����اد او كشف الذمة املالية او تضارب املصالح او حق املواطنني في 
الوصول للمعلومات وغيرها من القوانني التي من شأنها انتشال البلد 

من الفساد.
واس����تدرك املس����لم ورغم اننا حصلنا على وعود من نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية بوجود دراسة لدى احلكومة لتقدمي 
مشروع قانون لكشف الذمة املالية ودعم املقترحات املقدمة من النواب 
في جانب مكافحة الفس����اد »اال ان ه����ذا اجلانب من الواضح جدا غيابه 

وسقوطه من اولويات احلكومة«.
واستغرب املسلم غياب التعليم عن اخلطة التنموية رغم انه الركن 
االساسي الي تنمية في اي مجتمع، مشيرا الى ان عناية الفريق احلكومي 
بالقطاع التعليمي اقتصرت فقط على انشاء مجلس اعلى للتعليم يرافقه 

غياب تام للسياسات التعليمية.

خطة طموحة

وصف النائب د.وليد الطبطبائي »اخلطة التنموية التي نوقش����ت 
امس في اللجن����ة املالية البرملانية بالطموحة واجليدة في آن« مضيفا: 
»ولكن املشكلة تكمن في االش����خاص الذين يقومون بتنفيذها، وأعني 

هنا القياديني الذين سيتولون مهام تطبيق اخلطة«.
وقال الطبطبائي في تصريح للصحافيني: »ان جناح اخلطة يتطلب 
وجود قياديني عل����ى قمة هرم الوزارات، لديهم الكف����اءة التي تؤهلهم 
لتنفيذ اخلطة، وان كنت اشك في مهنية القياديني، وقدرتهم على حتمل 

املسؤولية«.

تفاصيل

أكد النائب املستش����ار حسني احلريتي ان خطة التنمية التي قدمتها 
احلكومة هي األولى منذ العام 1985 والتي لم يحالفها احلظ في ذلك الوقت، 

مشيرا الى ان هذه اخلطوة حتسب للحكومة وللشيخ ناصر احملمد.
وقال احلريتي في تصريح للصحافيني ان اخلطة يجب ان تناقش في 

مجلس االمة ويتم اقرارها حتى تباشر احلكومة في تنفيذها.
وبني احلريتي انه ال ميكن ان تقدم اخلطة بتفاصيلها وهذه خطوط 
عريض����ة، وعلى مجلس االمة ان يعرف تفاصيل اخلطة واملدة الزمنية 
للتنفي����ذ، وحول برنامج عمل احلكومة قال احلريتي ان احلكومة اكدت 
انها ستقدم برنامج عملها قبل بداية دور االنعقاد املقبل معربا عن امله 
في ان تسارع احلكومة بتقدمي هذا البرنامج ليطلع عليه النواب ويبدو 

مالحظاتهم.

ووصف مقرر اللجنة املالية النائب عبدالرحمن العنجري االجتماع 
الذي عقدته اللجنة امس بأنه اجتماع مكاشفة واطالق الكالم الصريح 
مت خالله التركيز على ضرورة التزام احلكومة بتطبيق خطة عملها 

وفق برنامج عمل محدد بجدول زمني.
وأكد العنجري في تصريح للصحافيني عقب االجتماع ان الشيخ 
احم���د الفهد وعد النواب باحالة برنام���ج عمل احلكمة الى املجلس 
خالل يومني بعد اعتماده من قبل املجلس االعلى للتخطيط ومجلس 
الوزراء، مش���يرا الى ان احلكومة تعه���دت بأن تتقدم ببرنامج عمل 

خاص في كل سنة مالية.
وأوضح العنجري ان التحدي احلقيقي الذي تواجهه احلكومة ليس 
الرؤى واالهداف وامنا تطبيقه����ا، مبينا انه مت التركيز خالل االجتماع 
على تفعيل دور القطاع اخلاص في تنفيذ البرامج واملش����اريع الواردة 

في اخلطة التنموية عبر انشاء شركات املساهمة العامة.
وشدد على ضرورة ان يهتم فريق االولويات البرملاني بتضمني قائمة 
االولويات البرملانية عددا من القوانني الالزمة في هذه املرحلة وفي مقدمتها 
قوانني املناقصات واخلصخصة وقانون الش����ركات التجارية داعيا في 
الوقت ذاته احلكومة الى االستعانة مبستشارين عامليني العانتها على 

تنفيذ برامجها اسوة بالدول املتقدمة.

فشل

اعرب النائب د.فيصل املس����لم عند اعتقاده بفشل الفريق احلكومي 
في اجن����از خطة التنمية نتيج����ة غياب السياس����ات التعليمية والتي 
متثل الركن االساسي في اي خطة باالضافة الى سقوط قوانني مكافحة 
الفساد من اولوياتها وضعف االداء احلكومي شخوصا وافكارا من خالل 

التجارب السابقة.

وقال املسلم في تصريح للصحافيني يوم امس عقب اجتماع اللجنة 
املالية بالفريق احلكومي ملناقشة خطة التنمية »احلكومة عرضت خطتها 
بش����كل يكاد يكون مكررا ملا قدمته من قبل من خالل االطار العام خلطة 
التنمية، مشيرا الى ان تقديره اخلاص يؤكد ان هناك حافزا يفرضه واقع 

سلبي في البلد يحتم االجناز والسعي الى التنمية بجميع اشكالها«.
واوضح املسلم ان هذا احلافز وهذه الرغبات ليست كافية وفقا ملا قدم 
ومت طرح����ه خالل االجتماع االمر الذي حتم مطالبتي للفريق احلكومي 
بأن تكون هذه اخلطة ملزمة من الناحية الدستورية ومنضبطة حسب 
ما نص عليه القانون 86 والذي يشترط على احلكومة تقدمي االطار العام 
خلطته����ا التنموية ويحظى مبوافق����ة املجلس ثم تأتي بعد ذلك اخلطة 
قابلة للتنفيذ من خالل برنامج عملها وميزانية هذا البرنامج عن طريق 
جلنة امليزانيات، معربا عن اعتقاده ان احلكومة أعجز من ان تنفذ هذه 

اخلطة رغم كل اجلهود املبذولة فيها.
وبني املسلم ان بواعث هذا العجز احلكومي تأت من فراغ وهناك 
مؤشرات تؤكد او تعزز هذا الفشل، ومنها ان احلكومة عندما قدمت 
اولوياتها ال� 43 الى فريق االولويات النيابي كان منها 29 اولوية لم 
يتم تقدمي اي مشروع قانون لتحقيقها »ناهيك عن وجود اولويات لها 
قوانني لم يتم تفعيلها منذ زمن« الفتا الى ان احلكومة تستهدف في 
اولوياتها اشياء محددة حترص على متريرها وما عدا ذلك من اولويات 

قصوى لدى الشعب الكويتي يتم جتاهله وال تلقي له باال.
وتابع املس����لم ان واقع حال احلكومة احلالية يدل على انها اقل من 
ان حتقق ما هو مطلوب منها او وارد في خطتها لذلك طالبنا بأن يكون 
هناك برنامج اداء محدد في اطار زمني ومالي لتحقيق التنمية الشاملة 
في ش����تى املجاالت، موضحا ان اعظم ما ميكن ان يحطم اي تنمية هو 
الفس����اد، وفي هذا اجلانب لم تقدم احلكومة اي قانون يتعلق مبكافحة 

المس�لم: السياس�ات التعليمية ومكافحة الفس�اد غابت عن الخطة الحكومية 

الحريت�ي:  الحكومة أكدت أنها س�تقدم برنامج عملها قبل بداي�ة دور االنعقاد

الطبطبائي: خطط الحكومة طموحة ونجاحها يتطلب وجود قياديين لتنفيذها

محمد املطير مرحبا بالشيخ أحمد الفهد  الشيخ أحمد الفهد يطلع على ملف اخلطةالشيخ أحمد الفهد مصافحا احمد السعدون بحضور د.وليد الطبطبائي

�شركة املـوّرد الكويتـي

ال�شيخ/ نواف مبارك العبداهلل اجلابر ال�صباح
لوفاة فقيدته الغالية املغفور لها باإذن اهلل تعاىل

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته 

وي�سكنها ف�سيح جناته  ويلهم اأهلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

ال�شيخة/ اأني�صة عبداهلل الأحمد ال�صباح

والـــــــــدتـــــــــــــه

للتجـارة العامـة واملقـاولت
وجمـيـع العامـلـني فـيـهــا

يتقدمون بخال�ص العزاء واملوا�ساة من �سعادة

الكويت تتبرع ب� 500 مليون دوالر للمتضررين من كارثة »كاترينا« منح »البدون« الجنسية وإعطاؤهم الحقوق القانونية والمدنية
قال نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية 
الش���يخ د.محمد الصباح ان الكويت قدمت 
مساعدة من املشتقات النفطية واالحتياجات 
االنسانية املختلفة للمتضررين من اعصار 

»كاترينا« مبا قيمته 500 مليون دوالر.
جاء ذلك ردا على س���ؤال للنائب د.وليد 
الطبطبائي بش���أن تبرع الكويت مببلغ 35 
مليون دينار الى هيئة الصليب االحمر االميركي 
في والية لويزيانا االميركية لتأسيس مقر جديد 

للصليب االحمر في مدينة باتون روج.
واوضح د.محمد الصباح ان املساعدة اتت 

على النحو التالي:

مشتقات بترولية بقيمة 300.000.000 دوالر 
وتكليف وزارة الطاقة بتوفيرها من املصافي 
الكويتي���ة في اوروبا ومبل���غ 100.000.000 
دوالر يقدم عن طريق املنظمات واملؤسسات 
االنسانية بالواليات املتحدة االميركية وتكليف 
وزارة اخلارجية بالتنسيق مع سفارتنا في 
واشنطن حلصر االحتياجات املطلوبة والعمل 
على تأمينها بالسرعة الالزمة بالتعاون مع 
املؤسس���ات واملنظمات االنس���انية ومنحة 
»مش���تقات بترولية« بقيم���ة 100.000.000 
دوالر كوقود للق���وات االميركية املتواجدة 

في البالد.

وقال فقد اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه 
رق���م 2006/2 املنعقد بتاريخ 2006/1/8 على 
كتاب وزارة اخلارجية املتضمن طلب املوافقة 
على حتويل مبلغ وقدره 25 مليون دوالر الى 
الصليب االحمر االميرك���ي كجزء من تبرع 
الكويت لضحايا اعصار كاترينا واصدر املجلس 

قراره رقم 23 التالي: 
املوافقة على حتويل مبلغ وقدره 25.000.000 
دوالر الى وزارة اخلارجية لصالح الصليب 
االحمر االميركي يتم اس���تقطاعها من قيمة 
التبرع االجمالي املقدم من الكويت لضحايا 

اعصار كاترينا.

ق����دم الن����واب مس����لم البراك 
ود.حسن جوهر وعلي الدقباسي 
وخالد الطاحوس والصيفي الصيفي 
اقتراحا لتعديل قانون اجلنسية 
الكويتية، وجاء فيه: يستبدل بنص 
الفقرة الثانية من املادة الثامنة من 
املرسوم االميري رقم 15 لسنة 1959 
املشار اليه الفقرتان التاليتان: فإذا 
كان انتهاء الزوجية قبل انقضاء 
املدة املشار اليها في الفقرة السابقة 
بسبب وفاة الزوج أو الطالق، وكان 
للم����رأة االجنبية ولد أو اوالد من 
زوجه����ا، وحافظت عل����ى اقامتها 

املشروعة والعادية بالكويت حتى 
انقضاء هذه امل����دة، ما لم تكن قد 
اعفيت منها أو من بعضها، فيجوز 
منحها اجلنسية الكويتية مبرسوم 
بناء ع لى عرض وزير الداخلية ولو 
لم يكن سبق لها اعالن رغبتها في 
كسب هذه اجلنسية قبل وفاة زوجها 
أو طالقها منه. وتسري احكام هذه 
املادة سواء كانت الزوجة منتمية 
الى جنسية اجنبية محددة أو كانت 
غير محددة اجلنسية. كما قدموا 
قانونا آخر بش����أن »منح املقيمني 
بصورة غير قانونية اجلنس����ية 

الكويتية«. متنح اجلنسية الكويتية 
للفئات التالية من املقيمني بالكويت 
بصورة غير قانونية: من ورد اسمه 
في احصاء 1965،من وافقت جلنة 
التجنيس على منحه اجلنس����ية، 
من شارك في احلروب العربية، من 
شارك في حرب حترير الكويت عام 
1991، من أسر أو أصيب، وأوالد من 
استشهد في اثناء الغزو العراقي 
الغاشم، من شارك في مهمات خاصة 
خارج الكويت، املشاركني في احلماية 
اخلاصة لسمو األمير الراحل الشيخ 
جابر األحمد. وقدموا اقتراحا بقانون 

بشأن احلقوق القانونية واملدنية 
لغير محددي اجلنسية. تصدر لكل 
من يدرج اسمه حتت مسمى غير 
محدد اجلنسية تبعا للمادة السابقة 
بطاقة مدنية صاحلة ملدة خمس 
سنوات و االقامة الدائمة. والعالج 
املجاني.والتعليم باملجان واصدار 
شهادات امليالد والوفاة، و حترير 
وتوثيق عقود ال����زواج والطالق 
واصدار جوازات للسفرواحلق في 
التقاعد واحلق في اختيار العمل 
واحلق في التملك واحلق في اللجوء 

الى احملاكم املختصة.

فوزية الصباح تطالب الصرعاوي بالكف
 عن التصريحات المعادية لحقوق االنسان

طالبت املنس����ق العام في اللجنة الش����عبية لقضايا الكويتيني 
البدون والناشطة في حقوق االنسان احملامية فوزية الصباح النائب 
عادل الصرع����اوي بالكف عن اطالق التصريحات املعادية للحقوق 
االنسانية للكويتيني البدون، مؤكدة في الوقت ذاته ان التيار البرملاني 
والشعبي املؤيد حلقوق البدون لن يسمح له او لغيره بعرقلة جلسة 
»البدون«. وذك����رت احملامية فوزية الصباح ان النائب الصرعاوي 
لم يكتف بعرقلة ومعارضة احلقوق االنس����انية الطفال البدون من 
تعليم وتطبيب داخل مجلس االمة وخارجه، بل اخذ يطالب ويحث 
النواب واحلكومة بعدم تبني اي قرارات تؤدي الى حل هذه القضية 
او حتى منح اصحابها حقوقهم االنسانية التي نصت عليها الشريعة 
االسالمية وجميع االديان واملواثيق الدولية وآخرها تصريحاته في 
الصحف احمللية الصادرة في االسبوع املاضي والذي اعرب فيها عن 
اسفه للدعوة لعقد جلسة خاصة لعالج قضية الكويتيني البدون، 
مبررا ان استخدام هذا امللف كاحدى ادوات العبث السياسي ومدعيا 
ان هناك اطرافا داخل املجلس تستفيد بشكل مباشر من هذا امللف، 
متناس����يا ان حل هذه القضية هو في املقام االول ملصلحة الكويت 
وسمعتها، وردت فوزية الصباح حول ما ادعاه النائب الصرعاوي 
في تصريحه ان هناك اطرافا في املجلس اس����تهدفت القائمني على 
جلنة الب����دون التابعة لوزارة الداخلية او البيانات املوثقة، وقالت 
ان بع����ض الذين مت نقلهم من تلك اللجن����ة غير مؤهلني للعمل في 
هذا املكان احلساس وقد ارتكبوا مخالفات جسيمة وتصرفات غير 
مقبولة، وكان من املفترض نقلهم منذ فترة طويلة، اما ما ادعاه حول 
استهداف البيانات املوثقة ويقصد بها القيود االمنية فقد اثبت القضاء 
الكويتي الشامخ ان تلك القيود غير صحيحة وغير قانونية، وهذه 

القيود ألصقت بالبدون ظلما وبهتانا بهدف الضغط عليهم.
واشارت احملامية فوزية الصباح الى ان النائب الصرعاوي اصبح 
يغرد وحده خارج السرب بعد سقوط النواب الذين كانوا يؤيدون 
توجهاته، وال يعي التطورات العاملية التي حتدث في قضايا حقوق 
االنسان وان قضية البدون في طريقها للتدويل كما اكد النائب حسني 
احلريتي في افتتاح مجلس االمة ان وزير العدل الكويتي س����يمثل 
امام املدعي العام بجنيڤ في مايو 2010 حول هذه القضية، ونحن ال 
نرضى ان يتحمل وزير العدل احلالي وزر اخطاء احلكومات املتعاقبة 

وتوجهات بعض النواب الذين يعارضون حقوق االنسان.
واشادت احملامية فوزية الصباح بالتوجهات والقرارات االنسانية 
التي قام بها وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد وعزمه على حل هذه 

القضية العالقة منذ سنوات طويلة.


