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السلطان: إلزام وزارة التربية بتدريس الموسيقى لألطفال يحّول الكويت 
إلى مركز رقص.. وتعطل خطط التنمية يرجع لتفشي الفساد

املناسب في املكان املناسب بات ضرورة حتمية، وأفاد بأن تعطيل املشاريع 
يكلف الدولة أمواال طائلة، خصوصا اذا كانت الدورة املستندية لتنفيذ 
املشاريع طويلة، مما يؤدي لظهور الفساد، متمنيا تخصيص جلسة في 
مجلس األمة حول أسباب تعطل املشاريع احلكومية، مشددا في الوقت 
نفسه على ضرورة التسلح بتطبيق القانون في سبيل مواجهة الفساد 

الذي تسبب في توقف التنمية وتراجعها.
وانتقد النائب الس����ابق د.فهد اخلنة عدم ترجمة احلكومة للوعود 
واألماني التي تطلقها للمواطنني على ارض الواقع، تعودنا على الوعود 
التي ال تأتي بش����يء ويجب على احلكومة اال تس����تمر على هذا النهج 
اذا كانت لن حتقق اي اجناز، معتبرا ان الس����بب وراء تعطل املشاريع 
احلكومية هو املصالح الش����خصية لدى القياديني، مشيرا الى ان هناك 
اش����خاصا يريدون االستفادة من خالل تنفيذ املش����اريع واال فإن هذه 
املشاريع مصيرها التعطيل، وفيما يخص برنامج عمل احلكومة، حذر 
اخلنة من عدم تنفيذ احلكومة ما تعهدت به، مؤكدا انه س����يكون امامها 
حساب عسير اذا لم تترجم املشاريع على ارض الواقع آسفا في الوقت 
نفس����ه الغفال البرنامج احلكومي بناء االنس����ان الكويتي، مؤكدا على 
ضرورة مواجهة احلكومة لالستجواب بصعود املنصة ومواجهة الفساد 
ومنع انتشاره حيث تسبب كثيرا في تعثر التنمية كما يجب اقرار قانون 
الذمة املالية ملعرفة مصادر أموال املس����ؤولني حملاسبة اي مسؤول عن 
تضخم ثروته فاذا كانت من حالل فاللهم زد وبارك وان كانت غير ذلك 

فليحاسب حسابا عسيرا للحد من ظاهرة الفساد.

مواجهة االستجوابات

وقال النائب الس����ابق د.محمد الكندري ان اخطر انواع الفس����اد هو 
فساد جلان التحقيق التي تش����كل من خالل اشخاص محددين، مشددا 
على وجود قيادات قادرة على حتقيق اخلطط احلكومية التنموية، ودعا 

احلكومة الى مواجهة االستجوابات وعدم الهروب منها.

مؤكدا ان تلك االولويات التي رس����مناها لن ت����رى النور اال في ظل 
الهدوء السياس����ي الذي يوفر بيئة صاحلة لالجناز واالنتاج، ونتيجة 
للتوتر السياسي لم يقر املجلس اال قانون الفحص قبل الزواج وقانون 
ضمان الودائع البنكية، مبينا ان عدة اجتماعات عقدت بحضور احلكومة 
ومت االتفاق خاللها على 75 أولوية منها حتديد جلسة ملناقشة القروض 
وشراء الديون وجلسات اخرى خاصة للتصدي لقضايا الفساد وتقدمي 
اقتراح بقانون كشف الذمة املالية وآخر ملنع تضارب املصالح، مضيفا 
ان����ه مت ادراج قضايا التعليم ضمن االولويات، وكذلك فصل الس����لطة 
القضائية عن اجلهاز التنفيذي، اضافة الى حماية املس����تهلك من خالل 
قوان����ني خاصة بذلك ومنح قضايا البيئ����ة اهتمامات بالغة، خصوصا 
ان الهيئ����ة العامة للبيئة ال متتلك القان����ون وال القوة الرادعة في وجه 

أصحاب املصانع امللوثة.
وأش����ار العمير الى ان تلك االولويات اش����تملت على قضية العمالة 
الوافدة وضرورة تقليصها، وقضايا الرعاية السكنية، وتطوير اخلدمات 
الصحي����ة، اضافة الى قضايا املرأة وغير محددي اجلنس����ية، مؤكدا ان 
بإمكان احلكومة اجناز ما ذكرناه دون الرجوع الى املجلس، ولكن التباطؤ 
احلكومي سبب في عدم اجناز تلك املشاريع، وعن خطة احلكومة قال: 
لو أجنزت احلكومة املش����اريع الطموح التي تقدمت بها لرفع اللوم عن 
مجلس االمة احلالي وس����مي مبجلس االجنازات، فاملشاريع التي تنوي 
احلكومة اجنازها يرجوها املواطنون منذ زمن كتطوير املستش����فيات 
الصحية وتنفيذ املش����اريع االسكانية وتوسعة املطار وتطوير جزيرة 

فيلكا وغيرها من املشاريع احليوية.

تعطيل المشاريع

من جانبه، دعا الوزير السابق احمد باقر اعضاء مجلس االمة لوضع 
قواعد عامة للتعيني، وذلك حفاظا على املال العام من السرقة، مشيرا الى 
ان الكويت قد ملت من التجاوزات والتالعب، مؤكدا ان اختيار الشخص 

واتهم النائب السابق عبداللطيف العميري احلكومة بالفساد وحملها 
مس����ؤولية تردي اخلدمات املختلفة في البالد، وق����ال ال اعتقد ان هذه 
احلكومة تس����تطيع ان تنفذ مثل هذه املش����اريع الكبيرة، ألنها حكومة 
قائمة على ردة الفعل وعلى التهديدات وحتى على التصاريح الصحافية، 
مدلال على ذلك بتحركها في قضايا أم الهيمان البيئية التي تغاضت عنها 
لسنوات طويلة ملجرد التهديد باالستجواب، وقال كيف تنتظرون مشروع 
الس����كك احلديدية من خالل حكومة ال تستطيع تقدمي أبسط اخلدمات 
ملواطنيها، وقال ان احلكومة ال تس����ير اال بالتهديد والصراخ والتهديد 
باالستجواب، واعتبر ان السبب في ذلك ضعف احلكومة وسوء ادارتها، 
وقال البد من تطبيق مبدأ الثواب والعقاب. واس����تغرب من احلال التي 
وصلت اليها وزارة الدفاع نتيجة اس����تقالة الكثير من الضباط بسبب 
االمتيازات التي يحصلون عليها عند تقاعدهم، حيث تقاعد 900 ضابط 
لكي يحصل على املكافأة، مشيرا الى ان تلك املكافأة لم تقر من قبل وزير 
الدفاع بل أقرت ممن هم اعلى منه لكي يتم تس����ريح ضباط معينني من 
السلك العسكري واالستفادة من احلوافز املالية الكبيرة، وقال ال يجوز 
النظر الى املؤسسة العس����كرية الدفاعية في البالد وهي تتهدم فيجب 

اصالحها حلفظ األمن واألمان.
وقال االمني العام للمجلس االعلى للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان 
ان برنامج عمل احلكومة لهذا العام يختلف عن السنوات السابقة، حيث 
ج����اء مرتبطا بخطة تنموية، هذه اخلط����ة جاءت والول مرة في تاريخ 
الكويت برؤية واضحة للدولة، وهي الرؤية الكويتية املمتدة حتى عام 
2035، وهذه الرؤية تقضي بتحويل الكويت ملركز مالي وجتاري جاذب 
لالستثمار يقوم فيه القطاع اخلاص بقيادة النشاط االقتصادي، ويزكي 
فيه روح املنافس����ة ويرفع كفاءة االنتاج في ظل جهاز دولة مؤس����س 
وداعم ترس����خ فيه القيم ويحافظ على الهوي����ة االجتماعية من خالله 
ويحقق التنمية البشرية والتنمية املتوازنة، ويوفر بنية اساسية مالئمة 

وتشريعات متطورة وبيئة اعمال مشجعة.

لي لى الشافعي
أكد النائب خالد السلطان أن سبب تعطل اخلطط التنموية وتوقف 
تنفيذ املش����اريع يرجع الى تفشي الفس����اد، وقال: »اذا دخل الفساد من 
الباب خرجت التنمية من الشباك« رافضا استمرار تولي القياديني الذين 
تسببوا في فشل املشاريع في مناصبهم دون محاسبة، وايضا ضرورة 
وضع الشخص املناسب في املكان املناسب، مشيرا الى ان التجمع السلفي 
سيقدم اقتراحا بقانون لتأسيس »ديوان للرقابة املالية واالدارية« للحفاظ 

على القانون وعدم جتاوزه من قبل أي شخص.
وقال خالل الندوة التي نظمها التجمع االسالمي السلفي حتت عنوان 
»برنامج عمل احلكومة وأولويات املجلس« والتي أقيمت مس����اء امس 
االول االحد بديوان النائب السابق فهد اخلنة وحضرها كل من: النائب 
د.علي العمير، الوزير السابق احمد باقر، االمني العام للمجلس االعلى 
للتخطيط والتنمية د.عادل الوقيان، النائب السابق د.محمد الكندري، 
النائب السابق عبداللطيف العميري وعدد من السياسيني واملواطنني، 
قال ان برنامج عمل احلكومة واخلطة التنموية التي تقدمت بها طموح، 
وملس����نا من احلكومة عزمية واصرارا على تنفيذه����ا وفق اطار علمي 
وس����تكون مبنزلة نقلة نوعية تختلف ع����ن اخلطط املاضية، وبإمكان 
الكويت ان تصبح مركزا ماليا وجتاريا وثقافيا، فهي تس����تطيع التقدم 
وارساء التطور في كل املجاالت وليس في مجال معني، مشيرا الى ضرورة 

وجود ثورة في التعليم توازي حجم هذه اخلطط.
واعتبر السلطان الزام وزارة التربية بتدريس مادة املوسيقى لالطفال 
في املدارس هو حتويل الكويت ملركز رقص لالطفال، وال ميكن ان يأتي 

املركز املالي والتجاري الذي ننشده من خالل ذلك.
من جهته، قال النائب د.علي العمير: حرصنا خالل العطلة الصيفية 
على وضع ديباجة ألولويات املجلس حتى ميكن حتقيقها، خصوصا ان 
مجالس 2003 و2006 و2008 قد كثرت فيها االقتراحات بقوانني، فيجب 

حتديد االولويات وترتيبها.

العمي�ر: »البيئ�ة« ال تمتل�ك القان���ون 
وال القوة الرادع�ة في وجه أصح�اب المصانع

باقر: الكويت مّلت من التجاوزات والتالعب 
وتعطيل المش�اريع يكلف الدولة أموااًل طائلة

الخنة: أمام الحكومة حس�اب عسير 
إذا لم تترجم المش�اريع على أرض الواقع

العميري: الحكومة تتحمل مسؤولية ترّدي 
الخدمات وهي غير قادرة على تنفيذ المشاريع

الوقي�ان: برنامج الحكوم�ة ارتبط بخطة 
تنموي�ة لتحوي�ل الكوي�ت إل�ى مرك�ز مالي

الكندري: أخطر أنواع الفس�اد هو فس�اد 
لجان التحقيق التي تشكل من أشخاص محددين

خالل ندوة »برنامج الحكومة وأولويات عمل المجلس« للتجمع اإلسالمي السلفي بديوان الخنة مساء أمس األول

)هاني الشمري(د.علي العمير وخالد السلطان ود. فهد اخلنة خالل الندوة

مخلد العازمي

مخلد يرحب بجولة الفهد في مناطق الدائرة األولى
رحب النائب مخلد العازمي 
باجلولة التي سيقوم بها نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادي���ة ووزي���ر الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون اإلسكان الشيخ احمد 
للدائرة االولى وتلمس  الفهد 
مشاكلها، مشيرا  الى ان هذه 
اجلولة ستكشف له الكثير من 
التي  أوجه اخللل والنواقص 

تعاني منها الدائرة.
وقال العازمي في تصريح 
صحاف���ي اتوقع ان تثمر هذه 
اجلولة رؤية مستقبلية حلل 

اإلشكاالت العالقة التي تعاني 
منها الدائرة، خصوصا منطقة 
الس���املية )قط���ع 2 و4 و12( 
ومنطقة الصوابر واللتني لم 
حتل مش���اكلهما رغم احلاجة 
املاسة لتدخل حكومي ملعاجلة ما 

تعاني منه هاتان املنطقتان.
وأضاف العازمي: الكل على 
ثقة ان يقوم الفهد مبا عهد عنه 
حلل هذه اإلشكاالت وسرعة 
إيجاد احللول، الفتا الى ان هناك 
مطالبات تخص مناطق )بيان 
ومشرف والرميثية والدسمة 
والدعية( سيتم الكشف عنها 

خالل اجلولة التي سيقوم بها 
الفهد.

الفهد  ان  العازمي  واضاف 
التي  سيفاجأ بحجم املطالب 
تنق���ص الدائرة األولى والتي 
تتطل���ب حل���وال حكومي���ة 
س���ريعة، الفتا الى ان جولته 
هي اخلط���وة األولى ملعاجلة 
نواقص ومطالب الدائرة األولى، 
ودعا نواب الدائرة األولى الى 
التعاون فيما بينهم حلل مشاكل 
الدائرة األولى واالستفادة من 
جولة الفهد للوصول الى الهدف 

املنشود.

عدنان املطوع

المطوع لوزير الداخلية: هل حدثت تجاوزات 
واختراقات حدودية في اآلونة األخيرة؟ وما أسبابها؟

تطبيقها على ارض الواق���ع؟ وما العدد 
املفروز من تلك العناصر ورتبهم؟ والعدد 
الواجب بكل دورية، ومدى تطبيقه حسب 
األس���س واملعايير املوضوعة؟ وحسب 
لوائ���ح وقوانني معمول به���ا خليجيا ام 
عربي���ا ام دوليا؟ ومدى االلتزام بتطبيق 
تلك االجراءات عل���ى كل دوريات وزارة 
الداخلية؟ ان كانت االجابة مطبقة، فيرجى 
تزويدي بصورة م���ن اللوائح والقوانني 
الواجب العمل بها لكل عناصر الدوريات، 
والتدريبات الواجب احلصول عليها التي 
تؤهلهم كعناصر دورية ومدى االلتزام بها، 
وان كانت االجابة بغير مطبقة او مطبقة 
الى حد ما، فيرجى تزويدي باالسباب عن 
عدم االلتزام بتلك اللوائح والقوانني الدولية 
ونس���بة ودرجة التدريب على تطبيقها؟ 
احلف���اظ على األمن ف���ي منطقة احلدود 
والتصدي لكل من يحاولون العبث بأمن 

الوطن وإحلاق الضرر باملواطن.
كما طل���ب املطوع تزوي���ده: باجلهة 
املسؤولة عن حرس احلدود؟ وان كانت 
مش���تركة فيرجى تزويدي بأسماء تلك 
اجلهات ومدى وجود تنسيق او ارتباط 
بني تلك اجلهات؟ وعدد العناصر العاملة 
بحراسة احلدود املنتسبني لوزارة الداخلية، 
ورتبهم؟ العدد املوظف واملقدر لتولي هذه 
املهمة حسب التخطيط العام؟ هل توجد 
جتاوزات واختراقات حدودية في اآلونة 
األخيرة؟ مع تزويدي مباهيتها واألسباب 
التي ادت اليها؟ واالجراءات املتخذة حيال 
تلك التجاوزات احلدودية؟ ومدى امكانية 
اعادة العمل مبهام حرس احلدود كما هو 
كان معموال به في السابق، مقارنة بالدول 

األخرى العاملة مبثل تلك املهام.

الطريق  بالتحكم والسيطرة وتش���غيل 
واسلوب كيفية التعامل والتخاطب واحلوار، 
كما حتدد فيها قواعد االتصال األمني بني 
أفرادها والقيادة املباش���رة ونظم الرقابة 
عليها، ويشمل التأهيل األصول الفنية في 
كتابة التقارير وتالفي األخطاء الشكلية 
واملوضوعية، مضيفا: ان حتديد العالقة بني 
عناصر دوريات وزارة الداخلية واجلمهور 
من األهمية التي ال تتم اال من خالل التطوير 

واالبتكار في العمل امليداني.
وطلب تزويده بعدد العناصر الواجب 
تواجدهم في كل دورية مع تزويدي مبهمة 
واختصاص كل عنص���ر فيها وان كانت 
تختلف حس���ب الرتبة، وهل يتم تدريب 
عناصر الدورية باملهام الواجب معرفتها 
وأدائها وكيفي���ة التعامل مع تلك املهام؟ 
وهل يوجد تقييم كفاءة اداء لكل عنصر 
قبل وخالل وبعد فت���رة التدريب ومدى 

وجه النائب عدنان املطوع سؤاال لوزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد بشأن مراكز 

احلدود.
وأك���د املطوع ان الدوري���ات املرورية 
بوزارة الداخلية له���ا من االختصاصات 
واملهام الدور الكبير، فهي القسم املنوط 
به مهم���ة مراقبة احلرك���ة املرورية في 
الش���وارع، تعمل على مدار الساعة على 
تس���يير الدوريات املرورية في االوقات 
املختلفة لتحقيق وحفظ األمن واالستقرار 
للجميع وتنظيم حركة املرور على الطرقات 
لضمان انسيابها بشكل طبيعي، وتعمل 
دوريات املرور بشقيها املروري واألمني 
على توفير األمن واألمان، حيث يقوم افراد 
الدوريات بتقدمي املساعدة والتعامل املباشر 
مع كل جه���ات املجتمع املدني والتجاري 
والصناعي في احلاالت املختلفة ومن بعض 
مهامها: االس���تجابة جلميع احلاالت التي 
تستدعي وجود دورية مرورية او امنية، 
وتنظيم وتسهيل حركة املرور ومراقبة كافة 
الطرق وضبط املخالفني، وتكثيف اجراء 
احلمالت التفتيشية، والتحرك والتواجد 
الدائم للوقاية وتقليل فرص وقوع اجلرائم، 
وضبط ما يقع من جرائم بالتنسيق مع 
جهات االختصاص، وتقدمي الدعم واإلسناد 
لإلدارات األخرى حس���ب الطلب وتنظيم 

وتسيير الدوريات األمنية واملرورية.
وأكد ان تسيير الدوريات األمنية يتم 
وفق معايير وأس���س يحدده���ا القانون 
جتعلهم قادرين عل���ى اداء املهام املوكلة 
إليهم، ال يتم حتقيق اهدافها اال من خالل 
التأهيل والتدريب العملي وخلق احلس 
األمني، تنمي فيه���م املهارات واجلاهزية 
في التعامل مع احلدث والبالغات الواردة 


