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وج����ه النائب ناجي العبدالهادي س����ؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية املستشار 
راش����د احلماد جاء فيه: تفعيال لدور مجلس األمة 
الرقابي، واستنادا الى املادة 122 من الالئحة الداخلية 
ملجل����س األمة، ومن منطلق حرصنا الش����ديد على 
اس����تيضاح بعض األمور التي تنام����ت الى علمنا، 
طالبا تزويده بعدد القضايا التي رفعها موظفو بيت 
الزكاة الكويتي الى قصر العدل خالل ال� 5 سنوات 
املاضية بس����بب عدم املساواة في العدالة الوظيفية 
ودرجات الترقي الوظيفي؟ وما نتائج األحكام التي 
صدرت بهذا املوضوع؟ وعدد ما مت تنفيذه من تلك 
األحكام، وعدد القضايا التي التزال تنظر فيها احملاكم 
الكويتية؟ يرجى تزويدنا بنس����خ من تلك القضايا 

واألحكام التي صدرت وبنس����خة من تقرير ديوان احملاسبة اخلاصة 
بوزارة األوقاف والش����ؤون االسالمية مبا تس����بب به بيت الزكاة من 
خسارة ملبالغ طائلة تقدر بنحو 5 ماليني دينار إثر املضاربة باألسهم 
في س����وق الكويت ل����أوراق املالية، وهل األموال الت����ي مني بها بيت 
الزكاة من خسائر فادحة هي أموال من الصدقات او التبرعات التي قام 
بيت الزكاة بجمعها من املتبرعني ام من أموال اخلزانة العامة للدولة؟ 
كما يرجى موافاتنا بتفاصيل تلك املضاربات ومن املتس����بب الرئيسي 
واملسؤول عن تلك اخلسائر؟ وهل مت فتح حتقيق باحلادثة ومحاسبة 

املسؤولني الذين كان لهم الدور الكبير في هذه اخلسائر؟ 
وعن مدى صحة تركيب أجهزة شاش����ات تلفزيون وأطباق هوائية 
)الستاليت( لكل مدير فرع لبيت الزكاة؟ وما اجلدوى من تركيب مثل 
هذه األجهزة والعائ����د بالنفع من عدمه على العمل؟ وحتت أي بند مت 

صرف التكلفة؟ وهل مت اخ����ذ املوافقة اخلطية من 
اجلهات املختصة في عملية الشراء او إرساء مناقصة 
لتوريد وتركيب مثل هذه األجهزة؟ يرجى تزويدنا 

بنسخ من تلك العقود.
وتساءل عن مدى صحة تركيب نظام للمراقبة 
بالكاميرات على مكاتب املوظفني اثناء تأدية واجبهم 
الوظيفي اليومي واحلد من احلرية الشخصية لهؤالء 
املوظفني، خاصة ألخواتن����ا املوظفات؟ وهل يوجد 
عقد لتعيني حراس أمن في املنش����أة او مبنى بيت 
الزكاة الكويتي؟ علما ان املبنى يحظى مبراقبة دقيقة 
واحلرس تقع حتت مس����ؤوليتهم مراقبة دخول او 
خروج اي فرد كان الى املبنى؟ ومن القيادي املسؤول 
في بيت الزكاة الذي قام بوضع الكاميرات ومراقبة 
للموظف����ني؟ وملاذا لم تتم إزالة األكش����اك )الغرف 
اجلاهزة( التابع����ة لبيت الزكاة الكويتي حتى تاريخه علما ان الكثير 
من هذه األكش����اك تقع حتت طائلة التعدي على أمالك الدولة ومخالفة 
ألحكام قانون أمالك الدولة وقانون بلدية الكويت؟ وهل هناك جتاهل 
من قبل جلنة إزالة التعديات على أمالك الدولة بسبب صلة القرابة مع 
أحد املسؤولني في بيت الزكاة؟ وهل توجد موافقات وتخصيص أراض 
لبي����ت الزكاة من قبل املجلس البل����دي وبلدية الكويت؟ وهل مت إبرام 
عقود مع إدارة أمالك الدولة في وزارة املالية بخصوص تلك األراضي؟ 
فإذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بتلك العقود والقرارات؟ أما 
بخصوص حادثة سرقة أموال او فقد أموال من فرع بيت الزكاة الكويتي 
الكائن في منطقة ضاحية عبداهلل السالم خالل السنتني املاضيتني، فهل 
مت التحقي����ق في تلك احلادثة؟ وهل مت إبالغ اجلهات األمنية املختصة 

بذلك؟ يرجى موافاتنا بنسخ من نتائج تلك التحقيقات.

طالبت النائبة ورئيسة اللجنة 
التعليمية د.سلوى اجلسار وزيرة 
التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود بعدم املوافقة على 
قرار الوكيل املساعد للتعليم العام 
حول اس���تثناء شرط اخلبرة في 
التعيني للوافدين وذلك على اعتبار 
توف���ر اخلبرة املهني���ة والعملية 
ملمارس���ة مهنة التدريس متطلبا 
اساسيا وهاما له التأثير في نوعية 
وكف���اءة من يتقدم لهذه املهنة في 
الوقت الذي تتواتر تقارير البنك 
الدولي والدراسات احمللية والعاملية 
اداء املعلمني  حول تدني مؤش���ر 
بس���بب تراجع اخلبرة التراكمية 
وعدم متكني املعلمني من املهارات 
األساسية الالزمة في ممارسة مهنة 
التدريس من اجل حتقيق مؤشرات 
ان  التعليم. وأضافت  اجلودة في 
هذا النوع من القرارات يخالف ما 
تطالب به من التحول من التعليم 
النظري التقليدي الى التعليم املهني 
الوظيفي واقرار تعيني معلمني ال 
ميلكون اخلب���رة املهنية وال ادنى 

التنسيق بني الوزارة وآليات اعداد 
املعلمني في الكويت لتوفير اعداد 
الوزارة.  املعلمني بحسب حاجة 
ودعت الى االستعانة في املتقاعدين 
في برنامج العمل اجلزئي من خالل 
االعالن م���ع وضع ضوابط عمل 
محددة ل���دى املناطق التعليمية 
في تعيني هذه الفئة من الكويتيني 
وغير الكويتيني في التخصصات 
املطلوبة لس���د احلاجة الطارئة، 
ووضع برنام���ج اللجان التعاقد 
بأن يتم الزيارة على مرتني وفق 
االرق���ام التقديرية التي حتددها 
الوزارة حيث تبدأ الزيارة األولى 
في شهر نوفمبر ثم الزيارة الثانية 
في فبراير، ادخ���ال نظام املعلم 
البديل من خالل تكليف املعلمني 
الذي���ن يتواجدون ف���ي املدارس 
الواحدة  ذات املنطقة اجلغرافية 
بحيث ميكن االستفادة من قرب 
املدارس ول���و لفترة وجيزة في 
سد احلاجة عند النقص. وأكدت 
اجلسار على ضرورة اعداد قوائم 
املراجعة الرقمية العداد املدرسني 

في املناط���ق التعليمية حيث ان 
هناك تكديسا في بعض املدارس 
والتي جتع���ل املعلم نصابه في 
احلصص ال يتعدى 10 حصص او 
اقل في حني نفس املادة في مناطق 
تعليمية اخرى يصل املعلم نصابه 
الى 15 حصة او اكثر مما ال يحقق 
العدالة اضافة ال���ى زيادة اعداد 
الطلبة في الفصول مع عدم تقدير 
امله���ام املكلف بها بعض املعلمني 
امام اجل���دول الدراس���ي لهؤالء 
املعلمني. واضافت: وتخصيص 
مكافأة مالية اضافية العتمادها في 
نظام Over Time عند االستعانة 
باملعلم بالتدريس اضافة الى جدول 
املدرس االساسي مع اتخاذ الالزم 
لتوفير اداريني كمساعد مع املعلم 
يقوم بامله���ام االدارية في ادخال 
الدرجات واملراجعات واالشراف 
االداري وغيرها من االعمال التي 
قد يكلف بها املعلم وذلك الستغالل 
طاقاته في التدري���س فقط، مع 
توفير كافة التسهيالت واملرونة 

في بيئة العمل.

)متين غوزال(جانب من اجتماع اللجنة املالية أمسالشيخ أحمد الفهد متحدثا للصحافيني

المالية البرلمانية أقرت تعديالت النواب والحكومة وتستعد إلحالة تقريرها للتصويت على المداولة الثانية

الفهد: سنحيل البرنامج السنوي بمشروع قانون إلى مجلس األمة
الزلزلة: نتمنى أن يتعلم الوزراء من الفهد األسلوب األمثل للتعاون

الحربش: إضافة هدف س�ادس لإلط�ار العام للخطة عن الهوية اإلس�الميةالس�لطان: نثني عل�ى الروح اإليجابي�ة الحكومية وقبوله�ا بتعديالت النواب
اقرت جلنة الشؤون املالية البرملانية خالل اجتماعها امس التعديالت 
املقدمة على »املداولة األولى« خلطة التنمية في وقت ابدت احلكومة على 
لسان الوزير الشيخ احمد الفهد تفاؤال بأن يقر املجلس املداولة الثانية 
للخطة في اجللسة املقبلة، مشيدا بتعاون النواب الذين حضروا اجتماع 

اللجنة املالية وقدموا مالحظاتهم.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد في تصريح 
الى الصحافيني عقب اجتماع اللجنة: متت مناقشة توصيات ومالحظات 
االعضاء على القانون والسياسات العامة والرؤية التي يتضمنها االطار 
العام للخطة معربا عن شكره وتقديره لتعاون اللجنة املالية والنواب 

الذين حضروا االجتماع.
واضاف: ان اللجنة املالية اآلن معنية باجناز التقرير متهيدا ملناقشته 
والتصوي����ت باملداولة الثانية على »اخلطة« الفتا الى ان احلكومة على 
وشك احالة البرنامج السنوي مبشروع قانون والذي من املفترض اقراره 
مع املوازنة لتكون املوازنة مصاحبة للبرنامج السنوي، في سابقة هي 

األولى في تاريخ الكويت.
ورأى ان ما مت في اخلطة اآلن هو بداية الطريق مشيرا الى ان احلكومة 
تتفهم كل من يتساءل عن القدرة التنفيذية للخطة ونحن نقول اننا ال 
منس����ك عصا سحرية ولكن منلك االرادة لبناء بنية حتتية وتشريعات 
قادرة على استيعاب خطط تنموية وتطبيقها، وبالتالي فنحن ملتزمون 
بإحالة البرنامج السنوي واالطار العام خلطة متوسطة املدى، وجتهيز 

البنية االدارية والتشريعية الستيعاب هذا النوع اجلديد من الفكر.
وع����ن طبيعة التعديالت النيابية عل����ى اخلطة أوضح الوزير الفهد 

ان احلكومة ابدت بع����ض التحفظات واملالحظات على تعديالت نعتقد 
انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة. مبينا ان احلكومة ردت 
بااليجاب على املقترحات واملالحظات التي قدمها االعضاء الذين تواجدوا 

في االجتماع، وتوصلنا الى توافق حولها.
وس����ئل الفهد عن غياب الهوية االس����المية عن اخلطة كما جاء في 
تصريحات بعض الن����واب فأجاب »نحن وضعنا بعض النقاط في هذا 
اجلانب، ونحن ال نش����كك في أن هوية املجتمع هي الهوية االس����المية، 

وهذا مثبت في دستورنا ومذكرته التفسيرية«.
وقال ان عدم وضع بعض النقاط واالمور املرتبطة بالهوية االسالمية 
لم يكن بقصد لكن لدينا موروث سياسيا ومبادئ عامة تؤكد هذا البعد 
الشرعي، ومع ذلك ايدنا اضافة بعض االمور كنوع من التأكيد والتحصني، 
وهو امر محبب فنحن نريد من الناس جميعا ان تعلم ان هذه خطتها، 

وان تتفاعل معها بشكل إيجابي.
وردا على سؤال حول اعتبار هذه اخلطة حتديا للوزير أحمد الفهد، 
قال »أنا واثق اننا كحكومة س����ندعم هذا الفكر بكل ما أوتينا من قوة، 
فهذا ليس مش����روع أحمد الفهد، وأنا أحتمل املسؤولية السياسية عن 
تنفيذه لكن كإجناز فهو يحس����ب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر 

احملمد، وأنا أحد أعضائها املتواضعني.
اضاف »ان التنمية حتتاج الى قوانني، أي انها حتتاج الى جزرة والى 
عصا، وستضمن اخلطة مرسوم القياس واملتابعة الذي سيكون احدى 
أدوات احملاس����بة والرقابة للسلطة التنفيذية«، مؤكدا ان هذا النوع من 

اخلطط هو ما يقودنا الى ركوب اجلادة الصحيحة«.
واوضح ان احلكومة ستحيل األحد املقبل »البرناج السنوي« املرسوم، 

وهو اجراء استباقي قبل اقرار املداولة الثانية، ونحن حاليا بصدد التوقيع 
على بعض العقود كجس����ر بوبيان، والطرق املعلقة السريعة، وغيرها 
من املشاريع التنموية الرئيسية التي قطعنا شوطا فيها، من جهته قال 
رئيس اللجنة املالية د.يوسف الزلزلة ان اللجنة انتهت الى التوافق مع 
احلكومة على مش����روع خطة التنمية، مبينا ان النقاش كان على اعلى 

املستويات وفيه تناغم وتعاون بني الطرفني احلكومي والنيابي.
واثنى د.الزلزلة على نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
الش����يخ احمد الفهد وعلى تعاونه الالمحدود م����ع اللجنة، متمنيا من 
س����ائر الوزراء ان يتعلموا من الفهد االسلوب االمثل للتعاون والتناغم 

مع السلطة التشريعية.
واوضح د.الزلزلة ان اللجنة انتهت من اخلطة االستراتيجية للتنمية، 
مشيرا الى انها ستحول الى املجلس يوم االثنني املقبل للتصويت عليها. 
واكد د.الزلزلة ان هذا القانون ان لم ينل االجماع في املجلس فإنه سينال 
بال شك االغلبية، الفتا الى انها خطة طموحة وخارطة طريق واالسلوب 

االمثل لتطوير الكويت وتنميتها.
وبني د.الزلزلة ان اجتماعات اللجنة ستس����تمر الى االسبوع املقبل 
حلني االنتهاء من مشروع اخلصخصة وجلنة املناقصات املركزية وقانون 
الش����ركات التجارية، مضيفا: حتى تكون هناك ارضية تشريعية متكن 

احلكومة من تنفيذ ما ورد في خطة التنمية.
من جانبه أشاد النائب خالد السلطان باجلهد الذي بذله أعضاء اللجنة 
املالية واحلكومة في االنتهاء من إق����رار اإلطار العام للخطة االمنائية، 
موضحا ان أعضاء اللجنة في االجتماعات منذ األحد املاضي وسيستمر 

الى األحد القادم للنظر في باقي املشروعات الهامة.

وأثنى السلطان عقب انتهاء اللجنة على الروح اإليجابية التي قدمتها 
احلكومة عند قبولها بالتعدي����الت التي تقدم بها النواب والتي توجت 
مشروع القانون اإلطار العام للخطة اإلمنائية، مبديا تفاؤله بأن احلكومة 
ستقوم بالتنفيذ الفعال لهذه اخلطة وسنضع يدنا بأيديها لتحقيق الدور 
الريادي للكويت كما كانت عليه قبل س����نوات مكررا ش����كره للحكومة 

ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد.
وبدوره قال النائب د.جمعان احلربش انه بالتعاون مع أعضاء اللجنة 
واحلكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد مت تعديل 
بعض املواد واس����تجابت احلكومة لها، مشيرا الى ان أغلب التعديالت 

قدمت بعد املداولة األولى التي أقرها املجلس باإلجماع.
وأكد احلربش عقب اجتماع اللجنة املالية ان برنامج عمل احلكومة 
مفص����ول متاما عن اخلطة وان م����ا مت التصويت عليه هو اإلطار العام 
للخطة مبينا انه متت اضافة هدف س����ادس لإلطار العام ويتحدث هذا 
الهدف عن تعزيز الهوية اإلس����المية فيما يتوافق مع ما جاء في املذكرة 

التفسيرية للمادة الثانية من الدستور الكويتي.
واض����اف احلربش انه مت تعديل الرؤية في هذا االجتاه وكل ما ورد 
في السياسات العامة مت ضبطه في هذا االطار مبينا ان تلك اخلطة بهذا 
التوافق والتناغم ورغب����ة جميع النواب وجميع األطراف في الوصول 
الى رؤية صحيحة لهذه اخلطة متثل هوية املجتمع ورغبة وحماس����ة 

اجلميع في إيجاد مشاريع تنموية حقيقية كبرى.
وأكد انها اآلن أصبحت موضع توافق وقبل ذلك وبعده املهم ان تكون 
هناك ادارة صحيحة قادرة على تنفيذ هذه اخلطة شاكرا للوزير الفهد 

تعاونه واستجابته للتعديالت النيابية.

العبدالهادي يسأل عن عدد القضايا
التي رفعها بيت الزكاة إلى قصر العدل

الجسار تدعو إلى عدم إلغاء شرط الخبرة في التعيين للوافدين

ناجي العبدالهادي

د.سلوى اجلسار

التأهيل والتدريب  مس���توى من 
سينعكس س���لبا على مستويات 
حتصي���ل الطلبة في مؤسس���ات 
التعليم العام لذلك فإن املسؤولني 
بالتأني في  الوزارة مطالبون  في 
دراسة مثل هذه القرارات وتقدمي 
ع���دد من احلل���ول ملواجهة اعداد 
املدرسني في سد النقص في بعض 
التخصصات م���ن خالل: مراجعة 
خطط االحالل والتعيني في برامج 

أجر وعافية
يتــقـدم

الدكتور عبدالرحمن عبداهلل العو�ضي

رئي�س جمل�س اإدارة

ال�ضــركــة الكويتـيـة ال�ضعودية 

لل�ضنـاعـات  الـدوائـيـة

والأخــوة اأع�ضـــاء جمــل�س الإدارة 

من

�ضمو ال�ضيخ �ضامل العلي ال�ضامل ال�ضباح

باأ�ضمى اآيات التهاين والتربيكات بعودته امليمونة 

اإىل اأر�س الوطن �ضاملًا معافى داعني اهلل عز وجل 

اأن مينَّ عليه مبوفور ال�ضحة والعافية وطول العمر 

خلدمة بلده الكويت واأهلها


