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الحريتي يسأل عن تفعيل دور المحافظ

أبورمية لحل مشكلة الكويتيين المتزوجين من »البدون«

الزلزلة: كم عدد موظفي الجامعة العربية المفتوحة؟

حـسني احلريتي

د.ضيف اهلل ابورمية

عدنان عبدالصمد

)متين غوزال(النائب عدنان عبدالصمد متوسطا النائبني عادل الصرعاوي وعدنان املطوع د.محمد البصيري مترئسا وفد »املواصالت«

د.يوسف الزلزلة

وج���ه الن��ائ���ب ح�س���ين 
الحريتي سؤاال لرئيس مج��لس 
الوزراء س���مو ال�شيخ ناصر 
المحم���د جاء في���ه: نظرا الن 
المحافظ يعتبر ممثال للس�لطة 
التنفيذية ويتولى مسؤولية 
االشراف على تنفي�ذ السي��اسة 
العامة ومتابعة مشروعات خط�ة 
التنمية في دائرة محافظ��ته، 
وذلك اعماال للمرس�����وم رقم 
265 لس���نة 2006 بشأن نظام 

المحافظة.
متسائال لماذا ال يتم تفعيل 
دور المحاف���ظ ف���ي متابع���ة 

مشروعات خطة التنمية داخل 
المحافظة واعطائه الصالحيات 
الكافية لرقابة جميع االجهزة 
الحكومية بالمحافظة للنهوض 
بمستوى الخدمات العامة بها؟ 
والمواطن الكويتي ال يشعر بان 
هناك دورا فعاال للمحافظ لحل 
المشكالت العامة وانما يقتصر 
ال���مالحظات  ابداء  دوره على 
اتخاذ  فق���ط دون صالحي���ة 
القرارات الفورية والمناس���بة 
لحله���ا، فلم���اذا ال يتم اعطاء 
الكاملة  المحافظ الصالحيات 

لذلك؟

طالب النائب د.ضيف اهلل ابورمية احلكومة بايجاد حل ملشكلة 
املواطنني الكويتيني املتزوجني من البدون، حيث حرم اطفالهم من 
جميع حقوقهم الدستورية والشرعية. وقال ابورمية ان احلكومة 
في منعها اعطاء هؤالء االطفال حقوقهم كمواطنني وتعسفها معهم 
رغم انهم اطفال تخالف الدس���تور الذي اقس���مت على صيانته 
مخالفة صارخة متناس���ية املرسوم االميري رقم 15 لسنة 1959 
بقانون اجلنسية الكويتي والذي ينص في مادته الثانية »يكون 
كويتيا كل من ولد ف���ي الكويت او في اخلارج الب كويتي« ولم 
يذكر القيود االمنية على والدته وعلى نوع جنسيتها ولم يذكر 
حت���ى ابرام عقد الزواج او توثيقه، مؤك���دا انه من غير املعقول 
ان يعاق���ب املواطن الكويتي باحلرمان من حقوقه التي كفلها له 
الدستور ملجرد زواجه من فتاة »من غير محددي اجلنسية« بحجة 
القيد االمني على ذويها، وعلى احلكومة اال جتعل هؤالء االطفال 

كبش فداء لهذه املشكلة االنسانية.

وجه النائب د.يوسف الزلزلة سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة التعليم 
العالي د.موضي احلمود قال فيه: لقد كان حرص احلكومة على توفير 
اراضي امالك الدولة ومبانيها للمؤسسات التعليمية وغيرها سببا رئيسيا 
اللتزام هذه املؤسس����ة بتعيني املوظفني الكويتيني خاصة اذا كانت هذه 
املؤسسات تعتبر من املؤسسات الربحية، مضيفا وقد حرص مجلس االمة 
في كثير من مشاريع القوانني املقدمة من احلكومة او حتى االقتراحات 
برغبة واملقدمة من النواب وخصوصا املتعلقة باألمور االقتصادية على 
ان يكون لتوظيف الكويتيني وااللتزام بتعيني نسبة معينة منهم اصل 
من اصول هذه القوانني، ولكن يبدو ان بعض املؤسس����ات يحلو لها ان 
تتخلى عن العمالة الكويتية وتصر على توظيف غير الكويتيني وهي 
تتمتع بكل التسهيالت احلكومية، وأدل مثال على ذلك اجلامعة العربية 
املفتوحة، فالى جانب انها حاصلة على مبنى مدرسي من قبل احلكومة 
في خيطان ومت تخصيص ارض لها مبساحة كبيرة جدا في موقع آخر 
ايضا اال ان فصل املوظفني الكويتيني اصبح ديدنها. وتساءل الزلزلة: كم 

عدد موظفي اجلامعة العربية املفتوحة وتوابعها من ادارات؟

وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤاال لوزير الداخلية 
الشيخ جابر الخالد جاء فيه: ان كان كشف التجنيس العددي 
الص���ادر في ال� 31 من ديس���مبر 2007 قد ش���ابه الكثير من 
المالبسات القانونية والتجاوزات التي بينتها اللجنة المشكلة 
برئاسة الشيخ ثامر جابر األحمد، التي شكلت لمراجعة تلك 
المالبسات، وكشف التجاوزات لتصحيحها، واعمال النصوص 
القانونية لمنع حصول غير المستحقين للجنسية الكويتية، 

ولما لذلك من أهمية فيما يتعلق بالصالح الوطني العام.
متس���ائال: ما أس���باب إيقاف العمل بلجنة اللواء يوسف 
السعودي التي شكلت بقرار رئيس اللجنة العليا للجنسية 
بشأن كشف التجنيس الصادر في 31 ديسمبر 2007 وما النتائج 
والتوصي���ات التي أصدرتها بش���أن المالحظات التي وردت 
نتيجة لفحص ملفات التجنيس في تقرير لجنة الشيخ ثامر 
الجابر؟ وما أسباب تشكيل لجنة جديدة برئاسة المدير العام 
للجنسية والجوازات العميد الشيخ فيصل النواف إلعادة بحث 
واس���تكمال مهمة عمل اللجنة السابقة؟ وبرأي إدارة الفتوى 
والتشريع في المالحظات الواردة بشأن التجنيس الصادر في 
31 ديس���مبر 2007 واإلجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية 
تجاه المالحظات التي وردت في تقارير اللجان المعنية بشأن 

كشف التجنيس سالف الذكر؟

البصيري أبلغ »الميزانيات« تشكيل لجنة للتحقيق بمالحظات 
»المحاسبة« حول الحسابات الختامية لـ»الكويتية«

ابلغ وزير الدولة لشؤون مجلس االمة ووزير املواصالت 
د.محمد البصيري جلنة امليزانيات البرملانية خالل اجتماعها 
امس بتش���كيل جلنة للتحقيق فيما ورد في تقرير ديوان 
احملاسبة بشأن احلسابات اخلتامية ملؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية، مؤك���دا ان احدا لن يفلت من احلس���اب اذا ثبت 
تورطه فيما اثير عن جتاوزات في املؤسس���ة سواء قبل او 
بعد خصخصتها. وقال وزير الدولة لش���ؤون مجلس االمة 
ووزير املواصالت د.محمد البصيري في تصريح للصحافيني 
عقب االجتماع ان االجتماع كان ايجابيا مت الرد خالله على كل 
استفسارات النواب املتعلقة باحلسابات اخلتامية ملؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية للس���نوات املالية من 2004 الى 
2008، مؤكدا ان النقاشات التي تخللت االجتماع كانت بناءة 
جدا وثرية السيما ان هناك استحقاقا بضرورة اغالق هذه 
احلسابات الستكمال اجراءات خصخصة املؤسسة. ومتنى 
البصيري ان تتوصل جلنة امليزانيات الى قرار بشأن هذه 
امليزانيات يحقق مصلحة املؤسسة واملال العام، مجددا التأكيد 
على انه ستتم احالة كل املخالفات الواردة في املؤسسة الى 
النيابة العامة التخاذ الالزم. وشدد على ان ما يتعلق باجراءات 
الصيانة ال ميكن ان نترك فيه مجاال للخطأ او االجتهاد ألن 
ارواح الناس اهم بالنسبة لنا من اي اعتبار آخر، الفتا الى 
انه احال ما ورد في تقارير ديوان احملاسبة في يناير 2009 

من جتاوزات مالية وادارية الى النيابة العامة بناء على قرار 
مجلس االمة املتخذ في ه���ذا اجلانب. وأكد على ان القضاء 
نزيه وعادل ومس���تقل وقادر على اعادة االمور الى نصابها 
وطمأن النواب بأن ال احد س���يفلت من احملاسبة سواء قبل 
اخلصخصة او بعدها، مش���يرا الى ان���ه ابلغ اعضاء جلنة 
امليزانيات بأنه سيشكل جلنة محايدة للتحقيق في ميزانية 
2009/2008 التي ورد التقرير بشأنها بعد األمر باالحالة الى 
النيابة العامة. وبس���ؤاله عن مخاوف النواب من ان تكون 
االحالة »شكلية« كما حصل في قضايا سابقة قال البصيري 
ان تقرير ديوان احملاسبة كان مفصال وواضحا انه تضمن 
حتديد املسؤوليات والتجاوزات، مبينا ان التقرير لدى النيابة 
العامة وعلى ضوئه تستطيع ان حتدد املتجاوزين. وأضاف: 
ال نريد ان نستبق األحكام او ان نلقي احكاما مسبقة ولذلك 
لن نحدد اسماء ما لم يكن لدينا دليل قاطع بشأن التجاوزات 
املالية واالدارية، مشددا على ان العملية حتى هذه اللحظة 
هي عملية بحث وحتقيق ومتحيص لتحديد املس���ؤوليات 

وبعد ذلك سنشير الى املتجاوز ونحاسبه.
من جانبه، كشف النائب د.جمعان احلربش عن انه حصل 
من وزير املواص���الت د.محمد البصيري على تعهد يقضي 
بتش���كيل جلنة حتقيق من قبل اط���راف محايدة من خارج 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية لبحث كل التجاوزات 

االدارية واملالية للفترة االخيرة من عمرها قبل التخصيص 
وحتويلها لشركة، الفتا الى ان املتوقع االعالن عن تشكيل 
هذه اللجنة مطلع االسبوع املقبل. وقال احلربش في تصريح 
للصحافيني يوم امس »أجرينا في وقت سابق حوارا ونقاشا 
م���ع وزير املواصالت د.محم���د البصيري حول خصخصة 
مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية ومحاولة البعض لالفالت 
من احملاسبة القانونية حتت مظلة هذا التخصيص«، مشيرا 
الى ان وزير املواصالت ابلغه بصفة شخصية اتخاذه قرارا 
بتشكيل جلنة لبحث وفحص جميع االوضاع االدارية واملالية 
والتجاوزات املوجودة في املؤسس���ة.وأوضح احلربش ان 
طبيعة ونتائج هذه اللجنة املزمع تش���كيلها من قبل وزير 
املواصالت مطلع االسبوع املقبل تختلف بشكل تام عما مت 
إحالته للنيابة في وقت سابق والذي مت خالله حتويل تقرير 
ديوان احملاسبة وما ورد به من مخالفات، مبينا ان اللجنة 
املزمع تشكيلها ستبحث جميع التجاوزات واملخالفات التي 
متت في اللحظات االخيرة من عمر املؤسسة والرامية الستغالل 
اللحظات واخلطوات االخيرة لتخصيص اخلطوط اجلوية 
الكويتية.وأشار احلربش الى ان البعض عول على حتويل 
الكويتية الى ش���ركة وبالتالي التنصل من أي مس���ؤولية 
قانونية وادارية ومن ثم يحصل اجلميع على امتيازات على 

حساب دمار املؤسسة قبل التخصيص.

عبدالصمد: ضرورة مراعاة التقييم العادل ألصول »الكويتية«

العنجري: لماذا أوقف العمل 
بلجنة السعودي؟

حماد يطالب صفر والشريعان بإيصال 
الكهرباء لمنطقة فهد األحمد

طالب النائب س���عدون حماد وزيري البلدية د.فاضل صفر 
والكهرباء د.بدر الشريعان بالتعهد بإيصال الكهرباء الى منطقة 
فهد األحمد خالل اسبوع، الفتا الى ان الزيارة التي سيقوم بها 
الوزيران الى المنطقة المذك���ورة لن تكون مجدية ما لم تكن 

متبوعة بإيصال التيار.
وقال حم���اد انه لن يقبل ان تكون الزي���ارة لتحذير اهالي 
منطقة فهد األحمد، مؤكدا ان وزير البلدية يتحمل الجزء االكبر 

في عدم ايصال التيار.
وأوضح حماد انه التقى وزير البلدية س����ابقا وش���رح له 
معاناة أهالي المنطقة، مش���ي�را الى انه ت�طرق اثناء اللقاء الى 
وجود مبان اس���تثمارية كثيرة مخالف���ة، ومع ذلك تم إيصال 

التيار اليها.
وأضاف حماد: كما بينا للوزير ان هناك منازل مخالفة في فهد 
األحمد تم إيصال التيار لها بعد استثنائها من قبل مدير بلدية 

األحمدي، مبينا ان هذا اإلجراء فيه انتهاك لحقوق األهالي.

م�شابقة جمعية اأهايل ال�شهداء

الأ�شرى واملفقودين الكويتية

بالتعاون مع جريدة

اأ�شئـلـــــة ا مل�شابقـــــــة

املجموعة رقم »3« تن�شر من 16 فرباير وحتى 20 فرباير 2010

1 - متى مت هدم �شور الكويت والإبقاء على البوابات اخلم�س ؟
❏ �أ - 1957             ❏ ب - 1958        ❏ ج - 1959

اأول عدد من جملة العربي الكويتية ؟ 2 - متى �شدر 
❏ �أ - 1968             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1958

اأن الدينار هو وحدة النقد الكويتي ؟ 3 - متى �شدر املر�شوم الذي ين�س على 
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

4 - متى مت الغاء معاهدة احلماية مع بريطانيا و ا�شتقالل الكويت ؟
❏ �أ - 1960             ❏ ب - 1961        ❏ ج - 1962

5 - متى ان�شمت الكويت جلامعة الدول العربية ؟
❏ �أ - 1959             ❏ ب - 1960        ❏ ج - 1961

✂

اال�ســـم:

العنوان:

تلفـون:الرقم املدين:

پ �جلو�ئز مب�ساهمة من 

�شــــــــــــــــــــروط امل�شــــــــابــــقــــــــــــة:

پ تتكون �مل�سابقة من ع�سرين �سوؤ�اًل مت توزيعها �إىل �أربعة جمموعات، كل جمموعة حتتوي على خم�سة �أ�سئلة يتم ن�سرها من خالل كوبون يومي 

خا�ص، وتن�سر كل جمموعة ملدة 5 �أيام متتالية �عتبارً� من تاريخ 6 فرب�ير 2010 كالتايل:

�أ( جمموعة رقم 1 من 2/6 وحتى 2010/2/10     ب( جمموعة رقم 2 من 2/11 وحتى 2010/2/15

ج( جمموعة رقم 3 من 2/16 وحتى 2010/2/20      د( جمموعة رقم 4 من 2/21 وحتى 2010/2/25

 ويعاد ن�سر جميع �الأ�سئلة �لع�سرون يوم 26 فرب�ير 2010.

پ يجوز �مل�ساركة بالكوبون �الأخري و�لذي يحتوي على �لع�سرين �سوؤ�اًل.

پ ي�سرتط �الإجابة على �الأ�سئلة �لع�سرين من خالل �لكوبونات �الأ�سلية �ملن�سورة وتو�سع يف ظرف و�حد وتر�سل �إىل �ملكان �ملخ�س�ص.

پ يحق للم�سرتك �إر�سال عدد 5 ظروف فقط حتتوي على خم�ص �إجابات با�سم و�حد.

پ تو�سع �الجابات يف �ل�سندوق �ملخ�س�ص لها يف مقر جمعية �أهايل �ل�سهد�ء �الأ�سرى و�ملفقودين �لكويتية �لكائن يف �جلابرية ق 6 �ص 111 ق�سيمة 28.

�أو تر�سل �إىل �لعنو�ن �لتايل �ص.ب - 27036 �ل�سفاة - �لرمز �لربيدي 13131 �لكويت.

پ �أخر موعد لت�سليم �الإجابات هو �خلمي�ص 2010/3/11.

پ يحق �ال�سرت�ك يف �مل�سابقة جلميع �ملو�طنني و�ملقيمني ولي�ص بال�سرورة من �أهايل �ل�سهد�ء.

پ �سيتم �الإعالن عن �لفائزين من قبل �جلمعية يف موعد الحق.

پ ميكن �حل�سول على ن�سخ جمانية من �أعد�د جريدة �الأنباء يف مقر �جلمعية بعد تاريخ 2010/2/26.

تخصيصه���ا، م���ع تأجيل بحث 
احلس���ابات اخلتامية للسنوات 
األربع للمؤسسة لدراسة املخالفات 
الدستورية واالعتمادات االضافية، 
والعجز الدفتري والعجز احلقيقي 
للمؤسس���ة ومالحظ���ات ديوان 
احملاس���بة بش���أن احلس���ابات 
اخلتامية. وق���ررت اللجنة رفع 
رسالة للمجلس تتضمن املالحظات 
التي اثيرت فيما يتعلق بالثغرات 
القانونية خلصخصة املؤسسة، 
وبالذات ما يتعل���ق بنقل املزايا 
بصفة دائمة وعالقة ذلك بالتقييم 
وغيره وذلك الحالتها الى اللجنة 
املالي���ة لالختصاص على ضوء 
مناقش���ة قان���ون تنظيم برامج 

وعمليات التخصيص.

الى الشركة.
وأكدت اللجنة ضرورة مراعاة 
تقرير جلنة التحقيق البرملانية 
بشأن املؤسسة بتاريخ 2007/7/7 
وكذلك تقرير ديوان احملاس���بة 
بشأن مخالفات املؤسسة بتاريخ 
املالية  2009/1/1، وكت���اب وزير 
بشأن اسباب تأخير املؤسسة في 
عملية التخصيص، وتشكيل جلنة 

حتقيق بتاريخ 1999/11/14.
وأفاد وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بأنه 
أحال تقارير ديوان احملاسبة الى 
النيابة العامة حملاسبة املسؤولني 
عن املخالفات الواردة فيها واقترح 
تش���كيل جلنة حتقيق محايدة 
لبحث جميع املخالفات، وأوضح 

ان وزير املواصالت ال توجد لديه 
صالحيات تنفيذية مالية او ادارية 
للتدخل في ش���ؤون املؤسسة، 

وتنحص���ر صالحياته فقط في 
االشراف على املؤسسة.

العامة  الهيئ���ة  وأوضح���ت 
تقيي���م  أس���س  لالس���تثمار 
املؤسسات االستشارية وأسباب 
الفروق الكبيرة للتقييم ملكتبني 

استشاريني.
وأكد عبدالصمد ضرورة التزام 
وزير املواصالت بأن تبحث جلنة 
التحقيق احملايدة كل املخالفات 
ال���واردة في جميع احلس���ابات 
اخلتامية حتى تاريخه واالنتهاء 

من التقرير في اقرب وقت.
وش���دد على اهمي���ة مراعاة 
التقيي���م العادل جلميع األصول 
املالية واملعنوية ملؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في ضوء قانون 

ق���ال النائب رئيس اللجنة 
عدنان عبدالصمد: بحثت اللجنة 
آلي���ة التعامل مع احلس���ابات 
املتراكمة  اخلتامية للمؤسسة 
ألربع سنوات من 2005/2004 الى 
2008/2007 وتأثيرها على تقييم 
جميع األصول املعنوية واملالية 
وجمي���ع اخلصوم وناقش���ت 
اللجنة اجراءات املؤسسة بعد 
صدور القانون رقم 6 لس���نة 
2008 في شأن حتويل املؤسسة 
الى ش���ركة مساهمة في ضوء 
مالحظ���ات ديوان احملاس���بة 
عن نتائج تقييم املؤسس���ات 
الكبير  االستش���ارية والفرق 
في نتائج التقييم، واملزايا التي 
تتمتع بها املؤسسة وستنقل 


