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مسلم البراك

م.خالد الطاحوس صالح املال ن املطوع  عدنا ي عبدالرحمن العنجر

ن )متين غوزال(جانب من اجتماع جلنة حقوق االنسا

م الفيريدو مايلوسيس  ن الدولي لألمن والسال ل استقباله سفير البرملا الرئيس جاسم اخلرافي خال

هّنأ رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني بمناسبة العيد الوطني

الخرافي استقبل سفير البرلمان الدولي للسالم

5 نواب يقترحون تعديل قانون »المحاسبة«

»الميزانيات« ناقشت 
الحساب الختامي 

لشؤون القصر
صرح املدير العام للهيئة 
العامة لش����ؤون القصر علي 
العليمي بأن جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي في مجلس 
األمة ناقش����ت اول من امس 
السنة  احلساب اخلتامي عن 
املالية 2008-2009 ومالحظات 
ديوان احملاسبة بشأن الهيئة 
العامة لشؤون القصر وكذلك 
ميزانية الهيئة للسنة املالية 
2010-2011. وأكد أن األجواء 
اإليجابي����ة الت����ي دارت ف����ي 
االجتماع من خالل مالحظات 
اللجنة كانت مبنزلة  أعضاء 

دعم للهيئة.

»حقوق اإلنسان« أرجأت إقرار قانون
العمالة المنزلية إلعادة صياغته

أرجأت جلنة حقوق االنسان البرملانية 
امس اقرار قانون العمالة املنزلية احملال 
اليها من اللجنة التشريعية بسبب »حاجته 

الى اعادة صياغة مجددا«.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد هايف 
في تصريح للصحافي���ن عقب اجتماع 
اللجنة أمس ان القانون يصب في مصلحة 
مكاتب اخلدم، مؤكدا انه بحاجة الى اعادة 
صياغة واضافة بعض التعديالت الالزمة 
عليه. وذكر هايف ان اعضاء اللجنة الى 
جانب ممثلي وزارة الداخلية اتفقوا على 

ضرورة اعادة صياغة القانون الذي يصب 
في مصلحة مكاتب اخلدم.

ولفت الى ان اللجنة ستجتمع مجددا 
إلعادة صياغة القان���ون واضافة بعض 
التعديالت الالزمة، مشيرا الى ان املجتمعن 
طرحوا مش���كلة »ايواء اخلدم الهاربن«، 
خصوصا ان ه���ذا اآلوي يتحمل تكاليف 

سفره.
واش���ار الى ان وزارة الداخلية وعدت 
بحل هذه املشكلة وعدم حتميل املواطنن 

مسؤولية »هروب اخلادم«.

ق����دم النواب صالح امل����ال وعدنان املطوع 
ومرزوق الغامن وخالد الطاحوس وعبدالرحمن 
العنجري اقتراحا بقانون في شأن إضافة بند 
جديد الى املادة 5 من القانون رقم 30 لس����نة 
1964 بإنشاء ديوان احملاسبة مع إعطائه صفة 

االستعجال، وجاء في القانون:
مادة أولى: يضاف الى املادة 5 من القانون 
رقم 30 لسنة 1964، املشار اليه بند جديد برقم 

خامسا نصه اآلتي:
الرياضية املش����هرة  الهيئ����ات  خامس����ا: 
واخلاضع����ة ألحكام املرس����وم بالقانون رقم 
42 لسنة 1978، في ش����أن الهيئات الرياضية 

املشار إليه.
مادة ثانية: يلغى كل قانون يخالف أحكام 

هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئي����س مجلس الوزراء 

والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في املذكرة اإليضاحية للقانون: صدر 
املرس����وم بالقانون رقم 42 لس����نة 1978، في 
شأن الهيئات الرياضية متضمنا النص على 
ان يخص����ص في ميزانية ال����وزارة املختصة 
االعتمادات املالية الالزمة إلعانة هذه الهيئات 
وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار 
من الوزير املختص، متضمنا شروط منحها 

وأوجه صرفها.
وبالنظر الى ما شهدته احلركة الرياضية في 
السنوات األخيرة من نشاط متزايد وتنوع في 
األنشطة الرياضية أدى الى تأسيس العديد من 
النوادي اجلديدة، ومن ثم متتعت باملزايا التي 
الرياضية اخلاضعة  القانون للهيئات  قررها 
الرياضية  )الن����وادي واالحت����ادات  ألحكامه 
واألوملبية( من أراض ودعم مالي ومعونات، 

متت زيادتها الى 50000 دينار سنويا لكل ناد 
الى جانب املعونات األخرى.

لذلك، ولتحقيق ما تطلبه القانون من متابعة 
ألوجه الصرف وضوابط اإلنفاق التي تقوم بها 
الهيئات الرياضية، وعلى نحو خاص على ضوء 
الدعم املالي واملعونات التي تقدمها الدولة لها، 
كان من الالزم إخضاع هذه الهيئات الرياضية 
ممن تتلقى الدعم املادي واملالي واملعونات من 
الدولة الرقابة عليها في كل ما يتصل بأوجه 

صرفها في الغاية التي خصصت من أجلها.
وبالنظر الى ان القانون رقم 30 لسنة 1964، 
بإنشاء ديوان احملاسبة حدد على سبيل احلصر 
اجلهات املخاطبة بأحكامه واخلاضعة للرقابة 
املس����بقة والالحقة دون اإلشارة الى خضوع 
الهيئات الرياضية م����ن الناحية املالية دون 

األنشطة األخرى لرقابة الديوان.

البراك: وزير اإلعالم لن ينجو سياسيًا
 وإن تمكن من تجاوز طرح الثقة عن طريق األصوات

ومن مسلم البراك.
مضيفا انه ترك للجنة ان تتدبر 
كل القضايا وتنسق ويتم االتصال 

باالخوة النواب.
وحول التصريحات احلكومية 
الواثقة بأن الوزير س����ينجو من 
االستجواب، قال البراك: لن ينجو 
وزير االعالم حت����ى وان جنا من 
طرح الثقة، لن ينجو الن القضية 
ما هي قضية اص����وات فقط، الن 
هناك قرارا بالرفض السياس����ي 
العبداهلل  الش����يخ احمد  لوجود 
وزيرا لالعالم من خالل رقم ونصاب 
معن، لكن الدستور ايضا واضح، 
وارجو من اجلميع قراءته واملذكرة 
التفسيرية له ، لنعرف انه رغم كل 
الضغوط التي متارسها احلكومة 
ونحن نعرفها من األلف الى الياء، 
ونعرف طبيع����ة هذه االتصاالت 
ونعرف العبارات التي تستخدمها 
احلكومة في مخاطبة النواب، هذه 

االمور ال تبني دولة.
واش����ار الى انه عندما يرفض 

العمل  الناطق باسم كتلة  اكد 
الش����عبي النائب مسلم البراك ان 
االس����تجواب الذي قدم����ه النائب 
علي الدقباسي ضد وزير اإلعالم 
والنفط الشيخ احمد العبداهلل كان 
عمال جماعيا منذ بداية التفكير في 
مساءلة الوزير، سواء في اجتماع 
األندلس او في العقيلة، والنواب 
الذين حضروا االجتماعن  ال� 20 

يعلمون ذلك.
ف����ي تصريحات  البراك  وقال 
للصحافي����ن ام����س تعليقا على 
النائب س����عدون حماد  تصريح 
ال����ذي طلب فيه م����ن كتلة العمل 
الش����عبي االعتذار ل����ه وللنواب 
الذين جتاهلتهم الكتلة في اعداد 
انني قرأت تصريح  االستجواب: 
األخ سعدون، لكن من يعتذر هو 
من يخطئ ونحن في كتلة العمل 
الشعبي لم نخطئ، الفتا الى انه 
كان هناك اصرار طوال هذه الفترة 
على ان العمل في استجواب وزير 

اإلعالم هو عمل جماعي.
واش����ار الى انه عندما س����أله 
الصحافيون في السابق عن اسباب 
التأخير في تقدمي االستجواب قال: 
انه ليس استجواب فرد او كتلة، 
بل اس����تجواب اكثر من 20 نائبا، 
لذلك »العمل الشعبي« لم تخطئ 
واالخوان ال� 20 نائبا يعرفون متاما 

صحة هذا األمر.
وتابع البراك قائال: والدليل على 
ذلك انه م����ا احد من النواب طرح 
املوضوع مبثل الطريقة التي طرح 
بها االخ سعدون حماد، ونحن نقول 
لألخ سعدون بعد تقدمي االستجواب 
»طلع لك تصريح في 2 مارس تؤكد 

فيه تأييدك لالستجواب وان الوزير 
مخطئ«.

وخاطب الب����راك النائب حماد 
قائ����ال: واذا كان هناك عتب على 
سبيل املثال من األخ سعدون، كان 
من املفت����رض ان يقول هذا األمر 
قبل االس����تجواب، وهذا األمر لم 
نسمعه منه قبل، بل بالعكس اثناء 
توقيع البيان لتأييد االستجواب 
اتصلت باألخ س����عدون ولم اقدر 
احصله وقالوا لي مس����افر، ومع 
ذلك حرصت على االتصال به ما 
حصلته، واتصلت بسكرتيره عن 
طريق احد االخوة، وقال لي بعد 
س����اعة او ساعتن س����يتصل بك 
النائب سعدون، ولم يتصل ابدا، 
واعتبرناه موجودا خارج البالد.

البراك ان س����عدون  وأوضح 
حضر 3 اجتماعات متتالية فيما 
يتعلق باالستجواب، الفتا الى انه  
»ال يحب ان يخلق حالة من اجلدل 
بيننا وبن الزميل العزيز سعدون 
حماد، ألن القضية ليست قضية 
مواقف شخصية وامنا هي قضية 
مبادئ ومواقف عامة، وهي التي 

حتسم هذا األمر«.
وذك����ر ان����ه عندما يق����ال إن 
اس����تجواب وزي����ر اإلع����الم هو 
استحقاق وطني، فإن هذه الفكرة 
اذهان اجلميع،  كانت راسخة في 
وبالتالي ه����ذه املجموعة في آخر 
اجتماع مت في ديوان األخ فيصل 
اتفقوا على تشكيل جلنة  املسلم 
مشتركة، وكان هناك تأكيد عليها 
من قبل في اجتماع األندلس عند 
األخ مب����ارك الوعالن، وهي جلنة 
مشكلة من األخ جمعان احلربش 

وزير نتيجة ممارسات معينة وعدم 
قدرته على تطبي����ق القانون، ما 
كان من املفترض ان تقف احلكومة 
لتدافع عن احلق والباطل، هناك 
اجراء مطلوب من رئيس الوزراء، 
لكن لالسف احلكومة تريد ان تسيء 

للنواب من خالل النواب.
واكد البراك ان هناك نوابا قد 
حسموا امرهم، وبحسبة اذا كانوا 
يعتقدون ان بعض النواب خاصة ال� 
20 الذين بدأوا برعاية االستجواب 
من بدايته من االندلس والعقيلة، 
وعق����دوا 3 اجتماعات فإن موقف 
النواب س����يكون ملصلحة  هؤالء 
االس����تجواب وم����ن ضمنهم االخ 

سعدون حماد.
وخاطب البراك احلكومة قائال: ال 
تفرحن كثيرا، واذا كنت تعتقدين 
بأنه من خالل الضغط على النواب 
ستصلن الى مبتغاك، فانني اقول 
ال لن تصل����ن، وحتى لو وصلت 
الى رقم معن مينع اسقاط الوزير، 
الفتا الى انه اذا كان وزير قد وصل 
الى 23 أو 24 او 22 نائبا ميثلون 
االمة يرفضون وجوده، انا اعتقد 
اذا حسبناها باالرقام فإنه يكون 
صفرا، وبالتالي سنتعامل مع هذا 

الوزير وفقا لهذا االمر.
واكد البراك ان الوزير الشيخ 
احمد العب����داهلل لو خرج من هذا 
االستجواب بالطريقة التي تريدها 
احلكومة، فإنه مسؤول ايضا عن 
وزارة أخرى خطيرة متثل 95% من 
املورد القومي للبالد وهو النفط، 
وبالتال����ي فهو ف����ي نظرنا وزير 
غير صال����ح الدارة وزارة النفط، 
وغير صالح لوزارة اإلعالم التي 

تقاعس فيها عن تطبيق قانون من 
الوحدة  التي حتمي  القوانن  أهم 

الوطنية.
وقال البراك: لذل����ك اعتقد ان 
االمور مطمئنة حتى اآلن، وفي حلبة 
يوم اخلميس سيكون التصويت، 
ومازال األم����ل موجودا بأن نواب 
األمة سينتصرون إلرادة الشعب 
ويتخذون قرارهم التاريخي باسقاط 
وزير اإلعالم، وهذا بإذن اهلل هو 
الذي سيتم.وردا على سؤال حول 
إمكانية اقدام كتلة العمل الشعبي 
لتقدمي اعتذار الى النائب سعدون 
حماد، قال الب����راك: باألمس األخ 
د.محمد احلويلة اصدر بيانا يؤيد 
فيه االستجواب وطرح الثقة في 
وزير اإلعالم، وهذا ليس مبستغرب 
على الدكتور احلويلة، ألنه من بداية 
األمر وهو ملتزم مبوقفه، ولم يعط 
في بيانه الذي اصدره امس مجاال 
لبعض وسائل اإلعالم التي حاولت 
ان تش����كك في موقفه باعتبار ان 
احلويلة لم يصرح بعد االستجواب 
هو وس����عدون حماد وغامن امليع، 
وصرح احلويلة باالمس، وحماد 
وامليع ستكون استجابتها الرادة 

الشعب بإذن اهلل.
واضاف انه مهما طالت احلكومة، 
ومهما فعلت ومهما سربت ومهما 
أوصلت من رس����ائل معينة عبر 
رسائل اإلعالم حملاولة اضعاف هذا 
الدور، فإن هناك شعورا بأن االخوة 
الذين وقعوا في بداية االستجواب 
سيكون موقفهم واضحا في جلسة 
طرح الثقة، وبالتالي فإن من عليه 
ان يحس����ب ويعيد حساباته هي 

احلكومة، والفيصل هم النواب.

الطبطبائي يسأل عن شروط إضافية
على المتقدمين لخطة البعثات الخارجية

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه ظهر امس سفير البرملان الدولي لألمن والسالم 
الفيريدو مايلوسيس، حضر اللقاء املهندس حسام 
اخلرافي. وقدم السفير مايلوسيس خالل اللقاء شرحا 
حول طبيعة عمل البرملان مبينا ان املنظمة انشئت 
عام 1975 وتهدف الى نشر السالم العاملي والتعايش 
الس����لمي بن االديان والثقافات املختلفة عبر عقد 

العديد من املؤمترات واالجتماعات الدولية.
من جانبه اشاد الرئيس اخلرافي بأهداف املنظمة 
مثمنا اجلهود التي تقوم بها مؤكدا حرص الكويت 

ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز االمن والسالم الدولين. 
كما قام اخلرافي مبش����اهدة عرض توضيحي حول 
مبنى مجلس األمة اجلديد من الش����ركات املسؤولة 
عن تنفيذه، بحضور امن ع����ام مجلس األمة عالم 

الكندري.
من جهة ثانية بعث رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي ببرقيتي تهنئة الى كل من رئيسة اجلمعية 
الوطنية فهميدا ميرزا ورئيس مجلس الشيوخ فاروق 
حميد نيك في جمهورية باكستان االسالمية، وذلك 

مبناسبة العيد الوطني لبالدهما.

وجه النائب د.وليد الطبطبائي س����ؤاال لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء 
فيه: يعتبر االعالن عن شروط وقرارات رسمية مكتوبة 
ومعلنة للجميع في أي مسابقة او منافسة للحصول 
عل����ى امتياز ما، من ركائز حتقيق الفرص والعدالة 

والشفافية جلميع املتقدمن لذلك االمتياز.
ونظرا ملا تواتر من معلومات عن فرض شروط 
اضافية على املتقدمن خلطة البعثات اخلارجية في 
وزارة التعليم العالي، ال تس����تند الى قرارات وغير 
موثقة ضمن شروط البعثات املعلنة، لذا يرجى افادتي 
عن اآلتي: هل مت فرض أي شروط اضافية غير معلنة 
وغير موثقة في قرارات رسمية على الطلبة املتقدمن 
خلط����ة وزارة التعليم العال����ي للبعثات اخلارجية 

وشواغرها للعام الدراسي 2010/2009؟
وهل يدخل من ضمن ش����روط االبتعاث اللياقة 

الصحية للطالب املرشح للبعثة اخلارجية؟
وهل مت اجراء اي تعديل على قرار وزارة التربية 
 )I GCSE GCSE( بشأن معادلة الثانوية االجنليزية
الصادر بالقرار رقم 2003/211 واملعدل بالقرار الصادر 
في مايو 2008؟ وهل مت رفض قبول ادارة البعثات في 
وزارة التعليم العالي لشهادات الثانوية االجنليزية 
املعادلة رسميا من قبل وزارة التربية بحجة وجود 
مادتن بتقدير مقبول )D( رغم انه تقدير جناح يتم 
مبوجبه معادلة الشهادة من اجلهة الرسمية املختصة 
)وزارة التربية( بالثانوية العامة الكويتية )ناجح(، 

وذلك بغض النظر عن النسبة الكلية للطالب التي 
تؤهله لالبتعاث وفقا لش����روط ونسب قبول خطة 
البعثات وشواغرها؟ وهل مت االعالن عن هذا الشرط 
للجميع وعبر قرار رسمي قبل فتح باب القبول للطلبة 

في خطة االبتعاث الرسمية وشواغرها؟
وهل من ممارس����ات العم����ل املتواترة في وزارة 
التعليم العالي تطبيق قرارات بشكل شفوي ومفاجئ 
ودون االس����تناد الى قرارات رس����مية حتدد حقوق 
وواجبات املواطنن او بناء على مناقشات وتوصيات 
تتم في جلنة البعث����ات لم تتحول بعد الى قرارات 
رسمية؟ وهل يجوز إلدارة البعثات في وزارة التعليم 
العالي تطبيق ق����رارات جلهات خاصة مثل جامعة 
الكوي����ت تختص فقط بقبول الطلبة لديها بش����كل 
انتقائي وجزئي، على الطلبة احلاصلن على الثانوية 
األجنبية املتقدمن الى وزارة التعليم العالي لالبتعاث 
رغم وجود قرارات عامة ملزمة من وزارة التربية بهذا 
الشأن؟ وهل توجد آلية لدى وزارة التعليم العالي 
حلصر اعداد الطلبة الذي����ن ترفض ادارة البعثات 
في الوزارة تس����لم مستنداتهم وشهاداتهم وضمهم 
للمرشحن لالبتعاث وأسباب الرفض ومدى قانونيتها؟ 
ويرجى تزويدي بنسخة من جميع شروط االبتعاث 
والقرارات الرسمية ملعادلة شهادة الثانوية العامة 
االجنليزي����ة )I GCSE GCSE( والثانوية األميركية 
املعمول به����ا قبل فتح باب القب����ول خلطة بعثات 

الشواغر األخيرة في 11 يناير 2010.


