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غادر البالد النائب علي الدقباسي متوجها 4
الى القاهرة للمشاركة في أعمال البرملان العربي 
الذي يعقد صباح اليوم اجتماعا طارئا للنظر 
في جه���ود اإلغاثة العربية املنصبة على غزة، 
وذلك في إطار تنفيذ القرار الصادر عن البرملان 
العربي والذي يدفع في اجتاه تسيير قوافل إغاثة 
عربية بحرية وبرية، وذلك لالستفادة من فتح 

املعابر لتحقيق أهداف إنسانية تتعلق بتوفير 
السلع املعيشية واخلدمات الطبية.

وميثل الدقباسي اجلانب الكويتي كمنسق 
جلهود اإلغاثة، ومن املنتظر ان يتم بحث عدد من 
التوصيات الصادرة من البرملان العربي في إطار 
متابعة ملف األراضي العربية احملتلة واستمرار 

اإلغاثة للمحاصرين العرب في غزة.

الدقباسي إلى القاهرة للمشاركة في البرلمان العربي

إنشاء جهاز الرقابة املالية ترديد لدور ديوان احملاسبة 

خالد السلطان

مصطفى الشمالي

أكد لـ »األنباء« أن عجز الحكومة السياسي سبب رئيسي في انهيار سوق األوراق المالية

وزير المالية أكد أنه لم يستحدث أمراً أغفلته األنظمة الرقابية الحالية

السلطان: إسقاط فوائد القروض واستدخال أصول مدّرة للسيولة
في الشركات وتنفيذ مشروعات الخطة اإلنمائية محاور إلنقاذ البورصة

الشمالي يرفض إنشاء جهاز الرقابة المالية: ترديد  لدور
ديوان المحاسبة يؤدي في النهاية لالزدواجية في التطبيق

سامح عبدالحفيظ
أكد النائب خالد السلطان ان األزمة 
احلادثة في البورصة في الوقت الراهن 
باإلضافة إلى الكساد العاملي هي ازمة في 
السيولة الفتا الى ان هذه األزمة حدثت 
في العالم كل���ه وطالت الكويت مؤكدا 
في الوقت نفسه ان العالج الذي تبنته 
احلكومة واملتمثل في قانون االستقرار 
االقتصادي وما اودعته في البنوك وهو 
مبلغ يفوق العشرة مليارات أو أكثر عالج 

وجود السيولة في البنوك فقط.
وأضاف السلطان في تصريح خاص 
ل� »األنباء« أن البنوك وبسبب أزمة الثقة 
في االقتصاد بدورها أحجمت وحتجم 
عن متويل الشركات في القطاع اخلاص 
مضيفا ان هذه املبالغ والتي قد فاقت ال� 
19 مليارا لم جتد طريقها الى قطاعات 
االقتصاد الكويتي، ف� 90% من الشركات 

ازمتها ازمة سيولة وليست مالءة.
واضاف الس���لطان ان ما حدث هو 
ان البنوك بدأت تضغط على الشركات 
واألفراد للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق 
بالقروض وبناء عليه فإن الشركات تقوم 
ببيع اصولها لكي تقوم بالتزاماتها وفي 
هذه احلالة ينزل السوق مثل الدومينو 
افيك���ت وتتحول األزم���ة نتيجة لهذا 

الهبوط غير الطبيعي ولوصول االصول 
الى اقل من قيمتها العادلة او الدفترية 
تتحول املشكلة من مشكلة سيولة الى 

مشكلة مالءة.
وأوضح أن���ه في هذه احلالة يتولد 
انهيار وتدمير للس���وق وللش���ركات 
واألفراد في القطاع اخلاص وكذلك غالبية 
الشعب من املدخرين في السوق وإلى 
اآلن ينتظرون الفرج إلنقاذ مدخراتهم 

التي تدمرت.
الس���لطان أن عجز احلكومة  وأكد 
عن عالج هذه القضية أدى إلى األزمة 
احلالية مضيفا انه اذا استمر الهبوط 
بهذه الطريقة، فلن يكون هناك سبيل 
حلل هذه األزمة وس���تنتهي إلى أزمة 

بنوك.
وبني الس���لطان انه اذا عجز االفراد 
والشركات عن الوفاء بالتزاماتها فسيعود 
بالسلب على البنوك وعلى املال العام 
وودائع احلكومة، مؤكدا ان احلل الذي 
قدمه في التجمع الس���لفي فيما يتعلق 
بحل أزمة القروض االستهالكية وكذلك 
جتاوز البنوك في إغواء املواطنني هو 
احلل العادل ع���ن طريق إلغاء الفوائد 

الربوية.
وأوضح ان هذا القانون يعالج جانب 

سامي الجدعان
رفض وزير املالية مصطفى الشمالي 
اقتراحا بقانون يقضي بإنش���اء جهاز 
مستقل يتبع وزير املالية يسمى جهاز 
الرقابة املالية والذي رفضته أيضا جلنة 
التش���ريعية والقانونية في  الشؤون 

مجلس األمة بإجماع آراء أعضائها.
وبرر الوزير الشمالي رفضه لالقتراح 
بأنه ج���اء ترديدا للدور الرقابي املقرر 
لديوان احملاس���بة واملع���اون لكل من 
احلكومة ومجلس األمة على حد سواء 
واملتفق مع أحكام الدستور والقانون.

وجاء في رد الوزير الشمالي: باالشارة 
الى كت���اب رئيس مجل���س االمة الى 
وزير املالي���ة رقم )13/ص/1 - 15847( 
بتاري���خ 2010/5/27 واملتضمن رغبة 
جلنة الش���ؤون املالي���ة واالقتصادية 
في معرفة وجهة نظ���ر الوزارة حول 
االقتراح بقانون بإنشاء جهاز مستقل 
يتبع وزير املالية يسمى »جهاز الرقابة 
انتهت جلنة الشؤون  املالية«. وحيث 
التشريعية والقانونية في تقريرها ال� 
139 عن االقتراح بقانون املش���ار اليه � 
بإجماع احلاضرين من أعضائها � الى 
عدم املوافقة على االقتراح بقانون من 
حيث الفكرة »ألن انشاء جهاز الرقابة 
املالية الذي ينص عليه االقتراح يسلب 
اختصاصات ديوان احملاسبة ويلحقه 
بالسلطة التنفيذية )وزارة املالية( بدال 
من السلطة التشريعية )مجلس األمة(« 
بالتالي فإن االقت���راح بقانون مخالف 

لنص املادة 151 من الدستور.
وحول هذا االقتراح بقانون نفيدكم 
بأنه: ونفاذا ألحكام املادة 151 من الدستور 

والتي تنص على ان:
»ينش���أ بقانون دي���وان للمراقبة 
املالية يكفل القانون استقالله، ويكون 
ملحقا مبجلس االمة، ويعاون احلكومة 
ومجلس االمة في رقابة حتصيل ايرادات 
الدولة وإنف���اق مصروفاتها في حدود 
امليزانية، ويقدم الديوان لكل من احلكومة 
ومجلس األمة تقريرا سنويا عن أعماله 

ومالحظاته«.
مت اص���دار القانون رقم 30 لس���نة 
1964 بانش���اء ديوان احملاس���بة الذي 
تكفل بانش���اء الديوان وببيان اهدافه 
وتش���كيله، وكذلك بيان اجلهات التي 
الديوان واختصاصاته  تشملها رقابة 
وطريقة مباش���رتها، مع حتديد نظام 
موظفي هذا الديوان واملخالفات املالية وما 
يجب اتخاذه حيالها، وتأديب املوظفني 
املسؤولني عن ارتكابها، وتشكيل الهيئة 
املختصة باحملاكمة التأديبية عن هذه 
املخالفات واالعفاء من العقوبة املقررة 
لها وسقوط الدعوى التأديبية عن هذه 

املخالفات مبضي املدة.
وحرص املشرع على تأكيد استقاللية 
هذا الديوان بأن أحلقه مبجلس االمة، 
باعتب���ار ان الش���عب ه���و مصدر كل 
العني  الديوان  الس���لطات، وجعل من 
الس���اهرة على حتقيق الرقابة الفعالة 
على االم���وال العام���ة، واملعاونة لكل 
من احلكومة ومجلس االمة )الس���لطة 

اإلسالمية. وبعد هذه السنوات العشر 
أو الس���بع يك���ون للحكومة احلق في 
الثمن وبهذا  استرجاع أصولها بنفس 
احلل تكون احلكومة قد حلت مشكلة 
السيولة مقابل أوراق وصكوك دون أن 

تدفع فلسا واحدا.
وأض���اف الس���لطان: يقتطع من 
كل ش���ركة ذات مالءة م���ن ارباحها 
10% وحتفظ في صندوق لدى هيئة 
االستثمار للحفاظ على الصكوك التي 
مت إدخالها مؤقتا في هذه املرحلة فضال 
ان الريع والدخل لهذه االصول التي مت 
استدخالها يؤوالن الى الدولة وتسدد 
بهما عوائد ه���ذه الصكوك بذلك يتم 
توفير السيولة للقطاع اخلاص دون 
تغرمي احلكومة امواال، وتقيم االصول 

وفق الريع احملقق منها.
واشار الى انه اذا كانت هذه الصكوك 
حتمل ارباحا سنوية 5% فإن االصل يقدر 
مبا يزيد على ال� 5% لكي نضمن ان هذه 
االصول تس���دد تكاليف هذه الصكوك 
وبذلك نطمئن على املال العام دون ان 

تدفع احلكومة فلسا واحدا.
وزاد ب���أن تكلفة الصكوك 10% تعد 
ضمان���ا اضافيا لك���ي نتأكد من ان اي 
انخفاض في الصكوك يتحمله الصندوق 

وليس املال العام وبهذا نكون قد عاجلنا 
ازمة السيولة في قطاعات االقتصاد.

ولفت الس���لطان الى خطوة تالية 
يجب على احلكومة القي���ام بها وهي 
تنفيذ املش���اريع التنموية التي جاءت 
بها اخلطة اإلمنائية وهي ستعمل على 
تنشيط االقتصاد الكويتي، وبكل ذلك 
نكون ق���د تبنينا خطة متكاملة إلنقاذ 

االقتصاد.
واضاف ان عجز احلكومة السياسي 
ه���و الذي وضعها في عدم القدرة على 
معاجلة هذه األزمة، مؤكدا ان صندوق 
املعسرين فاشل فعالج األزمة يحتاج 
الى 3 أجنحة وهي املواطن وش���ركات 
القط���اع اخلاص ومش���اريع التنمية، 
موضحا انه اذا لم يتم ش���يء من هذه 
األجنحة فلن تصعد البورصة خاصة 

في اسواق العقار.
وقال ان احلكومة فشلت في االستفادة 
من مشروع إسقاط الفوائد الربوية ما يدل 
على قصور في فهم احلكومة االقتصادي 
وبإم���كان الدولة وفق القانون حتويل 
ما فاض عن اصل الدين الى مش���اريع 
استثمارية وفق الش���ريعة االسالمية 
فهي ليست لديها الشجاعة السياسية 

ملواجهة هذه القضية.

من القانون رقم 31 لسنة 1978، اسندت 
الدارة الرقابة املالية � داخل وزارة املالية 
� املهام واالختصاصات التي تباشرها 
في كل جهة حكومية وفقا الحكام القرار 
الوزاري رقم 10 لسنة 2000 عن طريق 
عدد كاف من املراقبني املاليني ورؤساء 

احلسابات والتي من بني مهامها:
متثيل وزارة املالي���ة لدى اجلهات 
احلكومية من اجل الرقابة على تنفيذ 
ميزانية هذه اجلهات ايرادا ومصروفا، 
ودراسة اهداف االستخدامات واملوارد مع 
اخطار وزارة املالية بأي واقعة صرف 
تنظيمية مخالفة مالية فور اكتشافها، 
والتحقق من حتصيل وتوريد االيرادات 
وفقا للقوان���ني والقرارات والتعليمات 
املالية، مع اعداد تقارير دورية عن نتائج 
اعمال الرقابة املالية املسبقة ومواطن 

الهدر في االنفاق العام.
وتشمل هذه الرقابة ايضا الهيئات 
امللحقة واملؤسسات املستقلة للتحقق 
من ان التسويات احملاسبية واملالية تتم 
طبقا للوائح املالي���ة والنظم املعتمدة 
والرقابة على تنفيذ ميزانية هذه اجلهات 

املعتمدة ايرادا ومصروفا ايضا.
ووزارة املالي���ة بس���بيلها لتطوير 
الهيكل التنظيمي لقطاع الرقابة املالية 
بها، والنظر في اصدار قرارات من شأنها 
احداث هذا التطوير لتحقيق اكبر قدر 
ممكن من االستقاللية لهذا القطاع توفر 
له رقابة اشمل واوسع في سبيل حتقيق 
الرقابة على كفاءة االنفاق واحلفاظ على 

االموال العامة.
ومن العرض السابق يتضح حرص 
الدولة على حماية املال العام، واصدار 
التش���ريعات الالزمة التي تكفل الذود 
عنه مع كفاية اجلهات الرقابية املنوط 
بها احملافظة على هذا املال، االمر الذي 
يتضح منه ان االقتراح بإنش���اء جهاز 
للرقابة املالية لم يأت بجديد يستأهل 
تدخل املشرع لتأكيد هذه احلماية مرة 
ثانية، التي سبق وكفلها الدستور ودعمها 
قانون انشاء ديوان احملاسبة على نحو 

ما تقدم.
ونرى ان هذا االقتراح � في حقيقته � 
لم يستحدث امرا اغفلت االنظمة الرقابية 
احلالية للدولة ع���ن تنظيمه، كما انه 
لم يدخل اي تعديل على هذه االنظمة، 
بل نراه � وبحق � تكرارا لتشريع قائم 
بالفعل ممثل في ديوان احملاسبة الذي 
واكب قانون انش���ائه احكام الدستور، 
وان كان من ضرورة لتحديث نصوصه، 
فإن ذلك يكون عن طريق ادخال التعديل 
الالزم عليه، وليس عن طريق استحداث 
قانون مواٍز له ي���ؤدي في النهاية الى 

االزدواجية في التطبيق.
وبناء عليه: نرى عدم املوافقة على 
الرقابة  االقتراح بقانون بإنشاء جهاز 
املالية املقدم من العضو ناجي عبداهلل 
العبداله���ادي نظرا النه قد جاء ترديدا 
للدور الرقابي املقرر لديوان احملاسبة 
واملعاون لكل من احلكومة ومجلس االمة 
على حد سواء واملتفق مع احكام الدستور 

والقانون وفقا للتفصيل املتقدم.

االجتماع���ي واالعانات كم���ا يختص 
بالتفتي���ش على كل العه���د واالعمال 
باملخازن واملستودعات العامة وفروعها 
املختلفة ومراجعة حسابات التسوية من 
امانات وعهد وحسابات جارية وحسابات 
السلف والقروض املمنوحة من الدولة 
او احدى املؤسس���ات او الهيئات ذات 

الشخصية املعنوية العامة.
والى جانب قانون ديوان احملاسبة 
وزيادة في احملافظة على حماية االموال 
العامة صدر القانون رقم 1 لسنة 1993 
تأكيدا له���ذه احلماية وحدد وس���ائل 
الرقابة على االموال العامة، والزام الدولة 
والهيئات واملؤسسات العامة والشركات 
واملنشآت التي تساهم فيها بنسبة ال تقل 
عن 25% من رأس���مالها باخطار ديوان 
احملاسبة كتابة مبا جتريه من عمليات او 
تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من 
اموال في داخل البالد او خارجها، وجرم 
هذا القانون كل ما من ش���أنه االضرار 
باموال ومصالح الدولة من اختالس او 
استيالء او تربح او افشاء معلومات، كل 
ذلك في اطار حماية الدولة للمال العام 

واحلفاظ على حرمته والذود عنه.
وفي سبيل تيسير مهمة اداء ديوان 
احملاسبة ملهامه واختصاصاته املشار 
الزم املرس���وم بالقانون  اليها س���لفا 
رقم 31 لس���نة 1978 اخل���اص بقواعد 
اع���داد امليزانيات العامة والرقابة على 
الوزارات  تنفيذها واحلساب اخلتامي 
واالدارات احلكومية وكذلك اجلهات ذات 
امليزانيات امللحقة او املستقلة بان تقدم 
الى ديوان احملاسبة صورة من حساباتها 
ربع الس���نوية واخلتامية وميزانيتها 
العمومية، نظرا الهمية ذلك ملباش���رة 
ديوان احملاسبة اختصاصاته احملددة 
بقانون انشائه وذلك وفقا لنص املادتني 
رقمي 41 و51 من القانون رقم 31 لسنة 

1978 املشار اليه.
كما وأنه تفعيال لدور وزارة املالية 
ف���ي تنظيم ط���رق تدقي���ق ومراجعة 
احلسابات العامة عمال بنص املادة 31 

التشريعية( على  التنفيذية والسلطة 
حد س���واء في رقابة حتصيل ايرادات 
الدولة وانف���اق مصروفاتها في حدود 

امليزانية العامة لها.
وباستقراء نصوص واحكام االقتراح 
بقانون بانش���اء جه���از الرقابة املالية 
املعروض يتضح انه ل���م يأت بجديد 
خارج نط���اق احكام ونصوص قانون 
ديوان احملاسبة املش���ار اليه، بل جاء 
في حقيقته ترديدا ملعظم احكامه، بل 
جنده قد مس هذه االحكام دون تعمق 
في مضمونها بلوغا الى حتقيق الغاية 

منها.
حيث اس���تهلت املذكرة االيضاحية 
لالقتراح بقانون بانشاء جهاز الرقابة 
املالي���ة ببيان الغرض من انش���اء هذا 
اجلهاز وهو احلرص على االموال العامة 
وحمايتها لضمان مشروعية استخدامها 
وحسن ادارتها لتحقيق الرقابة الفعالة 
على االموال العامة وللتأكد من استخدام 
امل���ال العام في االغراض التي خصص 

لها.
وهذا الغرض من انشاء اجلهاز املذكور 
قد حرص قانون ديوان احملاسبة على 
تأكي���ده بالنص في مادته الثانية على 
ان: »يهدف الديوان اساسا الى حتقيق 
رقابة فعالة على االموال العامة وذلك عن 
طريق ممارسته االختصاصات املخولة 
له مبقتضى هذا القانون وعلى الوجه 

املبني فيه«.
السادس���ة  وبالن���ص ف���ي مادته 
عل���ى ان: »يتولى الدي���وان بوجه عام 
مراقبة حتصيل ايرادات الدولة وانفاق 
مصروفاتها في حدود االعتمادات الواردة 
بامليزانية، واالستيثاق من كفاية االنظمة 
والوسائل املتبعة لصون االموال العامة 

ومنع العبث بها«.
واذ كان االقتراح ق���د جعل تبعية 
جهاز الرقابة املالية لوزير املالية فان 
احلاق ديوان احملاس���بة مبجلس االمة 
يوفر له الضمانة الكافية واالس���تقالل 
واحلي���دة في مباش���رة مهامه تعميقا 

االستهالك ويدخل للمواطن أمواال جديدة 
تنعش السوق االستهالكي وهذا اجلانب 
خطوة ضرورية الفتا الى ان اخلطوة 
التالية هي أن تقوم احلكومة باستدخال 
اصول مدرة للشركات حسب احتياجات 
الشركات من السيولة املطلوبة للوفاء 
القيام بنشاطها  بالتزاماتها واستمرار 
وذلك ملدة 7 أو 10 سنوات مقابل الصكوك 
التي تقابلها الس���ندات في الش���ريعة 

لسلطة مجلس االمة في مراقبة اعمال 
احلكومة والنه���وض مبهامه الرقابية 

في هذا املجال.
كما ان نط���اق الرقاب���ة املالية في 
كل من املقترح بانش���اء جهاز الرقابة 
املالية وقانون ديوان احملاسبة واحد، اذ 
يشمل في كل منهما حسابات الوزارات 
واملصالح احلكومية وس���ائر فروعها 
وكذلك حسابات اجلهات ذات امليزانية 
املستقلة او امللحقة، بل ان هذه الرقابة 
في قانون ديوان احملاسبة اشمل واوسع 
لتطول حسابات مجلس االمة ذاته، وكذلك 
حسابات الشركات او املؤسسات التي 
يكون للدولة او احد االشخاص أو ذات 
الش���خصية املعنوي���ة العامة االخرى 

نصيبا في رأسمالها ال يقل عن %50.
نضف الى ذلك ان اختصاصات اجلهاز 
املقت���رح هي ذاتها اختصاصات ديوان 
احملاس���بة بل ان اختصاصات ديوان 
احملاس���بة الرقابية مس���بقة والحقة، 
وتش���مل االي���رادات واملصروفات كما 
يخت���ص الديوان بفح���ص ومراجعة 
القرارات الصادرة في شؤون التوظف 
وبفحص ومراجعة حسابات املعاشات 
واملكافآت وصرفيات التأمني والضمان 

تحصّل أمواالً من المواطنين تحت مسمى اشتراك جديد

أبورمية: غرفة التجارة دولة
داخل دولة وال تخضع للقانون

الطاحوس يطالب بإعادة
فتح مستوصف األحمدي

معصومة المبارك: »معلمي سر تميزي« 
إضافة حقيقية لحمالت »غراس« الناجحة

أكد النائب د.ضيف اهلل أبورمية 
ان غرف���ة التجارة هي دولة داخل 
دولة حيث انها ال تخضع للقانون 
وخارج نطاق الدستور ويجب ان 
يش���رع لها قانون يحدد مسارها 
ويقنن نشاطها. وأضاف أبورمية ان 
غرفة التجارة بوصفها احلالي ما 
هي اال صالون مللتقى بعض التجار 
يحفظ له���م الوجاهة االجتماعية 
الى  ويفخ���م مس���مياتهم اضافة 
هيمنتهم عل���ى صغار التجار من 
املواطنني وميكنهم من السيطرة 
على االقتصاد الكويتي دون رادع 
أو رقيب. وقال أبورمية ان غرفة 
التجارة حتصل األموال من املواطنني 
حتت مسمى اشتراك جديد او جتديد 
االشتراك اضافة الى ان اي معاملة 
ل���وزارات الدولة يجب ان حتصل 
على موافقة غرفة التجارة والتي 
حتصل الرسوم مقابل ختم األوراق 
دون اي سند قانوني ومتنع املواطن 
من انشاء اي رخصة جتارية دون 
تسديد الرسوم الى الغرفة، وذلك 
مبساعدة احلكومة متمثلة في وزارة 
التجارة التي متنع اصدار الرخص 
للمواطنني او جتديدها قبل تسديد 

الرسوم لغرفة التجارة. 
وأضاف أبورمية: سأوجه أسئلة 
برملانية بخصوص شرعية حتصيل 
هذه األموال من قبل الغرفة؟ وما 
أوج���ه صرف هذه األم���وال؟ وما 

طالب النائب م.خالد الطاحوس 
وزير الصحة د.هالل الساير بإعادة 
افتتاح مستوصف منطقة األحمدي 
ال����ذي مت إغالقه قب����ل عام بداعي 
الصيانة ومت االنتهاء من الصيانة 
منذ فترة طويل����ة، مؤكدا أهمية 
إعادة تشغيل املستوصف خلدمة 
األهالي الذين عانوا األمّرين خالل 
املناطق  التنقل بني مستوصفات 
املجاورة. وأش����ار الطاحوس في 
تصريح صحافي الى ان من غير 
املقبول ان ينقل لنا املس����ؤولون 
في الوزارة ان أسباب عدم إعادة 
افتتاح املستوصف هي عدم وجود 
كوادر طبية تعمل على تش����غيل 
املس����توصف، معربا عن أسفه ان 
يصل احلال ب����وزارة الصحة الى 
هذا املس����توى من ترد باألوضاع 
ال����ى أن وصلت األم����ور الى عدم 
القدرة على تشغيل مستوصف. 
وتساءل الطاحوس كيف ستكون 
هناك خطة تنمية وكيف ستشارك 
وزارة الصحة بها وهي غير قادرة 
على توفير طاقم طبي ملستوصف، 
ووجه سؤاله الى وزير الصحة أين 
تذهب امليزاني���ات املليارية التي 
ترصد ل���وزارة الصحة اذا كانت 
ال تذهب الى إعادة تشغيل مراكز 
الصحة األولية؟ ومن املستفيد منها 
وهل اكتفت الوزارة فقط باإلنفاق 
على العالج السياحي الذي كّبد املال 
العام نصف مليار كانت كفيلة ببناء 
7 مدن طبية متكاملة، مستغربا 
اإلنفاق عل���ى مؤمترات القيادات 
بال���وزارة وكذل���ك تنفيع بعض 

اكدت عضو مجلس االمة النائبة 
د.معصومة املبارك ان املش����روع 
الوطن����ي التوع����وي للوقاية من 
املخ����درات »غراس« ترك بصمات 
واضحة في عمق املجتمع الكويتي 
م����ن خ����الل احلم����الت املتعددة 
والناجح����ة التي اطلقه����ا والتي 
كان آخره����ا حملة »معلمي س����ر 
متيزي« مشيدة بالتنوع املدروس 
واالستراتيجية العلمية والعملية 
التي يتبعه����ا »غراس« من خالل 
اختيار مواضيع احلمالت والشرائح 
املس����تهدفة. واضافت املبارك أن 
الت����ي اطلقه����ا »غراس«  احلملة 
مؤخرا متثل اضافة حقيقية ملشوار 
»غراس« الناج����ح والذي بدأ منذ 
حوالي عش����ر سنوات، مؤكدة ان 
املشروع استطاع اختصار املسافات 
ودخل الى كل بيت كويتي في هذه 
الفترة القصيرة نس����بيا وهو ما 
يثب����ت ويؤكد جن����اح التخطيط 
الفكري واالستراتيجي لفريق عمل 
املشروع والقائمني عليه، مشيرة 
الى ان االنتشار االقليمي والعاملي 
للمشروع يدلل بشكل قاطع واكيد 
ايضا عل����ى االجتاه العلمي خلط 
س����ير املش����روع وجناعة ادواته 
واساليبه. وبينت املبارك ان فكرة 
حملة »معلمي سر متيزي« تدور 

حقيقة احملافظ التي أنشأتها غرفة 
التجارة من األموال التي حصلتها 
من املواطنني دون وجه حق؟ وهل 
صحي���ح ان احدى ه���ذه احملافظ 
والت���ي تبلغ قيمته���ا 50 مليون 
دينار تستخدم لالنفاق على ايفاد 
الطلبة للدراسة في اخلارج؟ وهل 
تستخدم اليفاد الطلبة من جميع 
األطياف الكويتية ام انها تستخدم 
الرسال أبناء جتار معينني؟ واختتم 
أبورمية تصريحه قائال ان الوضع 
احلالي لغرفة التجارة لن يستمر 
وهذا دورنا كنواب للشعب أقسمنا 
على احلفاظ على أموال املواطنني 
وممتلكاتهم، ول���ن نقف مكتوفي 
األيدي حتى نح���ق احلق ونضع 

األمور في نصابها.

ش���ركات األدوية واملعدات. وأكد 
ان ملف الوزارة متضخم ويجب ان 
يفتح على مصراعيه ملعرفة مكامن 
اخللل والفساد الذي انعكس على 
صحة املواطنني نتيجة عدم القدرة 
العديد من مراكز  على تش����غيل 
الصحة األولية ناهيك عن املناطق 
املتهالكة واملستشفيات  الصحية 
غير القادرة على استيعاب حاالت 
املرضى كمستشفى العدان الذي يقع 
مبحافظتني تعداد سكانهما يفوق 
نصف املليون نسمة ومستشفيات 
اجلهراء ومبارك الكبير والفروانية 
وغيرها. وطلب الطاحوس من وزير 
الصحة النزول الى املستشفيات 
ومراك����ز الصح����ة األولية ليرى 
بعينيه معان����اة املرضى مبمرات 
املستش����فيات وعدم اس����تيعاب 
القدرة السريرية للحاالت ان كان 
الساير يريد معرفة حجم األوضاع 

املؤسفة.

حول محورية دور املعلم واهميته 
القص����وى بالنس����بة للمجتم����ع 
واالنسان بشكل عام، مشيرة الى 
ان الدول التي تقدمت والدول التي 
تضع التقدم كهدف اس����تراتيجي 
لها البد ان تولي موضوع التربية 
والتعليم االهمية القصوى وتعالج 
نقاط القصور والضعف فيها مثلما 
فعلت الكثي����ر من الدول املتقدمة 
اآلن مثل اليابان والواليات املتحدة 
وغيرهما م����ن الدول التي ادركت 
استحالة حتقيق اي تقدم او تنمية 
مبعزل عن تنمية االنس����ان الفرد 
والتي ال ميك����ن ان تتحقق بدون 

املعلم املدرب واملؤهل.

د.ضيف اهلل أبورمية

م. خالد الطاحوس

د.معصومة املبارك


