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طال���ب النائب د.جمعان احلربش بضرورة 
ان يقوم نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية املستش���ار راشد احلماد بكشف كل 
القرارات  التخبط وفوضى اصدار  مالبس���ات 
املتضاربة عن طريق بعض الوكالء املساعدين 
بوزارة االوقاف بشأن السماح بجمع التبرعات 

خالل شهر رمضان املبارك.
وقال ان االمور ش���هدت حالة غير مسبوقة 
من الفوضى وصدر عدد من القرارات عن طريق 
مس���ؤولي بعض القطاع���ات املعنية بالوزارة 
بصورة مفاجئة، مش���ددا على أهمية ان يقوم 
املستشار احلماد مبحاسبة ومعاقبة من تسبب 
في افتعال هذه احلالة من الفوضى واالرباك في 

تنظيم عملية جمع تبرعات املواطنني قبل فترة قصيرة جدا  من 
بداية شهر رمضان املبارك.

وأعرب د.احلربش عن اس���تغرابه الشديد من اصدار بعض 
مسؤولي الوزارة قرارات نافذة أثناء فترة متتعهم بإجازات رسمية 
خارج العمل مما أفقد هذه القرارات الصفة القانونية لها، ولعل 
قرار وكيل وزارة االوقاف املساعد لشؤون املساجد الذي أصدره 
بتاريخ 3 اغس���طس اجلاري مبنع جمع التبرعات بكل أنواعها، 
والذي برره بأنه جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 2010/322 
والذي صدر بتاريخ 7 مارس 2010 أي قبل خمسة اشهر وهي فترة 
تثير الشك والريبة في التوجهات والقناعات الشخصية لهؤالء 
املس���ؤولني، كما ان نفي نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل ووزير االوقاف والش���ؤون االسالمية 
لهذا التوجه وتأكيده على سماح مجلس الوزراء للجان اخليرية 
املرخصة بجمع التبرعات عن طريق االستقطاعات أو »الكي نت« 

دليل آخر على عدم قدرة قطاعات الوزارة على 
وضع برنامج وخطط واضحة لتنظيم عملية 
تبرعات رمضان وتسهيل حتصيلها من املواطنني 

واملتبرعني الكرام.
ووجه د.احلربش سؤاال للحماد طالب فيه 
بتزويده بصورة طبق االصل من القرار الذي 
أصدره وكيل الوزارة املساعد لقطاع املساجد 
وال���ذي تضمن منع جمع التبرعات عن طريق 
االستقطاعات، وما مدى صحة صدور قرار املنع 
أثناء فترة خروج الوكيل املساعد وليد شعيب 
بإجازة رسمية، وما مبررات اصدار وزارة االوقاف 
لقرار آخر بتوقيع وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
املساجد ندبا مطلق القراوي بشأن السماح بجمع 
التبرعات عن طريق االستقطاعات البنكية، مع 
توضيح تاريخ صدور القرار اجلديد وحتديد بدء العمل به. وما 
اس���باب ومبررات صدور قرار املنع االول واالستناد بشأنه الى 
قرار س���ابق صادر عن مجلس الوزراء، وما أسباب نفي الوزير 
لهذا التوجه. وم���ا مبررات صدور قرار املن���ع بتوقيع الوكيل 
املساعد وليد شعيب وقرار السماح بتوقيع الوكيل املساعد مطلق 
القراوي، ومن هو ممثل وزارة االوقاف والشؤون االسالمية في 
جلنة متابعة التبرعات واالشراف عليها. وما مدى صحة ما تردد 
بشأن عدم دعوته حلضور اجتماعات اللجنة املشكلة للمتابعة 
واالشراف منذ عدة اشهر، وما موقف الوزارة من عدم دعوة من 

ميثلها الى االجتماعات.
وتساءل د.احلربش: ما االجراءات التي قامت وزارة االوقاف 
باتخاذها حملاس���بة كل من تسبب في صدور قرار املنع اخلاطئ 
والذي أدى الى فوضى كبيرة في مس���اجد الكويت وما برنامج 

الوزارة لعدم تكرار ذلك مستقبال؟

يستقبل النائب حسني احلريتي رواد 
ديوانيته واملهنئني بشهر رمضان املبارك 
مس���اء اليوم األحد بعد صالة التراويح 
ف���ي ديوانه بالرميثية قطعة 3 ش���ارع 
أحمد بن حنبل مقابل ثانوية أمامة بنت 

بشر للبنات.

الحريتي يستقبل المهنئين اليوم

طلب أسماء ممثلي الجهات الحكومية المشاركة في العرض

الصرعاوي يسأل الفهد والبصيري عن موافقة الحكومة 
إلنجاز مشروعي »التراسل اإللكتروني« و»المرئي الثنائي«

وجه النائب عادل الصرعاوي 
الوزراء  س���ؤاال لنائب رئيس 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 

احمد الفهد جاء فيه:
بناء على عرض نائب رئيس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
على مجلس الوزراء في اجتماعه 
رق���م 2010/36 املنعقد بتاريخ 
2010/7/14 اخلط���وات اجلارية 
إلجناز مشروعي نظام التراسل 
االلكترون���ي والنظ���ام املرئي 
الثنائ���ي، فقد أص���در مجلس 
الوزراء قراره رقم 1071 التالي: 
أحيط املجلس علما باخلطوات 
اجلارية إلجناز مشروعي نظام 
التراس���ل االلكتروني والنظام 
املرئي الثنائي، وقد أشاد املجلس 
بهذه اخلطوة االيجابية، وقرر 

ما يلي:

الجهاز المركزي

تكلي���ف اجله���از املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات بتركيب 
وتشغيل أجهزة االتصال الثنائي 
املرئي )iphone( في مكاتب الوزراء 
واملسؤولني في جميع اجلهات 
 )Telepresence( احلكومي���ة 
وتفعيل استخدامها من خالل 
الكوي���ت للمعلومات  ش���بكة 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ 
مشروع االجتماعات االفتراضية 
ف���ي األعم���ال احلكومية طبقا 
للقواعد الرس���مية في الدولة، 
اعتماد واستخدام نظام التراسل 
االلكترون���ي )APP( اململ���وك 
للدولة واملطب���ق لدى اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
التالية  بني اجلهات احلكومية 
أدناه مباشرة، والتي متتلك نظام 
 APP تخزين املستندات ونظام

للمراسالت وهي: 
وزارة  الدف���اع،  وزارة 
الداخلي���ة، وزارة اخلارجية، 
ديوان اخلدمة املدنية، الصندوق 
الكويتي للتنمية االقتصادية، 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 

واملذكرات التي عرضت عليكم من 
قبل اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
التراسل  املعلومات مش���روع 
الثنائي  االلكتروني واالتصال 
املرئي حتى تاريخ صدور قرار 
مجل���س الوزراء املش���ار اليه 
اعاله حتى تاريخ االجابة عن 

السؤال.
كما وجه الصرعاوي سؤاال 
لوزي���ر املواص���الت د.محمد 
البصي���ري بش���أن موضوع 

التراسل االلكتروني.

اجراءات قانونية

وتس���اءل الصرع���اوي: ما 
القانونية واإلدارية  اإلجراءات 
الت���ي مت���ت مع ش���ركة إيبال 
لالستش���ارات قب���ل ص���دور 
القرار املشار إليه أعاله وبعده 
لتطبيق ه���ذا النظام، وهل مت 
اخذ موافقة من األجهزة الرقابية 
بالدولة للتعاقد مع شركة ايبال 
لالستشارات سواء قبل صدور 
ق���رار مجلس الوزراء املش���ار 
إليه أعاله وبعد صدوره، وما 
املعايير والدراس���ات التي قام 
بها اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
الفايل نت  املعلومات الختيار 
كنظام إلدارة احملتوى والعمل 
على إلزام كافة اجلهات احلكومية 
بتطبيقه والعمل به، وما احللول 
التي وضعه���ا اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات للجهات 
احلكومية والتي متتلك برامج 
أخرى غي���ر متوافقة مع نظام 
 ،)Filenet( تخزين املستندات
وما التصور لدى اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات لربط 
هذه اجلهات مع نظام التراسل 
)APP( من اجلانب الفني واملالي، 
وتزويدي بنس���خة من جميع 
املراسالت التي متت بني اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وش���ركة ايبال لالستش���ارات 
منذ يناي���ر 2009 حتى تاريخ 

السؤال؟
العقود  وتزوي���دي بجميع 
الت���ي أبرمت مع ش���ركة ايبال 
لالستشارات منذ إنشاء اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 

وحتى تاريخه.

قيمة العقد

وتس���اءل: ما قيم���ة العقد 
ب���ني اجله���از املركزي  املوقع 
لتكنولوجيا املعلومات وشركة 
إيبال لالستشارات )فايل نت( 
قبل صدور قرار مجلس الوزراء 
املشار إليه أعاله، مع تزويدي 
بنس���خة من العقد املوقع، مع 
كش���ف تفصيلي لكل الدفعات 
املالية املصروفة للشركة مبوجب 
هذا العقد، وهل مت توقيع عقد 
جديد او تعديل على العقد او 
االتف���اق القائ���م واملعمول به 
مع ش���ركة إيبال لالستشارات 
)فايل نت( بع���د صدور قرار 
مجل���س الوزراء املش���ار إليه 
أعاله، إذا كانت اإلجابة »نعم« 
يرجى تزويدي بنسخة من هذا 
العقد والقيمة اإلجمالية له أو 
القيمة املعدلة ل���ه، وإذا كانت 
اإلجابة »ال« ما األداة القانونية 
التي يتبعه���ا اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات إلصدار 
أوامر العمل والتكليف للشركة 
لتنفي���ذ األعمال املطلوبة وفق 
قرار مجلس الوزراء املشار إليه 
أعاله، هل صدرت أوامر عمل أو 
تكليف باألعمال لش���ركة ايبال 
لالستشارات بعد صدور قرار 
مجلس الوزراء املشار إلية أعاله؟ 
إذا كانت اإلجابة »نعم« فيرجى 
تزويدي بنسخة من أوامر العمل 
أو التكليف بالعمل مبينا فيها 
أمر  التفصيلي���ة لكل  التكلفة 
أو تكليف عل���ى حدة وما هي 
اجلهة املختصة باجلهاز املركزي 
التي  لتكنولوجي���ا املعلومات 
اعتمدت هذه األوامر والتكليفات، 
وبكل عروض األسعار املقدمة من 
شركة ايبال لالستشارات تنفيذا 
لقرار مجلس الوزراء املشار إلية 
أعاله مع حتدي���د اجلهة التي 
اعتم���دت هذه العروض؟ وهل 
قام جهاز تكنولوجيا املعلومات 
باس���تجالب عروض أو طرح 
مناقصة عامة أو ممارسة بشأن 
مش���روع التراسل االلكتروني 

واالتصال الثنائي املرئي.

والثروة السمكية، األمانة العامة 
للمجلس األعل���ى للتخطيط، 
اجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات، الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، وتلتزم 
اجلهات احلكومي���ة املذكورة 
أدناه والتي متتلك نظام تخزين 
املستندات )Filenet( وال متتلك 
نظام املراسالت )APP( بتطبيق 
نظام APP خالل شهر من تاريخ 
القرار، وهي: وزارة العدل، وزارة 
التج���ارة والصناع���ة، وزارة 
اإلعالم، وزارة املواصالت، وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
الهيئة العامة لالستثمار، معهد 
الكويت لألبحاث العلمية، األمانة 
العامة لألوقاف، الهيئة العامة 
لتقدير التعويضات عن خسائر 
العدوان العراقي، الهيئة العامة 
لش���ؤون القصر، بنك الكويت 
العامة  املرك���زي، املؤسس���ة 
للتأمين���ات االجتماعية، إدارة 
الفتوى والتشريع، مجلس األمة، 
األداء احلكومي.  جهاز متابعة 
ومن ثم باقي اجلهات احلكومية، 
على أن يتولى اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات مسؤولية 
النظام،  اإلشراف على تطبيق 
ويرفع تقريرا ش���هريا ملجلس 
الوزراء عن مراحل سير املشروع 
وذلك بالتنسيق مع جهاز متابعة 

األداء احلكومي.

نسخة من العرض

وطلب الصرعاوي تزويده 
بنسخة من العرض الذي قدمتموه 

ملجلس ال���وزراء في اجتماعه 
رق���م 2010/36 املنعقد بتاريخ 
2010/7/14 بش���أن اخلط���وات 
اجلارية الجناز مشروعي نظام 
التراس���ل االلكتروني والنظام 
املرئي والثنائي وبكل املراسالت 
مع وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء او االمني العام ملجلس 
الوزراء بشأن عرض موضوع 
التراسل االلكتروني واالتصال 
املرئ���ي الثنائ���ي على مجلس 
الوزراء وبأسماء ممثلي اجلهات 
التي شاركت بالعرض املشار 
الوظيفية  اليه اعاله وصفتهم 
قري���ن كل اس���م وباالخ���ص 
اجلهاز املرك���زي لتكنولوجيا 
املعلومات وجهاز متابعة االداء 

احلكومي.
وهل يتبع اجلهاز املركزي 
اداريا  لتكنولوجيا املعلومات 
الوزراء  لنائب رئيس مجلس 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
دولة لش���ؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان، اذا كانت 
االجابة »نعم« فيرجى تزويدي 
باملستندات املؤيدة لذلك، واذا 
كانت االجابة ب� »ال« ما االسس 
القانونية واالدارية لعرضكم 
موضوع مشروعي نظام التراسل 
االلكترون���ي والنظ���ام املرئي 
الثنائي واملسؤول عنه اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
وهو ال يتبعك���م اداريا وليس 
من مسؤولياتكم على مجلس 
اليه  الوزراء باجتماعه املشار 
اعاله، وبكل املستندات والتقارير 

د.وليد الطبطبائي

د.جمعان احلربش

عادل الصرعاوي د. محمد البصيري

الطبطبائي: المجلس الحالي من أسوأ المجالس النيابية
جدد النائب د.وليد الطبطبائي التأكيد على أن املجلس احلالي من 
أس���وأ املجالس إال أنه شدد في الوقت ذاته على اهمية بقاء نواب ما 
يسمى باملعارضة في هذا املجلس على الرغم من كونهم اقلية فيه.

وقال الطبطبائي في رده على تساؤل الصحافيني عن مدى صحة 
ما يتردد عن نية نواب املعارضة العمل على التسريع في حل املجلس 
احلالي حتى وان اضطرهم االمر الى تقدمي استقالة جماعية: ان حل 
مجلس األمة بيد س���مو األمير ولكننا ننب���ه املواطنني الى خطورة 
املجل���س احلالي فه���و مجلس من اخطر املجالس عل���ى البلد نظرا 
خلط���ورة القرارات التي يصدرها مثل قانون اخلصخصة وال نعلم 
ما هي القرارات التي سيصدرها في املستقبل ناهيك عن عمل النواب 

على حماية الوزراء واحلكومة من اي مساءلة سياسية.
واضاف قائال ولكن يبقى وجودنا ضروريا من اجل التصدي لهذه 
القرارات او على األقل كشفها امام الشعب الكويتي اما االستقالة فإنها 
حتل االشكال ألنها س���تنتهي بإجراء انتخابات تكميلية وستصعد 
الى املجلس عناصر اخرى وال ندري س���تكون افضل ام ال، مؤكدا ان 

الهروب في هذه املرحلة قرار خاطئ.
وبس���ؤاله عما اذا كانت هناك اي تغييرات ستطرأ على تشكيلة 
احلكوم���ة احلالية قبل بداية دور االنعقاد املقبل قال الطبطبائي: ما 
نسمعه اش���اعات انتم )الصحافة( مصدرها ولكن نسمع ان وكالء 

وزارات يترقبون التغيير الوزاري في اكتوبر املقبل.

عسكر العنزي

مسلم البراك

ناشد رئيس جلنة الداخلية 
والدفاع النائب عسكر العنزي 
سمو رئيس احلرس الوطني 
الشيخ س���الم العلي، ونائب 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل األحم���د، بإنص���اف 
العسكريني اجلامعيني املتقدمني 
ليكونوا ضباط اختصاص، من 
الشروط القاسية التي وضعت 
لقبولهم والتي جتاوزت شروط 
وزارتي الداخلية والدفاع من 
حيث معدل التخرج من اجلامعة 
والذي عدل كش���رط للقبول 
وب���ات لزوما ان يكون املعدل 
اجلامعي »جيد جدا«، بعد ان 
كان منذ سنوات طويلة »جيد«، 
ومازال كذلك في وزارتي الدافع 

والداخلية.
وقال عس���كر ان احلرس 
الوطني يضيق اخلناق على 
املتقدمني لدورة الضباط من 
العسكريني حيث يشترط عليهم 
اجتياز اختبار الرياضة فيما 

انتقد النائب مس���لم البراك 
فك���رة توزيع قطعت���ي 3 و4 
العلني  النسيم باملزاد  مبنطقة 
على املواطنني، موضحا ان هذه 
السياسة والفلس���فة اجلديدة 
للحكومة مرفوضة ألنه يتبني 
لنا م���ن خاللها وكأن احلكومة 
تبحث ع���ن الربحية من خالل 
املواطن البسيط وعلى حساب 
مسكنه، السيما انه البد ان يتم 
توزيع قطعتي 3 و4 بالنس���يم 
وفق طلبات االسكان وكما هو 
معم���ول به في باق���ي املناطق 

السكنية.
الب���راك، في تصريح  وقال 
صحافي، ان ما تردد حول بيع 
االراض���ي في قطعتي 3 و4 في 
منطقة النس���يم باملزاد العلني 
ومببالغ تصل الى 40 و60 الف 
دينار امر غير مقبول وفلسفة 
ليست في محلها، متسائال: هل 
الدولة اآلن تبحث عن مصادر 
التمويل من خالل سكن املواطنني؟ 
السيما ان االراضي في منطقة 
النسيم تقع في منطقة سكنية 
وتضم ما يقارب 690 قسيمة ومن 
املفترض ان التعامل معها يكون 
كباقي املناطق السكنية مبؤسسة 
الرعاية السكنية وتوزيعها على 
املواطنني وفق طلبات االسكان 

كما هو معمول به.
الفلسفة  ان  البراك  واضاف 
اجلدي���دة للحكوم���ة مبحاولة 
القطع اخلالية  س���حب بعض 

خلدمة مؤسس���تهم ووطنهم 
كضباط اختصاص بعد ان انهوا 
دراستهم اجلامعية وباتوا علميا 
انه  مكسبا ملؤسستهم، وقال 
الحظ ان احلرس الوطني يقبل 
ضب���اط االختصاص املدنيني 
بتقدير جامعي »جيد« ويشترط 
على العسكريني العاملني لديه 
ان يكون معدلهم اجلامعي »جيد 
جدا« وان ينالوا تقدير امتياز 
في وحدتهم في السنوات الثالث 

االخيرة.
معتبرا هذه الشروط بأنها 
تب���دو تعجيزي���ة وصيغت 
لوضع العصا في دوالب قبول 
العسكريني كضباط وهذا امر 
ال ميكن ان يقبل به ال س���مو 
رئيس احلرس الوطني الشيخ 
سالم العلي، وال نائب رئيس 
احلرس الوطني الشيخ مشعل 
األحمد ومن هذا الباب فإنني 
اناشدهما التدخل إلعادة األمور 

إلى نصابها.

امامه غالء غير  العلني سيجد 
طبيعي في مواد البناء في ظل 
التالعب الواضح، خصوصا ان 
املواطن اآلن عندما توزع له اراض 
من قبل مؤسسة الرعاية السكنية 
ال يستطيع بناء القسيمة اال بعد 
اخذ قرض من قبل البنوك حتى 
يستطيع ان يكمل قسيمته، وفي 
املقابل جند ان احلكومة تريد ان 
تزيد من مصيبته وتزيد احلمل 
على املواطن���ني وتريد عرض 
االراضي باملزاد العلني دون اي 
مباالة بظروف املواطنني في ظل 

الغالء الذي تعيشه البالد.
وطالب البراك املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية بان تلغي فكرة 
عرض اراضي منطقة النس���يم 
العلني وان توزع وفق  باملزاد 
طلبات االس���كان وكذلك احلال 
القط���ع اخلالية في  مع جميع 
املناطق السكنية وان توزع وفق 
طلبات االسكان، والبد ان يكون 
للبلدية واملجلس البلدي دورا في 
هذا االجتاه، موضحا ان قضية 
قطعتي 3 و4 مبنطقة النس���يم 
البد ان حتل بأسرع وقت وباقي 
القطع اخلالية في املناطق البد 
ان توزع وفق طلبات االسكان 
ألننا ال نقبل فكرة التوزيع وفق 
املزاد العلني وال نريد ان تنتقل 
مشكلة النسيم الى باقي املناطق 
وتبدأ سياسة جديدة من احلكومة 
فبدال من التوزيع وفق الطلبات 

يكون التوزيع وفق املزاد.

املتقدمني من  ال يشترط على 
املدنيني اجتياز هذا االختبار، 
الذي يطبقه اجليش والشرطة 
على املتقدمني لدورة الضباط 

من املدنيني.
مشيرا الى ان هذا دليل آخر 
على منهج تصعيب االمور املتبع 
على العسكريني الذين خدموا 
الوطني ويس���عون  احلرس 

باملناط���ق الس���كنية وعرضها 
الى  العلني حيث تصل  باملزاد 
60 الف دينار ال ميكن قبولها بأي 
حال من االحوال ألنها تعد غير 
منطقي وغير مقبول، موضحا انه 
سيتقدم باقتراح يتعلق بقطعتي 
3 و4 مبنطقة النس���يم او باقي 
القطع اخلالية باملناطق السكنية، 
بحيث حتول الى مؤسسة الرعاية 
الس���كنية ويتم توزيعها على 
املواطنني وفق طلبات االسكان، 
وانه س���يقدم هذا االقتراح في 
أقرب وقت للجنة شؤون االسكان 

البرملانية.
الب���راك ان قضية  واوضح 
العلني  عرض االراضي باملزاد 
قضي���ة خطيرة ج���دا في ظل 
التي تؤرق  القضية االسكانية 
املواطنني، الس���يما ان املواطن 
عندما يش���تري ارض���ا باملزاد 

عسكر إلنصاف العسكريين الجامعيين
في الحرس الوطني

هل الحكومة تبحث عن الربحية؟

اعتبر شروط االنضمام لدورة الضباط تعجيزية

البراك: فكرة توزيع قطعتي 3 و4 بمنطقة
النسيم بالمزاد العلني مرفوضة

الحربش يطالب الحماد بكشف
مالبسات التخبط وفوضى إصدار القرارات


