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نهنئ رئيس الوزراء على نيل ثقة أعضاء المجلس وعلى الحكومة االستفادة من المالحظات المثارة من قبل النواب ومعالجتها ومتابعة تنفيذها
م�ا يجمعنا أكث�ر مما يفرقنا وعلينا الح�رص على الكويت وأهله�ا ونتعامل برقي حتى لو اختلفنا في الرأي لنكون عند حس�ن ظن س�مو األمير

مخلد: عام 2020 سيشهد ثورة كبيرة في الطرق لتتسع ألكثر من ثالثة ماليين سيارة

ينبغ�ي انقض�اء عش��رة أي��ام عل�ى اس�تقالة الق�الف حت�ى ت�درج ف�ي جدول 
الجلس�ة وس�أب��ذل جه�دي لثني�ه عنه�ا ألن�ه م��ن الكف�اءات الت���ي نعت�ز بها

هنأ رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي سمو رئيس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد على ثقة اعضاء املجلس، داعيا اعضاء 
الس���لطتني الى العمل على استقرار الكويت، محذرا في الوقت 

ذاته من اخلروج إلى الشارع.
وقال اخلرافي في تصريح إلى الصحافيني قبل خروجه من 
املجلس »تابعنا جميعا ما جرى في جلستي استجواب رئيس 
احلكومة وطلب »عدم التعاون« واللتني عقدتا في إطار الدستور 
والالئحة في قاعة عبداهلل الس���الم الت���ي هي املكان الصحيح 

للتوصل إلى النتيجة.
وهنأ اخلرافي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
ثقة املجلس، معربا عن امله في أن يأخذ سموه بعني االعتبار 
املالحظات التي  اثارها النواب خالل »اجللستني«، واالستفادة مما 
كان مفيدا في حديث االعضاء ومتابعته ومعاجلة املالحظات.

أضاف »نتمنى أن نعمل جميعا على ما فيه اس���تقرار بلدنا 

واجناز القوان���ني في اطار الدميوقراطية الت���ي ينبغي علينا 
احملافظة عليها، وأن تكون كما يجب عليه كقدوة للجيل القادم 

في كيفية متتعنا بهذه الدميوقراطية واحلفاظ عليها«.
وقال »يجب ان يكون اجلميع يدا واحدة من خالل املؤسسة 
الدميوقراطية كإخوة وزمالء حريصني على مصلحة الكويت«، 
مؤكدا صعوبة التوصل الى اإلجماع في كل القضايا، ومع ذلك 
يفترض ان تكون نقاشاتنا داخل القاعة، وان نقبل باإلجراءات 
الالئحية ونتيجة التصويت اتساقا مع اليمني الدستورية التي 

اقسمناها«.
واع���رب اخلرافي عن امله في ان يع���ي اجلميع أهمية عدم 
اخلروج الى الشارع الذي ليس ساحة معركة، وال يتيح الشارع 
االستماع الى الرأي والرأي اآلخر والساحة ليست مجاال لالرهاب 
الفكري، وليست مجاال إلتاحة الفرصة باتخاذ القرار املناسب ألحد 
وفقا لقناعته«. محذرا مما قد يحدث في الشارع، »فمن يبحث 

عن الفتنة او يدع���و للتأزمي، أو يرغب في املزايدة قد يتواجد 
في الش���ارع، وهذا كله ال ميكن ان ينفع إال بتنظيم املواضيع 

والذي لن يتواجد اال في قاعة عبداهلل السالم.
واض���اف: أود تذكير زمالئي أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا 
وعلين���ا احلرص على الكويت وأهل الكويت، وأن نضع أيدينا 
بأيدي البعض، وان نتعامل برقي واحترام حتى لو كانت هناك 
خالفات في وجه���ات النظر، لنكون عند حس���ن ظن صاحب 

السمو األمير.
وفيما ان كانت استقالة النائب حسني القالف ستدرج على 
اجللسة املقبلة، قال »لن تدرج، النه ينبغي انقضاء  عشرة ايام 
على األقل على تقدميها قبل أن حتال  إلى اجللس���ة »وتعرض 
على األعضاء، مش���يرا الى انه سيبذل كل جهده لثني القالف 
عن استقالته، ألنه من الكفاءات التي نعتز  ونفتخر بها، وهو 

من النواب الذين لهم مكانة عند زمالئه وناخبيه.

الخرافي: الشارع ليس ساحة معركة وال يتيح االستماع للرأي والرأي اآلخر
والساحة ليست مجاالً لإلرهاب الفكري واتخاذ القرار المناسب حسب القناعة

من يبحث عن الفتنة أو يدعو للتأزيم أو يرغب في المزايدة قد يتواجد في الشارع

)متين غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي متحدثا للصحافيني  

مخلد العازمي متحدثا بعد اجتماع اللجنة

القيادة األمنية في جلنة املرافق العامة

د.محمد البصيري ود.فاضل صفر بعد اجتماع جلنة املرافق العامة 

البصيري: إحالة »هيئة النقل« إلى مجلس األمة 
قريباً بعد اعتماد مسودته من الحكومة

الذي سينفذ بالتعاون  بالكويت 
م����ع املجلس األعل����ى للتخطيط 
ومكتب اإلمناء االجتماعي التابع 
لألمم املتحدة، مشيرا الى ان هذه 
التي  اإلس����تراتيجية املروري����ة 
انطلقت مسيرتها سيكون ضمن 
أهم متطلباتها إش����هار وتأسيس 
هيئة النقل التي س����تعمل حتت 
مظلته����ا ع����دة جه����ات حكومية 

متفرقة.
وأوضح الدوس����ري ان جميع 
اجله����ات املعنية بالنقل س����يتم 
إدراجها حت����ت مظلة هيئة النقل 
على مراحل ووف����ق آلية محددة 
حتى ترى النور بش����كل متكامل 
واكثر تنظيما لتخطيط وتصميم 
وتنفيذ الطرق اخلارجية والسريعة 
بالتنسيق مع وزارة اإلسكان لربط 
املشاريع السكنية وما شابه بهذه 
املخططات والتصاميم، مبينا ان 
الهيئة العام����ة للنقل لن يقتصر 
الطرق  عملها على تنظيم أعمال 
وامنا ستشمل ايضا حركة املركبات 
واملش����اة والنقل اجلماعي متعدد 
األغ����راض كالقط����ارات واملترو 
واحلافالت، متهيدا لرفع مستوى 
الس����المة في النقل وحل مشكلة 

لش����ؤون املرور الل����واء محمود 
النواب »الذين نعلم  الدوس����ري 
مدى وطنيتهم وحماس����تهم الى 
تغليب مصلح����ة الكويت وأمنها 
واس����تقرارها وأن تقتصر جميع 
مناقشاتهم ملختلف القضايا داخل 
الديوانيات والنقابات وجمعيات 
النفع العام والنوادي وليس في 
الس����احات العامة التي تعد ملكا 
للجميع ويخشى اختالط اخلبيث 
بالطيب فيها وزعزعة األمن خاصة 
القانون وراية  اننا جميعا حتت 
وأوامر سيدي صاحب السمو األمير 
الواضحة والصريحة بعدم جواز 
التجمع في أي س����احات عامة أيا 
كانت هذه الساحات، مشددا على 
ح����رص وزارة الداخلية على ان 
كرامة وأمن املواطن الكويتي تعد 

فوق كل اعتبار.
وقال الدوس����ري في تصريح 
للصحافيني: ال شك ان االستراتيجية 
املرورية قد انطلقت وبدأت املشاريع 
في التنفيذ وهناك مشروع لتطوير 
املركز الوطني للمعلومات املرورية 
الذي سيخدم جميع اجلهات املعنية 
بالشأن املروري وهناك مشروع 
النقاط السوداء وجغرافية احلوادث 

اللجنة عرضا وتصورا مستقبليا 
بأن عام 2020 سوف يشهد ثورة 
كبي����رة في الطرق غي����ر الطرق 
احلالية وهي ما تتسع لثالثة ماليني 
وخمسمائة وخمسني الف نسمة 
حسب املخطط الهيكلي الذي قدم 

من قبل فريق البلدية.
واوضح العازم����ي ان اللجنة 
طلبت من وزارة البلدية تزويدها 
بنسخة من هذا املخطط ملناقشته 
وت����دارك اي مالحظات عليه قبل 
تقدميه للمجلس حتى تكون هيئة 
النقل كامل����ة متكاملة في جميع 
قراراتها الن املطلوب ليس فقط 
ان يكون مجرد قانون وامنا البد 
ان تك����ون هناك اه����داف ورؤى 

استراتيجية.
وحول اعتراض وزارة الداخلية 
فيما يتعلق بهذا اخلصوص قال 
العازم����ي ليس لديه����م اعتراض 
باملعنى املفه����وم فقط هي وجهة 
نظ����ر حي����ث اس����تعرض اللواء 
الدوس����ري النتائج املترتبة على 
استخدام الكاميرات ومما صاحبها 
من انحصار في عدد الوفيات في 

العام 2010 مقارنة بعام 2006.
من جانبه دعا الوكيل املساعد 

االختناقات املرورية خاصة انه مت 
تخصيص ما يعادل 4% من ميزانية 

اخلطة التنموية لهذا الغرض.
وتوجه الدوس����ري بالش����كر 
اجلزيل لرئي����س وأعضاء جلنة 
املراف����ق العام����ة والنائب عدنان 
املطوع الذي قدم اقتراحا بقانون 
لهذا الغرض الذي سيتم أخذ جزء 
منه ضمن املشروع احلكومي لهذا 
الغرض بعد االس����تعانة بكبرى 
املؤسسات االستش����ارية ومنها 
البنك الدولي واإلمناء االجتماعي، 
الفتا الى ان وزارة الداخلية ستقيم 
ورشة عمل في شهر مارس املقبل 
بالتزامن مع األس����بوع املروري 
العاشر من  الذي س����ينطلق في 

شهر مارس.
ق����ال الدوس����ري ان معدالت 
احلوادث في الس����نوات اخلمس 
املاضية شهدت انخفاضا ملحوظا 
بحيث أصبحت البالد األقل معدال 
للوفيات بني دول اخلليج واملنطقة 
حيث بلغت نسبة الوفيات 0.7 لكل 
100 ألف نسمة، مشيرا الى ان أسباب 
حتقيق هذه النتائج اإليجابية على 
مستوى السالمة املرورية يعود 
الى انتش����ار الدوريات والضبط 
املروري والكاميرات والتشدد في 
تطبيق القانون والوعي املروري 
نتيجة الدور الذي تقوم به وسائل 

اإلعالم.
وعل����ى صعي����د آخر، ش����دد 
الدوس����ري على ضرورة االلتزام 
بقان����ون التجمع����ات الواض����ح 
والصريح وال����ذي يقضي مبنع 
التجمعات العامة في األماكن العامة 
والساحات العامة خاصة ان وزارة 
الداخلية سبق ان أصدرت إعالنات 
بهذا الشأن الرامي في اجتاه التأكيد 
على عدم فهم البعض أو تفسيره 
اخلاطئ لنصوص قانون التجمعات 
إذ ان القانون ال يجيز اي جتمعات 
عامة، مش����يرا الى ان هناك مواد 
قانونية ليس هناك مجال لذكرها 
التجمعات  تؤكد على عدم جواز 

في األماكن العامة.

اعلن وزي����ر املواصالت وزير 
الدولة لش����ؤون مجل����س االمة 
د.محمد البصيري عن قرب احالة 
مش����روع قانون في انشاء هيئة 
النقل ال����ى املجل����س، مؤكدا في 
تصريح عق����ب حضوره اجتماع 
جلنة املرافق العامة ان هذا املشروع 
ضمن املشاريع الواردة في خطة 

التنمية.
وقال الوزي����ر البصيري »ان 
ل����دى احلكومة مش����روع قانون 
في ش����أن هيئة النق����ل، وقطعت 
فيه شوطا كبيرا، وتتم مناقشة 
القانونية لهذا املشروع  املسودة 
االحد املقبل في اللجنة القانونية 
الوزارية، ليتسنى احالة املشروع 
الى مجلس االمة بعد اقراره داخل 

مجلس الوزراء«.
واض����اف انه مت ف����ي اجتماع 
اللجنة البرملانية مناقشة مقترح 
نيابي في شأن هيئة النقل، معربا 
عن امله في التوصل الى تصور 
نهائي خالل االسابيع املقبلة لهذا 
القانون الذي نأمل ان يرى النور 

خالل دور االنعقاد اجلاري.
واكد رئيس جلنة املرافق العامة 
النائب مخلد العازمي ان اللجنة 
اجتمعت ام����س بحضور وزيري 
املواص����الت د.محم����د البصيري 
واالشغال العامة والبلدية د.فاضل 
صفر وممثل وزارة الداخلية الوكيل 
املساعد مدير االدارة العامة للمرور 
اللواء محمود الدوس����ري، حيث 
متت مناقش����ة املقترحات املقدمة 
من النائب عدنان املطوع بش����أن 

قضية النقل.
واضاف ان احلكومة بينت ان 
لديها قانونا بهذا اخلصوص وهو 
على اللمسات االخيرة وسوف يقدم 

الى مجلس االمة قريبا.
وتابع العازمي: انه متت مناقشة 
هذه القضية املتعلقة بهيئة النقل 
في ضوء ان غالبية الدول املجاورة 

سبقت الكويت في هذا املجال.
وكشف ان فريق وزارة الداخلية 
املختص بشؤون املرور قدم اثناء 

عبدالصمد يؤكد أهمية دور لجنة الميزانيات اللجنة القانونية الوزارية تنظره األحد المقبل
والحساب الختامي في تقييم أداء الوزارات

الحويلة يسأل عن تطبيق وتفعيل 
الالئحة األساسية لجريدة آفاق الجامعية

استفسر عن طبيعة عمل المستشارين

قال رئيس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي النائب عدنان 
عبدالصمد انه يالحظ الزيادة 
املستمرة في جملة املصروفات 
في الوزارات واإلدارات احلكومية 
م���ن 6.8 ملي���ارات دينار في 
احلس���اب اخلتام���ي للس���نة 
املالي���ة 2006/2005 الى 16.12 
مليار دينار معتمدة في ميزانية 
السنة املالية 2011/2010 وبلغت 
نسبة الزيادة 235% خالل هذه 

الفترة.
وعلى الرغ���م من مضاعفة 
جملة املصروف���ات للوزارات 

واإلدارات احلكومية لكنه يالحظ انخفاض مستوى 
األداء ومس���توى جودة اخلدمات التي يحصل 
عليها املواطنون في مجاالت التعليم والصحة 
واالسكان واملرافق العامة، ويرجع ذلك الى غياب 
تقييم األداء في اجله���ات احلكومية عند بحث 
ومراجعة احلس���ابات اخلتامية والتركيز على 
الرقابة احملاسبية الكتش���اف املخالفات املالية 
واإلدارية والقانونية وذلك بهدف حماية األموال 

العامة.
من أج���ل ذلك يجب التأكيد على تفعيل دور 
جلنة امليزانيات واالهتمام بعملية تقييم األداء 
للجه���ات احلكومية عن طري���ق رصد وحتليل 
نتائج مؤشرات املتابعة الواردة في برنامج عمل 
احلكومة للس���نة املالية 2010/2009 من الفصل 
الثالث عشر 2013/2012/2010/2009  التشريعي 

وربطها باملنصرف الفعلي في 
احلساب اخلتامي للسنة املالية 
2010/2009 وذلك للتأكد من أن 
املبالغ املعتمدة ألي جهة حققت 
األهداف التي خصصت من أجلها 
وبذلك تتحقق الرقابة اإليجابية 
وتتحسن جودة اخلدمات التي 

يحصل عليها املواطنون.
وش���دد عبدالصم���د على 
ض���رورة ان توضح الوزارات 
واجلهات احلكومية عند بحث 
حساباتها اخلتامية للسنة املالية 
2010/2009 تزويد اللجنة بتقرير 
يوضح نتائج مؤشرات املتابعة 
التي حددتها بنفسها في برنامج عمل احلكومة 

واملقدم إلى مجلس األمة.
ومن املهم التأكيد ايض���ا على اهمية تزويد 
اللجنة بتقرير تفصيلي يقارن بني عدد املشروعات 
اإلنشائية النمطية واملشروعات التطويرية الواردة 
في برنامج عمل احلكومة للسنة املالية 2010/2009 
واملشروعات الواردة في احلساب اخلتامي لنفس 
السنة واملنصرف الفعلي وأسباب االختالفات في 

عدد املشروعات واملنصرف الفعلي عليها.
ويقت���رح عبدالصمد دراس���ة إنش���اء إدارة 
متخصصة في ديوان احملاس���بة لتقييم األداء 
للوزارة واجلهات احلكومية وبذلك تتحقق الرقابة 
املالية والرقابة اإليجابية بتحسني األداء واالرتقاء 
مبس���توى جودة اخلدمات التي يحصل عليها 

املواطنون.

قدم النائب د.محمد احلويلة 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
التعليم العالي د.موضي احلمود 
ج���اء في���ه: يرج���ى تزويدي 

باآلتي:
ما مدى تطبيق وتفعيل ما 
شملته الالئحة األساسية جلريدة 
آفاق اجلامعية يوليو 2001 إداريا 

ومهنيا وحتريريا؟
ويضم املجلس االستشاري 
جلريدة آفاق كال من: نائب مدير 
اجلامعة األكادميية املس���اند 
رئيسا � رئيس حترير جريدة 
آفاق � مس���اعد عميد ش���ؤون 
الطلب���ة � مدير إدارة العالقات 

العامة، رئيس مجلس أعضاء هيئة الت����دريس 
� رئيس االحتاد الوطني لطلب����ة الكوي����ت، ما 
دور املجلس االستشاري جلريدة آفاق خ�����الل 
األربع س���نوات املاضية منذ عام 2007 حت���ى 
تاريخه يرجى تزويدي بصورة من محاض�����ر 
االجتماع الس���ابقة للمجلس االستش���������اري 
آلفاق وهل مت صرف املكافآت السنوية ألعضاء 
املجل���س االستشاري وفق الئحة آفاق ويرجى 
تزوي������دي أيض���ا مبا يثبت ص���رف املكافآت 
لألع����وام املذك���ورة م���ن 2007 حتى تاريخه 
بناء على ما جاء في الفقرة )د( للبند الرابع في 

الالئحة املالية.
ويرجى تزيدي بأسماء وص�����ور من قرارات 
مديري حترير جري���دة آفاق الذين تعاقب������وا 
على ادارة حتريرها من عام 2001 حتى تاريخه 
س���������وءا كان تعيينه���م بالتكليف أو مثبتني 

رسميا؟

ويرجى تزويدي بأس���ماء 
آفاق وقد  العاملني في جريدة 
مت اعفاؤهم من التوقيع بنظام 
البصمة وهل اعفاؤهم ملتزم 
بقرار مجلس اخلدمة املدنية رقم 
2006/41 بشأن قواعد وأحكام 
وضوابط العمل الرسمي بنظام 

البصمة؟
ويرجى تزويدي بكش���ف 
بأس���ماء العامل���ني حتت بند 
»أج���ر مقاب���ل عم���ل« وقيمة 
الش���هرية لكل منه�م  املكافأة 
مع ذكر الوصف الوظيفي لكل 
منهم وما األعمال التي قام بها 
وأشرف عليها كل منهم سواء 

حتريريا أو إداريا؟
وما طبيعة عمل املستش���ارين بجريدة آفاق 
وما مسمياتهم الوظيفية وما االعمال التي قاموا 
بها أو اشرفوا عليها منذ عام 2004 حتى تاريخه 
وتزويدنا مبا يثبت قيامه���م بالعمل حتريريا 

وإداريا؟
ويرجى تزويدي بجدول املكافآت الش���هرية 
املعمول به في جريدة آفاق مرفق به نظام املكافآت 

لالئحة آفاق منذ عام 2007 حتى تاريخه.
ويرجى تزويدي بصورة من تفاصيل بنود 
عقد التمثيل اإلعالم���ي احلصري جلريدة آفاق 
اجلامعية املبرم مع شركة الدعاية واإلعالن من 

تاريخ 2007/1/1 حتى تاريخه.
ومتى مت تعي���ني رئيس حترير جريدة آفاق 
احلالي وكم مرة مت التجديد له، وما اآللية املتبعة 
منذ التجديد لرئيس التحرير، ومتى تنتهي والية 

رئيس التحرير احلالي؟

عدنان عبدالصمد

د.محمد احلويلة


