
7الثالثاء  11 يناير  2011  
الشمري: إحالل أبناء البدون مكان العمالة الوافدة

في أجهزة الدولة يحد من الجرائم الناتجة عن البطالة

»الشفافية« في تقريرها عن شهر ديسمبر:

معوقات أمام الحكومة اإللكترونية وتردي أوضاع اإلعالم االقتصادي

طالب الناشط السياسي خليل الشمري احلكومة 
بإيجاد احللول املناسبة والسريعة حلل مشكلة 
البطالة املنتش���رة بني أبناء البدون حلني حسم 
قضيتهم نهائيا مطالبا باستغالل أبناء هذه الفئة 
لدفع عجلة االقتصاد الكويتي، مؤكدا أن البدون 
هم جزء ال يتجزأ من املجتمع الكويتي ومن حقهم 
مش���اركتهم في مشاريع التنمية ليشعروا بأنهم 
شركاء في تنمية وتطوير الكويت بجهد صادق 

وعطاء مميز.
وطالب الشمري بإحالل البدون محل العمالة 
الوافدة في األجهزة احلكومية، حيث أصبحت تلك 
العمالة عبئا يثقل كاهل الدولة وسببا في خروج 
األموال إلى اخلارج دون أن يتم استغاللها داخل 
البل���د، خصوصا أننا نطمح ألن تتحول الكويت 

إلى مركز مالي جاذب لألموال من اخلارج.
وأكد الش���مري أن عملية إح���الل البدون في 
مؤسس���ات الدولة واستغالل كوادرهم سيضمن 
القضاء على كثير من اجلرائم التي نشأت نتيجة 
للبطالة والفقر لدى البدون من جهة وتدوير عجلة 
رؤوس األم���وال داخل الكويت م���ن جهة أخرى 
واحليلولة دون خروجها واس���تغاللها ليضمن 

التطور والتقدم واالزدهار لالقتصاد الكويتي.
ودعا الش���مري احلكومة الى التيس���ير على 
ه���ذه الفئة حلني الفصل ف���ي قضيتهم حيث ان 
أبواب التوظي���ف مغلقة أمامهم حتى في القطاع 
اخلاص إال ف���ي أضيق احلدود كاللجان اخليرية 
وغيرها واس���تغاللهم برواتب متدنية جدا علما 

أنهم محرومون من مزاوله األنشطة.

الش���فافية  أص���درت جمعية 
الش���هري بشأن أحوال  تقريرها 
الشفافية عن شهر ديسمبر املاضي 
والتي تسعى من خالله الى رصد 
الساحة احمللية خالل  مستجدات 
ش���هر كامل ف���ي مج���االت إعالء 
الشفافية ومكافحة الفساد خاصة ما 
يتعلق بأحوال األجهزة التشريعية 
والتنفيذية واملؤسسات الرقابية.

الكهرب���اء واملاء  فف���ي وزارة 
أعلن���ت الوزارة ع���ن ان اجمالي 
قيمة مش���اريعها خالل السنوات 
األربع املقبلة يبلغ ستة مليارات 
دينار س���يتم انفاقها على تنفيذ 
الكهربائية،  143 مشروعا للطاقة 
في الوقت ال���ذي أكد فيه التقرير 
األخير لديوان احملاس���بة وجود 
قصور في التخطيط االستراتيجي 
ملش���اريع توليد الطاقة في بعض 
قطاعات ال���وزارة، والتراخي في 
إحكام الرقابة على العقود املبرمة، 
وعدم وجود رؤية لتطوير شبكات 
الكهربائي���ة وحتديث  التوزي���ع 
احملط���ات واس���تبدال احملوالت 
املتهالكة، وضعف إشراف الوزارة 
على أعمال عق���ود خطوط املياه، 
وتضخم مخزونها من املواد ليصل 
الى 279 مليون دينار صرف منها 
خالل س���نة كاملة ما نسبته %13 
فقط، يضاف الى ذلك ما يكش���ف 

عنه تباعا من تردي إدارة الوزارة 
ملش���اريعها ما بني نقص الكفاءة 
الوقائع  الفنية أس���فر في إحدى 
عن تصريف مائة مليون جالون 
امبراطوري من املياه املقطرة في 
البحر، مع تعسف في جتميد فنيني 
واس���تبعادهم من مواقع عملهم، 
وتشكيل ال يراعي تعارض املصالح 
للجن���ة حتقيق خاص���ة بفحص 
الوزارة  التي طرحتها  املناقصات 
خالل الس���نوات اخلمس األخيرة 
لتنفيذ مش���روعاتها االستثمارية 
اجلديدة وبرامج الصيانة الدورية 
واجلذرية ملشروعاتها، واستمرار 
شكاوى الشركات بسبب ترسيات 
لبعض املناقصات في غير موضعها. 
وقال التقرير ان هذه املسألة بحاجة 
الى وقفة موضوعية تراجع فيها كل 
اجلوانب املتصلة بهذا الواقع غير 
الصحي مع جسامة املبلغ املخطط 
لصرفه مبا ال يدعو لالطمئنان على 
مساراته املستقبلية، وهو ما يتطلب 
متابعة واعية ومسؤولة من مجلس 
األمة. اما في وزارة اإلعالم فأصدر 
الوزير قرارا باألنظمة والضوابط 
اتباعه���ا لتدقيق وبيان  الواجب 
املركز املالي حلسابات املؤسسات 
والش���ركات املرخص لها بإصدار 
صح���ف أو قن���وات تلفزيونية، 
وهي خطوة مهمة نأمل ان تساهم 

في إضفاء الشفافية على ما يثار 
دوما حول مصادر متويل وسائل 
اإلعالم اخلاصة، ومن الضروري 
هنا ان نحذر من ان هجوما قد بدأ 
بالفعل على ه���ذا التوجه بانتقاد 
القرار والتشكيك في امكانية وكفاءة 
تنفيذه، وهو أمر متوقع يجب أال 
ينال من عزم الوزارة نحو االلتزام 
مبسؤولياتها في هذا اخلصوص.

ف���ي ملف آخر كش���ف مؤمتر 
متخصص ع���ن ت���ردي أوضاع 
اإلعالم االقتصادي من جهة نقص 
الوطنية  العمالة  التأهيل وغياب 
وانعكاس���ات ذل���ك عل���ى املهنة. 
اما امللف األكثر س���خونة في هذا 
الش���هر فتمثل في اعتماد مجلس 
الوزراء ملش���روعي تعديل قانون 
اإلعالم املرئي واملسموع وتعديل 
قانون املطبوعات والنشر، متخذا 
منحى التوس���ع في االستثناءات 
واحملظ���ورات وتغليظ العقوبات 
مما يعد جتاوزا واضحا على مبادئ 
الدميوقراطية وحقوق اإلنس���ان 
ونصوص الدستور. اما في مجال 
اختراق النظم اآللية فعدة وقائع 
جرى تداولها خالل هذا الشهر وعلى 
مدى عدة أشهر متتالية باستغالل 
موظفني لصالحيات دخولهم على 
االنظمة اآللية املعتمدة في جهاتهم 
خاصة في وزارات اخلدمات مثل 

الداخلية والش���ؤون االجتماعية 
والتج���ارة والعدل بغرض مترير 
معام���الت غير قانونية وحتريف 
مس���ار عمليات مالية تترجم في 
النهاية بخسائر تلحق باملال العام 
وتع���دي على حق���وق الناس، ما 
يتطلب ضرورة فتح ملف مستويات 
األم���ان املصممة داخل هذه النظم 
والضوابط األمنية اآللية واليدوية 
والتساهل في تداول كلمات السر ما 
يطيح بجدوى انشاء هذه النظم. 
أما احلكومة االلكترونية فاملتابعة 
العلمي���ة التخصصية لهذا امللف 
املهم تكشف عن املعوقات اجلسيمة 
في هذا املشروع احليوي والبطء 
الش���ديد في اجنازه رغم االنفاق 
الكبير عليه مع مراوحته في نطاق 
بعض املعامالت االلكترونية تتفاوت 
بشكل كبير في اهميتها وجدواها 
العملي���ة ومقابلته���ا الحتياجات 
الناس. وفي هيئة شؤون القصر 
كش���ف تقرير لديوان احملاس���بة 
عن اهمال جس���يم وس���وء ادارة 
ف���ي التعامل مع اموال القصر من 
ش���أنه ان يهضم حقوقهم بايراد 
التمييز اشارت فيه  حكم حملكمة 
التقصيرية  الهيئة  الى مسؤولية 
لثبوت تقاعسها واهمالها في العناية 
املطلوبة واجلهد الصادق حلماية 

هذه االموال ومنع اهدارها.

خليل الشمري

للتجارة العامة واملقاوالت

وجميــع العامـلـني فيـهـا

تتقــــدم

�سائلني اهلل العلي القدير  اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم اأهله ال�سرب وال�سلوان

بــاأحـــر الـتــعـــازي القلبـيـــة واأ�سدق املـــوا�ســـاة اإلــى

فواز ويو�سف خالد املرزوق

واإىل عموم اآل املرزوق الكرام

لـوفـاة املغــفـور لـه  بـاإذن اهلل تـعـاىل

 خالـد يو�سف املرزوق

�سركة فني�سكو العاملية

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

يتقدم بخــالــ�ص العـــزاء واملـوا�ســاة اإلــى

لـوفـاة  املغــفـور لـه  بــاإذن اهلل تـعـاىل

 العم/ خــالـــد يـو�ســف الـمــرزوق

�سعود بن عبداهلل الدروي�ص

الأخ/ يـو�سف خــالــد يــو�ســف الـمــرزوق

و الأخ/ مـرزوق خــالــد يــو�ســف الـمــرزوق

وعمـوم عائلـة الـمرزوق الكـرام


