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اللجنة المشتركة بين »حقوق اإلنسان« والبدون تنتهي من تقريرها قبل جلسة 8 مارس
وجهت الدعوة إلى قياديي الداخلية ومقدمي المقترحات النيابية.. والحمود يعتذر عن الحضور لعدم أدائه اليمين الدستورية أمام مجلس األمة

)متني غوزال( جانب من اجتماع اللجنة املشتركة بني حقوق االنسان وغير محددي اجلنسية أمس 

اللجنة املش����تركة بني  عقدت 
جلنة حقوق االنسان وجلنة غير 
محددي اجلنسية اجتماعا ملناقشة 
االقتراحات النيابية بشأن احلقوق 

املدنية للبدون.
وتوق����ع رئيس جلنة معاجلة 
اوض����اع غير محددي اجلنس����ية 
النائب د.حسن جوهر اجناز اللجنة 
تقريرها في شأن املقترحات النيابية 
احملال����ة لها حول احلقوق املدنية 
واالجتماعية للبدون مثل جلسة 
مجلس األمة املقررة في الثامن من 

مارس املقبل.
وأوض����ح ف����ي تصري����ح الى 
الصحافيني عق����ب اجتماع جلنة 
البدون أمس انه مت دعوة مقدمي 
االقتراحات ملنافشتهم في مضامني 
املقترحات، كما يتم اليوم الثالثاء 
مناقش����ة قيادات وزارة الداخلية 
في األحداث األخيرة، بعد اعتذار 
وزير الداخلية الشيخ احمد احلمود 
بس����بب العائق الدستوري الذي 
يحول دون حض����وره، واملتمثل 
في عدم أدائه اليمني الدس����تورية 

أمام مجلس األمة.

إقرار الحقوق المدنية

وأعرب د.جوهر عن أمله في ان 
تك����ون لدينا بداية جدية وعملية 
القرار احلقوق املدنية واالجتماعية 
للبدون السيما بعد املوقف احلكومي 
املقاطع للجلسات الثالث التي كان 
مقررا لها مناقش����ة تقرير حقوق 
الب����دون، فضال ع����ن مقاطعتها 

اجتماعات اللجنة للغرض ذاته.
وعن امكانية اجراء تغيير على 
تقرير اللجنة التكميلي املدرج على 
جدول اعمال املجلس قال د.جوهر: 
»هذا يعود الى ما تقرره الغالبية 

داخل اللجنة«.
وح����ول ما يتردد ع����ن ادراج 
التجنيس على »حقوق  موضوع 
البدون« اوضح ان هذا كذلك يعود 

الى ما تقرره اللجنة.
من جانب آخر، متنى د.جوهر 
االنتصار للشعب الليبي جتاه هذا 
النظام وان تك����ون الكلمة العليا 
للش����عوب، وحذر م����ن ان تكون 
هناك تدخ����الت خارجية حلماية 
هذا النظام الفاسد، معربا عن أمله 
في ان يكون مصير األنظمة الفاسدة 

الى الزوال.
أك����د النائب عدنان عبدالصمد 
بعد االجتماع املش����ترك للجنتي 
البدون وحقوق االنسان يوم امس 

انه مت مناقشة القضايا الساخنة 
وما مت من مظاهرات في منطقتي 
الصليبية وتيماء، مشيرا الى انه 
متت دعوة املس����ؤولني في وزارة 
الداخلية لالجتم����اع هذا »اليوم« 
الثالثاء، موضحا انه توجد اشكالية 
بحضور وزير الداخلية النه لم يؤد 
القسم امام مجلس االمة وبالتالي لن 
يحضر ملانع دستوري وسنكتفي 
بالقيادات االمنية في وزارة الداخلية 
لالطالع على ما حدث في املظاهرات 
االخيرة واجراءات الوزارة في هذا 

الصدد.

تشريعات لفئة البدون

وق����ال عبدالصم����د ان هناك 
تفهم����ا لظروف االخ����وة البدون 
ومعاناته����م وجمي����ع االعض����اء 
يحسون مبظلوميتهم ومعاناتهم 
ويجب انصافهم بصورة مستعجلة 
جدا وعدم التأخير فعلى الرغم من 
الدعوات املتكررة للحكومة لكن لم 
حتل هذه املش����كلة، هذا مع العلم 
ان هناك تش����ريعات على جدول 
اعمال املجلس فيما يتعلق باحلقوق 
التجنيس  املدنية وممن يستحق 

من هذه الفئة.
وكشف عبدالصمد عن مناقشة 
احلقوق املدنية وموضوع التجنيس، 
مشيرا الى وجود تفاوت في اآلراء 
املدنية  اقرار احلقوق  بخصوص 
اوال ام مناقش����ة احلقوق املدنية 
وقضية التجنيس اذ يرى البعض 
تأجيل التجنيس وهو ضد انصاف 
البدون ويخلط االوراق بادعائه ان 
فئة كبيرة من البدون غير مستحقة 
وقامت باملظاهرات لتفرض واقع 
التجنيس، الفتا حتى ال يتم خلط 
االوراق سيتم اقرار احلقوق املدنية 
وبعد ذلك يتم حتديد آلية ملوضوع 

التجنيس.
واشار عبدالصمد لوجود عدة 
مقترحات نيابية من د.حسن جوهر 

واحمد السعدون.
وبني عبدالصمد ان هناك توجها 
إليجاد توافق بني النواب حلل هذه 
املشكلة، مؤكدا على ضرورة حل 
هذه القضية املتجذرة والتي طال 
فيها الزمن مش����ددا على ضرورة 
تعامل وزارة الداخلية باس����لوب 
انس����اني وخاصة في املظاهرات 
االخيرة، مش����يرا ال����ى ان قضية 
البدون تتعلق باالمن الوطني والبد 
من حلها س����ريعا ملضي 40 عاما 
عليها فهي ليست وليدة الساعة.

وقال عبدالصمد ان النائب احمد 
السعدون في مجلس 81 بعد مناقشة 
هذه القضية وصفها بلغم في أي 
حلظ����ة قد ينفج����ر واآلن يتضح 
ان ب����وادر هذا االنفجار بدأت بعد 
انطالق املظاهرات في االيام االخيرة 
فالكل متفق على اهمية االستعجال 
بالقضية التي قد تشكل ازمة امنية 

او سياسية ال سمح اهلل.

وعود لم تتحقق

الدقباس����ي  النائب علي  حّمل 
املجلس احلالي مسؤولية حتقيق 
اإلرادة الشعبية في سن التشريعات 
الالزمة إلنهاء الظلم والتعس����ف 
ال����ذي تتعرض له فئ����ة البدون، 
معربا في الوقت ذاته عن رفضه 
ألي إجراءات تعسفية تتخذ بحق 
املتظاهرين من فئة البدون، والذين 
كانت مظاهراتهم نتيجة طبيعية 

للسياسات احلكومية.
وقال الدقباس����ي في تصريح 
انه  للصحافيني في مجلس األمة 
منذ ان ظهرت مشكلة البدون الى 
الوج����ود في بداي����ة الثمانينيات 
واحلكومة ال تقدم سوى الوعود 
الفتا الى انه بعد 30 عاما ال يوجد 
اي شيء من هذه الوعود يتحقق 
عل����ى ارض الواق����ع، معربا عن 
أس����فه لعدم تفاعل احلكومة مع 
اللجان  التي تعقدها  االجتماعات 
البرملانية ملناقش����ة هذه القضية 
وعدم تقدميه����ا اي حلول عملية، 
باإلضافة الى ممارس����ة احلكومة 

سياس����تها املعروفة في تعطيل 
اجللس����ات بغيابها عن اجللس����ة 
التي كانت مقررة ملناقشة قانون 

احلقوق املدنية.
وبنّي الدقباسي ان التظاهرات 
التي شهدتها بعض املناطق مؤخرا 
هي نتيجة طبيعية لسياس����ات 
احلكوم����ة، محذرا م����ن اتخاذ اي 
إج����راءات قمعية جتاه البدون أو 

غيرهم.
النواب  ان  الدقباس����ي  وأك����د 
سيدفعون باجتاه إقرار القوانني التي 
تنصف البدون بعيدا عن التسويف 
واملماطلة من اجلانب احلكومي، الفتا 
الى ان النواب سيتقدمون بتشريع 
الب����دون حقوقهم  قانوني مينح 
اإلنس����انية والشرعية وباألخص 
أبناء الكويتيات والشهداء وأبناء 
املتجنس����ني والشرائح املستحقة 
للجنسية ممن ال توجد عليهم قيود 

أمنية حقيقية.
وحمل الدقباسي مجلس األمة 
املسؤولية عن ضرورة استصدار 
الوطني  األم����ن  تش����ريع يحقق 
البدون  والسالم االجتماعي لفئة 
أو غيرهم، مش����يرا الى ان قضية 
البدون تنس����حب عل����ى املجتمع 
بأكمله وان األم����ن االجتماعي ال 
يتحقق بالتمنيات وامنا باإلجراءات 
الفعلية، مؤكدا ان اإلرادة الشعبية 
حتث املجلس احلالي على اتخاذ 
اإلج����راءات والتدابير التي تنهي 

الظلم والتعسف.
الدقباس����ي اعتقال  ورف����ض 

املتظاهري����ن أو االعت����داء عليهم 
بالضرب وتلفيق االتهامات لهم، 
مبينا ان هذا األمر س����يزيد الطني 

بلة ولن يعالج األمور.

خدمات انسانية

أكدت النائبة سلوى اجلسار ان 
البالد  الى  احداث الشغب اساءت 
وسمعتها في احملافل الدولية وآملت 
املواطنني واملقيم����ني، والدولة لم 
تتوان ف����ي دعم وتقدمي اخلدمات 
االنسانية للمقيمني بصورة غير 
قانوني����ة في املج����االت الصحية 
واالجتماعي����ة واالنس����انية، وال 
توجد اسباب واقعية ملا حدث من 
تظاهرات ومظاهر االخالل باألمن 

غير املبررة.
واضاف����ت: »ه����ذه املظاهرات 
اخلارج����ة عل����ى القان����ون تزيد 
املشكلة تعقيدا وال تفيد في حلها، 
ان الظروف التي متر فيها البالد 
تختلف متاما عما تتمتع به الكويت 
م����ن االمن واالمان واالس����تقرار، 
التصرفات غير  واس����تمرار هذه 
املسؤولة متثل وقائع غريبة على 
الكويتي لم يشهدها من  املجتمع 
قبل والنزول الى الشوارع مبا ميثله 
خروج عن الش����رعية ويحمل من 
مخاطر تعبث بها بعض اجلهات 
اخلارجية تخل بأمن واس����تقرار 

البالد«.
واشارت الى ان األمن ورجاله 
ال يجوز بحال التعدي عليهم على 
اي نحو فهم درع العدالة وصمام 

االستقرار في املجتمع وحماة أمن 
املواط����ن واملقيم ف����ي ظل مبادئ 

الدستور والقانون والشرعية.
وبين����ت ان تدخ����ل البع����ض 
مبطالبات في وس����ط احلش����ود 
يؤجج اخل����الف ويدعم اخلروج 
على الشرعية والبعض من االخوة 
ولالسف ال يستشعر ان الظروف 
الدولية تستلزم ان نكون على اهبة 
االستعداد واالعداد ملا يلزم لتأمني 
البالد، ال الوقوف الى جانب مثيري 

الشغب واملتظاهرين.
واوضح����ت ان الكويت قدمت 
خدم����ات مختلفة لغي����ر محددي 
اجلنسية ومنها: انشاء جلنة خاصة 
البدون،  املقيمني  ملعاجلة شؤون 
ولم تبخل الدولة يوما او تتخلى 
عن دعمهم ومنها: تخصيص 5500 
وحدة سكنية، وانشاء صندوق دعم 
تعليم ابنائهم ورصد ماليني الدنانير 
ملدارسهم وجامعاتهم، وتشغيلهم 
في وزارات الدولة وعلى نحو خاص 
الداخلية والدفاع، وتخفيض رسوم 
الضمان الصحي لهم من 50 دينارا 
الى 5 دنانير فق����ط لعدد 39000 
بدون، ودعم مادي من بيت الزكاة 

الكثر من 395000 شخص.
واكدت ان احملرضني على هذه 
املظاهرات من اخلارج معروفون 
ويتربصون بالبالد ش����را ويجب 
والتص����دي  امامه����ا  الوق����وف 

ملروجيها.
وثمنت اختيار الس����يد صالح 
الفضال����ة على رئاس����ته للجهاز 

املرك����زي ملعاجلة اوضاع البدون 
فهو من الكفاءات الوطنية املشهودة 
بحياديتها واخالصها للوطن ونأمل 
من املجتمع إعطاءه الفرصة الكاملة 
لكي يعمل وفق االسس املوضوعية 
النه����اء هذا امللف املهم واحليوي، 
ونؤكد على ان أمن البالد ال يقبل 
العبث من اي كان وسنتصدى الي 

محاوالت قد يهدف لها البعض.

تجنيس أبناء الكويتيات

استغرب النائب مسلم البراك 
التأخر ف����ي انهاء معان����اة أبناء 
املتجنس����ني وخصوص����ا دفعة 
)2007( والدفعات السابقة وتعطيل 
جتنيس أبن����اء الكويتيات وعدم 
حل قضية غير محددي اجلنسية، 
داعي����ا املس����ؤولني حلس����م هذه 
القضايا اإلنسانية وتفهم طبيعة 
املعاناة التي يعيشونها وتطبيق 
القانون على كل من تنطبق عليه 

الشروط.
وقال البراك ان آخر دفعة من 
املتجنسني كانت في 2007 ومازال 
أبناؤه����م »بدون« يعني أصبحوا 
لألسف الش����ديد »مثل اللي قاعد 
يحفر في األرض ويتمنى ان يطلع 
له م����اء حلو لكي يش����رب وبعد 
فترة طويل����ة يطلع له ماء هماج 
واصفا األوض����اع باملقلوبة فاآلن 
أسرة مكونة من 7 أشخاص األب 
متجنس من 2007 واألبناء لألسف 
الش����ديد بدون، فنحن نسعى من 
حيث ال نعلم لعمل ش����رخ داخل 
األسرة والتي أصبحت بحصول 
رب األسرة على اجلنسية الكويتية 
أسرة كويتية وحرموا اآلن من عدة 
أمور فال مرتبات وال وظائف وال 
حتى املنحة األميرية التي تفضل 
بها صاحب السمو األمير حفظه اهلل 
ورعاه، إلسعاد شعبه، فهؤالء في 

نهاية األمر يعتبرون كويتيني.
أبناء  البراك اس����تحقاق  وأكد 
املتجنسني للحصول على اجلنسية 
الكويتية بناء على حصول آبائهم 
عليها، موضح����ا ان معاناتهم ال 
يعلمها إال اهلل سبحانه وتعالى فال 
وظائف ومن غير دراسة وبال عالج، 

أمور احلقيقة في غاية السوء.
وبني البراك انه باإلمكان معاجلة 
أبناء  هذه األوض����اع بتجني����س 
املتجنس����ني في الدفعات السابقة 
التحديد  دفعة 2007 على وج����ه 
والتي وصل عددها الى 560 أو ما 
يقارب ذل����ك، موضحا أن تعطيل 

أمر جتنيسهم مدة 4 سنوات أمر 
غير جائز.

ومتنى البراك من رئيس جلنة 
النائب األول لرئيس  اجلنس����ية 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
الش����يخ جابر املبارك، ومتنى من 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الداخلي����ة الش����يخ أحمد احلمود 
معاجلة هذه األوضاع التي تركت 
فترة طويلة وتركها وزير الداخلية 
السابق دون وضع معاجلة حقيقية 
لها، مستغربا القول بأننا نسعى 
حل����ل قضية الب����دون ومثل هذه 
احلاالت الى اآلن لم يتم حس����مها 
فهذا أمر مضر ومس����يء لألسرة 
الكويتية، وبالفعل نتمنى اإلسراع 
في حل هذا املوضوع وانهاء معاناة 
أبناء املتجنسني خصوصا في دفعة 
2007 أو من لم يتم جتنيسهم في 
الدفعات الس����ابقة وكذلك دفعات 
الذين عانوا مبا  الكويتيات  أبناء 
فيه الكفاية وانعكاس مأس����اتهم 
الكويتية والتي لديها  املرأة  على 
أبناء غير كويتيني ولكنهم ولدوا 
في الكويت ولم يعرفوا بلدا آخر 
غي����ره، واألهم من ذل����ك ان أمهم 
كويتية فإذا كانت احلكومة تريد 
انهاء هذه امللفات فعليها اإلسراع في 
انهاء مأساة أبناء املتجنسني وأبناء 
الكويتيات. وشدد البراك على ان 
معان����اة أبن����اء الكويتيات ال تقل 
عن معاناة أبناء املتجنسني فهناك 
دفعات كبيرة من أبناء الكويتيات 
والذين تنطبق عليهم الش����روط، 
والقانون منطبق عليهم والى اآلن 
ولألسف الشديد يتحدثون عن ملف 
موجود ومع ذلك مت تعطيل امللف 
مرة أخرى ويرجع مرة أخرى الى 
ادارة اجلنسية لغربلته واعادته 
ويرجعون مرة ثانية الى مجلس 
الوزراء ومن ثم يعود مرة أخرى 
إلدارة اجلنسية، قائال نحن يجب ان 
ندرك طبيعة معاناة املرأة الكويتية 
وفي نهاية األمر هؤالء أبناء كويتية 
»شئنا أم أبينا« ملتصقون بوالدتهم 
التي إما مطلقة طالقا بائنا أو أرملة، 
فأبناؤهن والئهم للكويت ووالدتهم 
في الكويت فالوالء وحب الكويت 
اكتس����بوه من أمهاتهم فال أعتقد 
بأن أحدا فيهم يشعر بأن له بلدا 
آخ����ر غير الكوي����ت حتى لو كان 
حاصال على جنسية أخرى والتي 
سيتنازل عنها متى ما صدر املرسوم 
مبنحهم اجلنسية الكويتية كأبناء 

كويتيات

عاشور: وزير التجارة أبلغ »الصحية« بإحالة 
شركة كبرى للنيابة بتهمة أغذية فاسدة

الحويلة يقترح توفير أجهزة طبية 
لرصد المعادن الثقيلة السامة

تقدم النائب محمد احلويلة 
باقتراح جاء فيه نظرا لتزايد 
امللوث���ات البيئية من ش���تى 
االنواع وملا لذلك من خطر على 
الكويتي االمر  صحة املواطن 
الذي حفز على ايجاد الفحص 
املختبري املناسب لكشف هذه 
امللوث���ات وكان هذا االختبار 
هو ما يسمى بتحليل انسجة 
الشعر Tma هو االمثل واالشمل 
مختبريا لرصد املعادن الثقيلة 
واملوجودة في أنسجة اجلسم 
احلية مثل الرصاص والزرنيخ 
والزئبق وااللومنيوم واخيرا 

 DU وليس آخرا التسمم االش���عاعي مثل اليورانيوم املخصب
وجعل هذا االختبار في متناول املواطن متى ما استدعت احلاجة 
الطبية لعم���ل املزيد من الفحوصات املختبرية له الكتش���اف 
علله املرضية التي لم تظهر وهو االمر الذي نستطيع بعد ذلك 
من خالله رصد وتس���جيل احلاالت املصابة بالتسمم املعدني 
واالش���عاعي بجميع انواعه وبصفة س���نوية من خالل كشف 
احصائي وجغرافي ملعرفة اماكن التلوث ليتم بعد ذلك حتديد 

طرق العالج املناسب.
 ولهذا اقترح توفير االجهزة الطبية املختبرية اخلاصة برصد 
املعادن الثقيلة الس���امة Traccelcmicnts وما يس���مى باختبار 
حتليل الشعر في املستوصفات واملستشفيات وجميع املرافق 

الصحية املعنية في البالد.

الهارون أكد جدية وزارته في احلد 
من استمرار هذه األزمة، متوعدا 
بتطبيق اإلجراءات القانونية بحق 
اجلهات املتورطة وذلك حفاظا على 

سالمة املواطنني واملقيمني.

واصل���ت جلن���ة الش���ؤون 
الصحية البرملانية أمس التحقيق 
في األغذية الفاسدة وذلك خالل 
الذي عقدته بحضور  االجتماع 
وزي���ر التجارة احم���د الهارون 
ووكيل الوزارة عبدالعزيز اخلالدي 
وقررت اس���تكمال مناقشة هذه 
القضية اليوم الثالثاء بحضور 

اإلدارة العامة للجمارك.
وأوضح مقرر اللجنة النائب 
صالح عاشور في تصريح صحافي 
ان الوزير الهارون ابلغ اللجنة 
بإجراءات الوزارة في متابعة هذه 
القضية، وإحالة شركة كبرى إلى 
النيابة، كما ابلغ اللجنة بقلة عدد 
املراقبني واملفتش���ني والذي من 
شأنه اعاقة عمل الوزارة بعض 

الشيء.
وأضاف عاش���ور ان الوزير 

صالح عاشور

د.محمد احلويلة

وجه سؤاالً إلى الروضان يستفسر به عن مناقصة جسر جابر لتباين وجهات نظر المجتمعين

أكد أن بعض الجهات الحكومية ليست لديها معلومات كافية

عبدالصمد: الميزانيات الحظت
اختالفًا في برنامج الحكومة

السلطان لرئيس الوزراء: ما صحة إلغاء 
فواتير الكهرباء وغيرها؟

قدم النائب خالد الس���لطان 
سؤالني، االول لرئيس مجلس 
الوزراء جاء فيه: لقد نش���رت 
الصحف ع���ن مصادر حكومية 
اخبارا عن اجراءات مالية رفعت 
الكويتي وان  توقعات الشعب 
ع���دم تنفيذه���ا يثي���ر التذمر 
وردة فعل تنعكس س���لبا على 
االستقرار السياسي ومنها: الغاء 
فواتير الكهرباء، والغاء غرامات 
املخالفني، وزيادة رواتب املوظفني 
املدنيني ممن لم يحصلوا على 
املتقاعدين،  الكوادر، وزي���ادة 

وغيرها من التسريبات.
لذا ارجو من س���مو رئيس 
مجلس ال���وزراء تأكيد او نفي 
هذه التس���ريبات م���ع ايضاح 
مص���ادر هذه التس���ريبات في 

اجهزة احلكومة.
اما السؤال الثاني الذي وجهه 
لوزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء روضان الروضان فجاء 
فيه: لقد تضارب���ت توصيات 
اجلهات املس���ؤولة في ترسية 
مناقصة جس���ر جاب���ر، حيث 
اوصت اللجنة الفنية في وزارة 
االش���غال بناء عل���ى توصية 
مستشار املشروع على ترسيتها 
على البديل الرابع لش���ركة بن 
الدن ملطابقته للمواصفات، في 
حني ان خطاب التوصية الصادر 
من وزارة االش���غال الى جلنة 
املناقصات اوصى بترس���يتها 
على مجموعة هونداي � واشيع 
ان بع���ض املتنفذين تدخل في 
قرار جلنة املناقصات املركزية 

� مما يستوجب التثبيت واظهار 
حقائق الترسية.

فما ه����ي توصية مستش����ار 
املشروع من الترسية؟ مع تزويدي 
بنس����خة من التوصية االصلية 
للمستش����ار، ويرج����ى تزويدي 
مبحض����ر وقرار اللجن����ة الفنية 
من وزارة االشغال، وبنسخة من 
خطاب وزارة االشغال الى جلنة 
املناقصات بهذا الشأن، وما السبب 
ف����ي اختالفه عن توصية اللجنة 
الفنية؟ وما صحة ما نقل عن تدخل 
شخصيات نافذة في عمل جلنة 
املناقصات املركزية واعضائها؟ وما 
االسس التي مت مبوجبها قرار جلنة 
املناقصات؟ مع تزويدي بنسخة 
من محضر االجتماع اخلاص بهذه 

الترسية.

صرح رئيس جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي البرملانية النائب 
اللجنة في  ان  عدنان عبدالصمد 
اطار بحثها في احلسابات اخلتامية 
لل����وزارات واالدارات احلكومية 
للسنة املالية 2010/2009 الحظت 
وجود اختالف كبير بني ما ورد في 
برنامج عمل احلكومة للسنة االولى 
2010/2009 من الفصل التشريعي 
الثالث عشر، وما مت تنفيذه بالفعل 
في احلس����اب اخلتامي من حيث 
االهداف والبرامج والسياس����ات 
وعدد املشروعات واالعتمادات، هذا 
فضال عن تدني معدالت التنفيذ.

واضاف عبدالصمد ان بعض 
اجلهات احلكومية ال تتوافر لديها 
املعلومات الكافية عما يخصها في 
برنامج عمل احلكومة واحملال الى 
مجلس االمة وان تقديرات امليزانية 

للجهة واحلساب اخلتامي مختلفة 
كثيرا عم����ا ورد في برنامج عمل 
احلكومة وذلك على الرغم من ان 
جلنة امليزانيات تطلب رسميا من 
كل جهة مقارنة ما مت تنفيذه في 
املالية  احلساب اخلتامي للسنة 
2010/2009 مع ما ورد لنفس اجلهة 
ولنفس الس����نة في برنامج عمل 

احلكومة.
واش���ار عبدالصم���د الى ان 
جلنة امليزانيات خاطبت مجلس 
ال���وزراء بتاري���خ 2009/6/30 
بش���أن املالحظ���ات اجلوهرية 
لديوان احملاسبة على اجلهات 
احلكومية واملتكررة واملخالفات 
املالي���ة واالدارية ع���ن نتائج 
الفحص واملراجعة على تنفيذ 
امليزانيات للوزارات واالدارات 
احلكومية وحساباتها اخلتامية 

واتخاذ االجراءات الالزمة لعالج 
هذه الظاهرة.

وفي هذا الصدد فقد قرر مجلس 
ال����وزراء بتكليف جميع اجلهات 
احلكومية بانشاء مكتب للتدقيق 
يتولى االش����راف واملتابعة على 
جميع االعمال املتعلقة بالشؤون 
املالية واالدارية والتنس����يق مع 
اجلهات الرقابية املختلفة لضمان 
انضباطها وف����ق احكام القانون 
وان يتول����ى اح����د القياديني في 
هذه اجلهات مسؤوليتها وتكون 
حتت االش����راف املباشر للوزير 

املختص.
ورحب عبدالصمد باستجابة 
مجلس الوزراء بتكليف الوزارات 
واالدارات احلكومية بانشاء مكاتب 
للتدقيق ملتابعة ومعاجلة مالحظات 

ديوان احملاسبة.

»المالية« أرجأت البت في قانون
المنافسة إلى األسبوع المقبل

المسلم يحّذر من التجاوزات
في مناقصات المشاريع الكبرى

التي س���تقدم  التعديالت  في 
من االعض���اء بخصوص هذه 
املادة بالذات والتي حتدد طريقة 
اختيار أعضاء مجلس االدارة، 
مشيرا الى ان االقتراح املقدم من 
احلكومة أعطى لرئيس املجلس 
واملدير التنفيذي مدة مفتوحة 
مدى احلياة من دون أن يحدد 

متى تنتهي مددهم.
واعتبر الزلزلة أن هذا االمر 
غير منطقي، باالضافة الى ان 
احلكومة خصصت حصصا في 
مجلس االدارة الى جهات مثل 
غرفة التجارة والقطاع اخلاص 
في حني ان أعضاء اللجنة املالية 
شددوا على أال يكون ألعضاء 
مجل���س االدارة ارتباطات أو 
مصالح حت���ى تنتفي قضية 
 تض���ارب املصال���ح، وحتى
متفرغ���ا  املجل���س  يك���ون 

لالجناز.

معلومات ومستندات تؤكد ذلك.
وحذر النائب املس����لم الوزير 
صفر من االستمرار في هذا الطريق، 
وتابع املسلم محذرا: وايضا نعلن 
انه في اطار تشاوري مع مجموعة 
كبيرة من النواب لتشكيل جلنة 
حتقيق برملاني����ة للتأكد من هذا 
االمر، والكشف عن التجاوزات التي 
وقعت في عملية ترسية مناقصة 

جسر الشيخ جابر.
واضاف املس����لم قائ����ال: كنا 
قد حذرنا م����ن قبل من مثل هذه 
التجاوزات في مناقصات املشاريع 
الكب����رى وغيرها من املش����اريع 
العامة، وكانت التأكيدات الرسمية 
تأتينا من احلكومة بأنها لن تسمح 
لهذا النفس ان يستمر وهو نفس 

التنفيع والفساد.

نتيج���ة تباين وجهات النظر 
بني أعضاء اللجنة واحلكومة 
ممثلة بوزي���ر التجارة أحمد 

الهارون.
وبني ان اللجنة رأت تأجيل 
الى االس���بوع بعد  االجتماع 
اللجنة  املقبل، حيث ستنظر 

الوزير صفر ونؤكد لهم ان مشروع 
جسر الشيخ جابر هو احد ابرز 
مشاريع خطة التنمية وال ميكن 
السكوت على وصول التجاوزات 
فيه الى هذا احلد، الفتا الى ان لديه 

أرجأت جلنة الشؤون املالية 
واالقتصادية النظر في قانون 
املنافسة نتيجة تباين اآلراء 
بش���أن التعديالت املقدمة من 
احلكومة بهذا الش���أن والتي 
تتعلق بطريقة اختيار أعضاء 
مجلس ادارة اجلهة التي تشرف 

على القانون.
وأوض���ح رئي���س اللجنة 
الزلزلة  النائ���ب د.يوس���ف 
في تصري���ح للصحافيني ان 
االجتماع الذي عقدته اللجنة 
أمس كان مخصصا ملناقش���ة 
الذي تقدمت  املنافسة  قانون 
ب���ه احلكوم���ة تعدي���ال على 
القانون القائ���م، واملادة التي 
طلب تعديله���ا هي املادة رقم 
11 والتي تن���ص على طريقة 
التي ستشرف  اختيار اجلهة 
على النظر في القانون، الفتا الى 
ان االجتماع لم ينته الى اتفاق 

أكد الناطق الرس���مي باسم 
كتلة التنمية واالصالح النائب 
د.فيصل املس���لم ان معلومات 
خطي���رة جدا وردت���ه وموثقة 
باملستندات عن مناقصة جسر 
الشيخ جابر تكشف عن ان وزير 
االشغال والبلدية د.فاضل صفر 
املناقصة  متدخل شخصيا في 
مبا يخالف قوانني الترسية ومبا 
يخالف تقارير املستشار العاملي 
واللجان الفنية في وزارة االشغال 

ايضا.
وقال النائب املسلم في تصريح 
انني اوجه خطابي  للصحافيني: 
الى سمو رئيس مجلس الوزراء، 
والى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية الشيخ احمد 
الفهد املختص بخطة التنمية والى 

د.يوسف الزلزلة

د.فيصل املسلم


