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 افـــاد مكتـــب النائـــب خالد  9 
الســـلطان بأنه أجريت ـ بحمد 
اهللا وفضلـــه ـ عملية جراحية 
الســـلطان فـــي احدى  للنائب 
ركبتيه، وقد خـــرج النائب من 
املستشفى شافيا معافى بفضل 

اهللا بعد ظهر امس. 

 تدعو التجمعات الشـــبابية «الســـور 
اخلامـــس» و«نريـــد» و«كافـــي» واحتاد 
الطلبة الى االعتصـــام املقرر عقده اليوم 
الثالثاء ١٥ اجلاري في ساحة االرادة بدءا 
من الساعة السابعة مبشاركة نيابية وقوى 

سياسية. 

 «السور الخامس» و«نريد» و«كافي» سالمات للنائب السلطان
  تدعو العتصام في ساحة اإلرادة اليوم

 مخلد العازمي 

 شعيب املويزري 

 سعد اخلنفور 

 رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ونائبه عبداهللا الرومي وعلي الراشد ود.علي العمير ود.يوسف الزلزلة وحسني احلريتي 
  خالل اجتماع مكتب املجلس 

 مرزوق الغامن ومحمد املطير ود.يوسف الزلزلة وعبدالرحمن العنجري أثناء اجتماع اللجنة املالية 

 الخرافي وبري يشاركان في القاهرة السبت 
  في انتخاب رئيس للبرلمان العربي بدالً من الليبية  

 مخلد يقترح تعديل إجراءات 
  اإليداع في سجن اإلبعاد

وقنصليات البالد التي يتبعها 
املبعدون املودعون بالسجن وعمال 
على ســـرعة تسوية أوضاعهم 
كليا او جزئيا او ترحيل املخالف 
منهم للقوانني احملددة لإلقامة. 
جاء نص االقتراح كالتالي: قيام 
اجلهات املختصة بوزارة الداخلية 
باتخاذ إجراءات االخطار الفوري 
عن حاالت اإليداع بسجن اإلبعاد 
الى السفارات والقنصليات ذات 
الصلة للمبـــادرة بالتعاون في 
تسوية األوضاع املالية للمخالفني 
او اتخـــاذ اإلجـــراءات الفورية 
لترحيلهم الى بالدهم في اقصر 
وقت ممكـــن وهو ما يؤدي الى 
حل العديد من املشاكل ويرفع 
عن الـــوزارة الكثير من العمل 

والتكاليف. 

 قدم النائـــب مخلد العازمي 
اقتراحا برغبـــة قال فيه: نظرا 
إليداع الكثيـــر من املقيمني في 
ســـجن اإلبعاد متهيـــدا التخاذ 
اإلجراءات القانونية حيال تسوية 
أوضاع املخالفني منهم او ترحيل 
من صدر بحقـــه حكم باإلبعاد 
جلرمية ارتكبها او عمل يستحق 

هذا اإلجراء.
  وحيـــث تبني ممـــا تتناوله 
الصحـــف احمللية بل وجاء في 
تقارير جلنة حقوق االنســـان 
باملجلـــس عن ســـوء األحوال 
الصحية واملعيشـــية بالسجن 
كأثر لالزدحام املوجود به، إضافة 
لطول مـــدة إقامة البعض دون 
تسوية أوضاعهم، ولم يقف األمر 
عند ذلك بل امتـــد ليرد ضمن 

تقارير جلنة حقوق اإلنســـان 
بالكونغرس األميركي وبعض 

جمعيات املجتمع املدني.
  لذلـــك وعالجـــا للكثير من 
احلاالت ومساهمة من سفارات 

تلك املخالفات وتزايــــد تكرارها 
واستمرارها؟

  ٣ ـ هل قامــــت الوزارة باتخاذ 
إجراءات حتديد املســــؤولية عن 
حدوث تلك املخالفات واستمرار 
الوزارة  تكرارهــــا؟ وهل قامــــت 
ارتكاب  مبحاسبة املتســــبب في 
املخالفــــات التي أوردهــــا ديوان 
احملاسبة؟ وما نتيجة التحقيقات 
التي مت إجراؤها واجلزاءات التي مت 

توقيعها على املتسبب فيها؟

 بيروت ـ أحمد عزالدين
  تشـــاور رئيس مجلس النواب نبيه بري مع 
رئيس مجلس األمة الكويتي جاسم اخلرافي في 
التطورات االقليمية وخصوصا الوضع في ليبيا 
واتفقا على املشـــاركة في جلسة البرملان العربي 
التي ستعقد في القاهرة يوم السبت املقبل النتخاب 
رئيس جديد للبرملان العربي بدال من الرئيســـة 
احلالية النائبة الليبية هدى بن عامر، وذلك تضامنا 

مع الشعب الليبي اجلريح.

  وذكر الرئيس بري ان مجلس النواب اللبناني 
كان مقاطعا البرملان العربـــي طوال هذه الفترة 

املاضية.
  واجرى الرئيس بري اتصاال هاتفيا مع االمني 
العام للجامعة العربية عمرو موســـى، واشـــاد 
مبوقف اجلامعة حيال ما ارتكبه ويرتكبه نظام 
معمـــر القذافي من جرائم بحق الشـــعب الليبي 
واإلنســـانية والتركيز على حترير اإلمام موسى 

الصدر ورفيقيه. 

 عقد مكتب مجلس األمة اجتماعه الدوري 
ظهر أمس برئاسة رئيس مجلس األمة جاسم 

اخلرافي وحضور أعضاء املكتب.
  وقال مراقب مجلس األمـــة النائب د.علي 
العمير في تصريح صحافي له ان مكتب املجلس 
وافق على الدعوة املقدمة لرئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي من نظيره الباكستاني لزيارة 

البرملان في جمهورية باكستان.
  وأضاف العمير ان املكتب تلقى رسالة شكر 
وتقدير من رئيـــس البرملان في هونغ كونغ 
ضمنها خالص شكره وتقديره للحفاوة التي 
لقيها والوفد املرافق له أثناء زيارته للبالد، الفتا 

الى ان الرسالة تضمنت دعوة لرئيس مجلس 
االمة جاسم اخلرافي لزيارة هونغ كونغ، وقد 
متت املوافقة على هذه الدعوة على ان يحدد 

لها موعد بالطرق الديبلوماسية.
  وبني العمير ان اخلرافي تلقى أيضا ثالث 
دعوات أخـــرى من رؤســـاء برملانات مملكة 
البحرين الشقيقة وكوسوفو وقبرص، لزيارة 
البرملانـــات في هذه الدول، الفتا الى أنه متت 
املوافقـــة على كل هذه الدعوات من أجل مزيد 
من التعاون بني مجلس األمة الكويتي وهذه 
البرملانات، علـــى أن يحدد لها موعد بالطرق 

الديببلوماسية. 

 بعث رئيس مجلس االمة جاســــم اخلرافي 
ببرقية تعزية ومواســــاة الى رئيس مجلس 
النواب في اليابان تاكاهيرو يوكوميشــــي اثر 

تلقيه نبأ الزلزال املدمر «تسونامي».
  وقال اخلرافي فــــي برقيتة «تابعت بفيض 
من األلم واحلســــرة مأســــاة الزلــــزال املدمر 
«تســــونامي»، الذي عصف بالساحل الشمالي 
الشرقي لليابان الصديق مما خلف وراءه فاجعة 
انسانية كبيرة من القتلى وتشريد العديد من 
الســــكان واحداث دمار بيئي جم، عدا الكارثة 
النووية في محافظة «فوكوشيما» عند تدمير احد 

مفاعالتهــــا النووية، واني اذ اعرب لسعادتكم 
باسمي ونيابة عن اخواني اعضاء مجلس االمة 
الكويتي مشــــاطرتنا خالص املواساة في هذا 
اخلطب اجللل ألمتنى لليابان الصديقة سالمة 
وسالما وامنا واستقرارا وازدهارا، مع صادق 
عزائنا الى اســــر الضحايا والى شعب اليابان 
الصديق في فاجعته األليمة ومتمنني للمصابني 

بالشفاء العاجل».
  كما بعــــث اخلرافــــي ببرقيــــة مماثلة الى 
رئيس مجلس املستشارين في اليابان تاكيو 

نشيوكا. 

 وصل البالد صباح امس رئيس جلنة الصداقة 
البرملانية االندونيسية ـ الكويتية تيوكو ايروان 
والوفد املرافق له في زيارة رســـمية تســـتغرق 
خمســـة ايام. وكان في اســـتقبال الوفد الضيف 

رئيس بعثة الشرف املرافقة العضو علي الراشد 
وسفير اجلمهورية االندونيســـية لدى الكويت 
فيري ادمهار وكبار املسؤولني باالمانة العامة في 

مجلس االمة. 

 مكتب المجلس وافق على دعوات 
  لزيارة عدة برلمانات

 رئيس مجلس األمة يعزي نظيريه 
  في اليابان بضحايا الزلزال

 وصول وفد رئيس لجنة الصداقة البرلمانية 
اإلندونيسية الكويتية

 «المالية» توافق على مشروع الخطة السنوية الثانية
  بعد انسحاب السعدون واعتراض الغانم

 اوضح رئيــــس اللجنة املالية 
النائب د.يوسف الزلزلة ان موافقة 
غالبية اعضاء اللجنة على مشروع 
اخلطة السنوية الثانية هدفها عدم 
قناعة الغالبية بأن تبقى احلكومة 
من دون قانون يلزمها بهذه اخلطة، 
مؤكدا ان املثالب املوجودة في اخلطة 
ال تعني ان جنعل احلكومة تسير 
من دون خطة، وبالتالي وقعنا على 
اخلطة ومتــــت احالة التقرير الى 

املجلس للتصويت عليه.
  واضاف ان اللجنة ناقشت ايضا 
تقريــــر فريق العمل املكلف نظير 
متويل املشاريع الصغيرة وتقرير 
فريق العمل املعني مبتابعة قانون 
الشركات التجارية وتقريرا ثالثا 
حول املناقصات العامة، موضحا 
اللجنة ستنتهي من املشاريع  ان 
الصغيرة نهاية االسبوع املقبل يليه 
العامة واخيرا  املناقصات  قانون 

قانون الشركات التجارية.
  وبــــني ان اللجنة نظرت كذلك 
قانون تقاعد الضباط الذين حرموا 
من ميزات التقاعد ومت االتفاق على 
دعوة مؤسسة التأمينات االجتماعية 

إلجناز القانون االسبوع املقبل.
النائــــب  انســــحاب    وحــــول 
الســــعدون وتلويحه باستجواب 

موقفــــه باملوافقــــة علــــى اخلطة 
الســــنوية الثانية ال يعني اقرارا 
بعدم محاسبة احلكومة، مشيرا الى 
ان هذه املوافقة ستسحب البساط 
من حتتها وتكشف ان القصور ليس 
في  اخلطة امنا باالداء احلكومي.

  وقال العنجــــري في تصريح 
صحافي امس ردا على سؤال وجه 
اليه عن التبايــــن في مواقفه اثر 
انتقاده الالذع للخطة الســــنوية 
اول من امس وموافقته امس على 
اخلطة السنوية الثانية ان هناك 
فرقا ألن ما ذكره اول من امس كان 

رئيس احلكومة، قال الزلزلة: من 
حق اي نائب تقدمي اســــتجواب، 
واالخ السعدون حتدث في االجتماع 
عن جتــــاوزات مالية واضحة في 
شــــركة زين، والشــــخص املعني 
برأي احلكومة في مجلس االدارة 
لم يحضر، ورأى السعدون ان هذا 
جتاوز ال ميكن معه االستمرار في 
االجتماع ما لم تأت احلكومة لتقدمي 
ايضاحات حول الصفقة فخرج من 

االجتماع.
  من جانبه، اوضح مقرر اللجنة 
املاليــــة عبدالرحمن العنجري ان 

مالحظات على اخلطة الســــنوية 
االولى، الفتــــا الى ان اخللل ليس 
في اخلطة التنموية امنا بالفريق 

احلكومي الذي يعمل عليها.
  واضاف ان احلكومة لم تطبق 
قانــــون اخلصخصة ومشــــاريع 
اخلصخصة املوجودة في اخلطة، 
مشيرا الى وجود قصور في دراسات 
اجلدوى االقتصادية وتباطؤ في 

تأسيس الشركات العامة.
  واكــــد العنجــــري ان املوافقة 
على اخلطة ال تعني عدم محاسبة 
احلكومة، مذكرا بأن اخلطة السنوية 

االولــــى حظيــــت مبوافقة معظم 
النــــواب اال ان هذا لــــم مينع من 
محاســــبة احلكومة وعلى رأسها 

سمو الشيخ ناصر احملمد.
  ورأى العنجري ان اقرار اخلطة 
يسقط اي ذرائع حكومية مستقبال 
ويسحب البساط من حتتها ويبني 
للشارع مدى تعاون املجلس معها، 
موضحا انه بهذه الطريقة سنكشف 
للشارع ان اخللل ليس باخلطة امنا 
باحلكومة وادائها «فاخلطة شيء 

ومحاسبة احلكومة شيء آخر».
  وبســــؤاله عن تبايــــن موقفه 
مع موقــــف النائب مرزوق الغامن 
رغم انتمائهم للكتلة نفسها، قال 
العنجري ان موقــــف الغامن جاء 
انسجاما مع موقفه السابق برفض 
اخلطة السنوية االولى «وانا احترم 
رأيه». وعن موقــــف كتلة العمل 
الوطني من اعــــالن النائب احمد 
السعدون تقدمي استجواب الى سمو 
رئيس الوزراء على خلفية صفقة 
زين وما اذا كان هناك تنسيق قد 
حدث بهذا الشأن، بني العنجري ان 
كتلة العمل الوطني ستجتمع لبحث 
هذا االمر وانه ال يوجد اي تنسيق 
مسبق بهذا الشأن «اال اننا نؤكد ان 

االستجواب حق دستوري». 

الحكومـة محاسـبة  عـدم  يعنـي  ال  الخطـة  علـى  بالموافقـة  موقفـي   العنجـري: 

 الزلزلة: إقرار الخطة لقناعة النواب بضرورة وجود قانون يلزم الحكومة بتنفيذها

 المويزري يسأل الحماد عن مالحظات «المحاسبة» 
حول الحساب الختامي لوزارة األوقاف

 الراشد يطالب مجلس الوزراء باإلسراع 
  في إقرار زيادة رواتب القضاة المصريين

 طالب النائب علي الراشـــد مجلس الوزراء بســـرعة 
البت في زيادة رواتب القضاة املصريني العاملني بالدولة، 
والتي سبق أن قام مجلس القضاء األعلى بإعداد مذكرة 
بهذا اخلصوص، ورفعها ملجلس الوزراء قبل عام تقريبا 
متهيدا إلقرارها. وأعرب الراشد في تصريح صحافي عن 
امله في سرعة حسم هذا املوضوع في أقرب فرصة خاصة 

أن اكثر من ٣٠ قاضيا مصريا ينوون تقدمي استقاالتهم 
نهاية الشهر اجلاري، بسبب عدم البت في أمر هذه الزيادة 

حتى اآلن من مجلس الوزراء.
  وأكد الراشد في تصريحات خاصة ان القضاة املصريني 
جزء ال يتجزأ من نســـيج القضـــاء الكويتي، ويبذلون 
جهودا دؤوبة لتلبية احتياجات هذا اجلهاز احلســـاس، 

منوها بدور هـــؤالء القضاة في تدعيم القضاء الكويتي 
ومساهمتهم مع زمالئهم الكويتيني في صنع كيان قضائي 
تفخر بـــه العدالة في الكويت، مشـــددا على أن ظروف 
املعيشـــة واملتغيرات العاملية تفرض اقرار هذه الزيادة 
نظرا الرتفاع تكاليف احلياة املعيشية وارتفاع االسعار 

مبعدالت عالية. 

 قدم النائب شــــعيب املويزري 
العدل  الى وزير  ســــؤاال برملانيا 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية 
املستشار راشد احلماد جاء كالتالي: 
باإلشارة ملا أورده ديوان احملاسبة 
في تقريره عن فحص احلســــاب 
اخلتامي لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية للسنة املالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ 
من مالحظات شابت أداء الوزارة 

التي متثلت في اآلتي:
  ـ إيفاد بعض العاملني في مهمات 
رسمية حلضور دورات تدريبية 
باملخالفــــة للضوابــــط والقواعد 

املنظمة.
  صرف مبالغ على برامج وبنود 
وأنواع غير مختصة وكذا صرف 
مبالغ علــــى ميزانية ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

تخص سنوات مالية سابقة.
  حتميل ميزانية الوزارة بتكاليف 

ومصروفات دون مبرر.
  التكليف بأداء أعمال قبل رصد 

االعتمادات املالية الالزمة لها.
  اجلمع بني أكثر من تكليف بأداء 

ذات األعمال في وقت واحد.
  املبالغة في تشكيل اللجان وفرق 

  ٤ ـ ما اإلجراءات التي اتخذتها 
التــــي تنوي اتخاذها  الوزارة او 
ملعاجلة نواحي القصور والنقص 
اللوائح والقواعد والضوابط  في 
التــــي حتكــــم أداء األعمــــال التي 
أظهرهــــا ديوان احملاســــبة؟ وما 
إجراءات الوزارة ملعاجلة الثغرات 
التي حتكم  القواعد واألحكام  في 
عملية الصرف بالوزارة والتي أدت 
الى اخللل في عملية الصرف دون 
وجه حق، ما أدى الى ظهور هدر 

مصاحب لإلنفاق؟
  ٥ ـ ما اإلجراءات التي اتخذتها 
الــــوزارة لتحصيــــل املبالغ التي 
مت صرفها دون وجــــه حق؟ وما 
اإلجــــراءات التي اتخذتها لتفعيل 
الضبــــط الداخلي للــــوزارة على 
املصروفات؟ وما جملة ونســــب 
الــــوزارة ملســــتحقاتها  حتصيل 
الـ  الســــنوات  الغير خالل  طرف 
٥ املنقضية؟ وما أســــباب تدني 

التحصيل لتلك املستحقات؟
  ٦ ـ مــــا املعوقات والصعوبات 
التــــي واجهت اتخــــاذ اإلجراءات 
االحترازية والتصحيحية الواجب 

العمل بحيث أصبحت ظاهرة.
  تشكيل اكثر من فريق عمل ألداء 

عمل واحد بعينه.
السابقة    وملا كانت املالحظات 
تعــــد مظهرا مــــن مظاهــــر الهدر 
املصاحب لالنفاق وتؤثر ســــلبيا 
على املــــال العــــام باإلضافة الى 
تكرار هــــذه املالحظات ألكثر من 
سنة مالية متتالية. لذا كان لزاما 
علينا استيضاح جميع اإلجراءات 
التي اتخذتها الوزارة او التي تنوي 
اتخاذها ملعاجلة أســــباب حدوث 
هذه املالحظات ومنع تكرارها. لذا 
يرجى التكرم بالرد على ما يلي على 
ان يأتي الرد مدعما باملســــتندات 

املرتبطة وذات الصلة:
  ١ـ  هل قامت الوزارة باتخاذ اي 
اجراءات اســــتثنائية تسببت في 
تخطي القواعد والضوابط املنظمة 
للموضوعــــات واألمور املســــببة 
للمخالفات وتكرارها لعدة سنوات 

مالية متعاقبة؟
  ٢ ـ ما اإلجراءات التي اتخذتها 
التــــي تنوي اتخاذها  الوزارة او 
لتحري وتقصي أســــباب ارتكاب 

اتخاذها ملنع تكرار املالحظات التي 
أوردها الديوان وتفادي أسبابها؟

  ٧ ـ هــــل حتتاج الــــوزارة الى 
تشــــريعات او تعديــــالت جديدة 
في التشريعات املوجودة ملعاجلة 
أوجه القصور والنقص التي أدت 
الى حدوث املخالفات التي أوردها 
الديوان؟ وملاذا لم تتقدم الوزارة 
بأي تشريعات جديدة او طلبات 
بتعديل تلك التشريعات املوجودة 
لتفادي كل اجلوانب التي أدت الى 

حدوث املخالفات؟
  يرجى ســــرعة الــــرد على ما 
سبق وموافاتنا بتقرير تفصيلي 
مدعم باملستندات املرتبطة وذات 
الصلــــة، وموافاتنــــا بصورة من 
القرارات املتخذة لتحديد أسباب 
حدوث املخالفات وإجراءات منع 
تكرارها، وكــــذا موافاتنا بصور 
اللوائح والقواعد والضوابط  من 
التي حتكــــم التنفيذ لألمور محل 
املخالفة وإجراءات حتديد املسؤولية 
ومحاسبة املتسبب التي اتخذتها 
الــــوزارة، مع إبــــراز الصعوبات 

واملعوقات. 

 استفسر عن إجراءات تقصي أسباب المخالفات

 الخنفور: سندعم بقوة مقترح إسقاط الفوائد 
 أعلن النائب سعد اخلنفور دعمه ملقترح مشروع اسقاط الفوائد 
عـــن قروض املواطنني واعادة جدولتها في ظل الوضع القائم حاليا 
والذي يعاني منه املقترضون منذ فترة طويلة دون ان يجدوا احلل 
الناجع ألزمتهم، مشـــيرا الى ان صندوق املعسرين أثبت فشله منذ 

الوهلة األولى حيث لم ولن يعالج املشكلة العالقة.
  وأكـــد اخلنفور ان املرحلة املقبلة تتطلب من احلكومة ممثلة في 
ســـمو رئيس الوزراء، الذي نقّدر له اجلهود الكبيرة التي يقوم بها 
في جميع النواحي، حتريك املياه الراكدة لهذا امللف املهم واحلساس 
حتى ينتشـــل الوضع احلالي، الفتا الى ان هناك حتركا وتنســـيقا 

نيابيا سيتم بهذا اخلصوص خالل املرحلة املقبلة حيث سيتم دعم 
املقترح الســـابق من جديد وصوال الى قرار ينصف هذه الشريحة 

من املواطنني.
  وقال اخلنفور: أستغرب ملاذا تبخل الدولة على أبنائها بأموال قليلة 
لتحل مشـــكلتهم فيما تصرف ميينا وشماال الكثير والكثير دون ان 
توقف هذا النزيف، بينما جتد احلكومة تقف حجر عثرة امام مقترح 
يحل ازمة الكثير من ابناء الكويت الذين يستحقون أكثر، مؤكدا ان 
اهل الكويت أولى بأموالهم وأموال بلدهم من غيرهم، مشـــددا على 

انه سيقدم جميع الدعم الجناح هذا املقترح. 


