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أنهى مجلس األمة في جلسته اخلاصة أمس مناقشة ثالثة من مشاريع القوانني بربط ميزانية بلدية الكويت والهيئة العامة لالستثمار واملؤسسة العامة 

للرعاية السكنية للسنة املالية 2011 - 2012 دون إقرار أي منها. وحال فقدان النصاب دون التصويت على أي من تلك امليزانيات أو إقرارها، األمر الذي حدا 

برئيس اجللسة الى رفعها نهائيا فور االنتهاء من املناقشة. وركز النواب خالل املناقشة على انتقاد أداء بعض أجهزة الدولة وطريقة التعاطي احلكومي 

معها، كما طالب النواب بضرورة توفير العديد من األراضي إلنهاء مشكلة السكن، وفيما يلي التفاصيل:

سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم

عدم اكتمال النصاب حال دون التصويت عليها

املجلس ناقش ميزانيات »البلدية« و»االستثمار« و»السكنية« 
الس����املية حملوك املسؤولية يا 
دكتور فاضل، »فكونا« من العزاب، 
اقطعوا عنهم الكهرباء، بها عزاب 
وما فيها جهة رقابية والنتيجة 
سيستملك الوزير الساملية مثل 

استمالك الصوابر.
٭ د.فاضل صفر )وزير البلدية(: 
هناك خلط في مفهوم االختصاص 
من البلدية وأجهزة الدولة وحجم 
االعمال كبي����ر والعاصمة نهتم 
بها اهتماما كبيرا خاصة سوق 
الساملية وعندنا مخطط الهيكلي 
له وفيما يخص االغذية أخذنا 
كل االج����راءات ونحن كش����فنا 
كل االغطي����ة وس����يطرنا على 

املوضوع.
الرقاب����ة يحي����ل  وقط����اع 
كل قضي����ة من خ����الل مراقبة 
آليا، وفيما يخص  التراخيص 
مشاكل العزاب ينبغي أن تنظر 
كمنظومة واح����دة وال ينبغي 
النظر ال����ى منطقة دون اخرى 
ومرتبطة بأجهزة الدولة الكثيرة 
وجزء منها العمالة الهامش����ية 
في الكوي����ت، ونضع أصابعنا 
عل����ى اجل����رح ومواطن اخللل 
ومختبرنا حتت اإلنش����اء وفق 
اجلدول الزمني للمشروع، نحن 
البلدي  نطبق قرارات املجلس 
بحذافيره فيما يخص األنشطة 
املوجودة في أبوفطيرة بالرغم 
من أن العقد مع الهيئة العامة 

للصناعة واملستثمر.
٭ ناج����ي العبدالهادي: الوزير 
رمى الك����رة في ملعب التجارة، 
وهناك خطأ كبي����ر في البلدية 
وعلى مجلس ال����وزراء مراعاة 

ذلك الشيء.
٭ فيصل املسلم: خل الوزير يقف 
ويقول لنا شيئا مدروسا، ما قاله 
فاضل صفر، وكل حق الناس هذا 
حل، صار له 4 سنوات يقول كالما 
عاما، هناك جرائم قتل وأعراض 
وآالم، خافوا اهلل، عمارات تبنى 
بدون مواقف س����يارت، وتأتي 
اليوم وتقول كالما عاما، أنتم لم 
ترضوا بحلولنا أو حلول املجلس 
البلدي، اتقوا اهلل، وقم وقل هذه 

مشاكل الكويت وهذه حلها.
٭ فاض����ل صفر: هن����اك طلب 
بدراسة مش����اكل املواطنني في 
كل املناط����ق كمنظومة واحدة، 
مثل خيط����ان وفيلكا وغيرهما 
ومدن العمال قطعنا شوطا كبيرا 
فيه وقريبا سيكون عند اللجنة 

 .B.O.T �وفق املشروع ال
٭ صالح عاشور: وزيرة التجارة 

الوزارة بفحص االغذية في  به 
هذه الشحنة، أشيد بكالم النائب 
عدنان املطوع بالنسبة لعقود 
النظافة، فهناك 400 ألف عامل 
هامشي من البنغاليني، وال توجد 
حاويات مركزية بجواز املنازل 
الب����د من إعادة النظ����ر في آلية 

النظافة.
هناك مقاه غير مرخصة في 

كل محافظات الكويت.
٭ صالح عاشور: ما في شك أن 
البلدية جهاز مهم وحساس ومع 
املواطن من املهد الى اللحد، ولذلك 
مشاكلها كثيرة، وهناك المباالة 
في كثير من القضايا، ال يوجد 
مختبر حقيقي راق تابع لوزارة 
البلدية التي هي أقدم جهاز في 
الكويت، هناك جيش من املراقبني 
ملاذا ال تقطعون التيار الكهربائي 
عن املباني غير املرخص لها أو 

املخالفة للتراخيص.
وش����ارع عب����داهلل االحمد 
من أهم الش����وارع في الكويت 
فالب����د من االنتهاء م����ن هيكله 
التنظيمي، العاصمة اليوم »مدينة 

أشباح«.
»الع����زاب« فاملواطنون في 

مقاه تتعدى العشرة ادوار التي 
اصبحت مراقص ومحال للفساد 
وانتشارا للرذيلة، ملاذا ال تتحرك 
البلدية مع وجود مخالفات في 

التراخيص.
اتكلم ع����ن قانون  وكذل����ك 
املقاهي  ف����ي  التدخ����ني ومنعه 
بالطريقة التي تواكب ش����روط 
وزارة الصح����ة ال توجد لدينا 
مختبرات لالغذية على املستوى 
اللحوم تخزن  املطلوب وحتى 
وتؤخذ منها عينات في ظل عدم 

وجود مختبرات متطورة.
٭ س����لوى اجلس����ار: موضوع 
االغذية الفاسدة يرتبط بجهتني، 
وزارة الصحة واجلمارك، وهو 
يهدد صحة االنسان، والى اآلن 
ال توجد مخازن ذات مواصفات 
عاملية محددة درجة حرارتها حتت 
درجات حرارة معينة، ويجب أن 
تكون متوافرة ومتوازية وفق 

مواصفات عاملية.
وبه����ذه اآللي����ة املوج����ودة 
سنستمر في االرتفاع في زيادة 
االمراض والتلوثات، واملشكلة 
ان التجار يبيعون الشحنة في 
الس����وق في الوقت الذي تقوم 

والشكر لكل عامل مخلص لهذا 
البلد، من العجيب والغريب اال 
يفحص م����ن االغذية اال 10% بل 
يجب ان يفح����ص كل ما يدخل 
الناس  اكلت  البالد، احلكوم����ة 
حلوم����ا فاس����دة وم����اء ملوثا، 
املسؤولية في رقبتنا، شركات 
النظافة بها فساد ولغط حادث 
بها، وبدأنا نسمع كالما عنها في 
جلنة املناقص����ات العامة، وكل 
الكويت يعرفون من عطل  اهل 
تثمني بيوت خيطان، القضية ان 
اين  القوانني،  احلكومة كسرت 
التزام القوانني واين النواب الذين 

حتدثوا عن تثمني مناطقهم.
٭ عادل الصرعاوي: )املقرر( ما 
اليه د.فيصل املسلم مهم  اشار 
جدا، وعقود النظافة كانت محل 
نقاش املناقصة طرحت والعروض 
كانت مبالغا في اسعارها ما حدا 
بالوزارة على الغاء املناقصة النه 
التنسيق  كان هناك قصور في 

في االسعار.
٭ وزير البلدية: س����يكون لنا 
تعليق مفصل في آخر مالحظات 

النواب.
٭ فيصل املسلم: شركات النظافة 
سيكون هناك وقت آخر للحديث 
حولها في جلنة املناقصات، وعندما 
اثرنا مشاكل السكن اخلاص اآلن 
هناك مشكلة تتنامى وهناك من 
تكلم عن مناطق اجلليب واملنقف 
والرميثية وغيرها، وهناك اناس 
يتعرضون ملشاكل ال حصر لها، 
انت يا وزي����ر البلدية لم تقبل 
باقتراحاتنا، او اقتراحات املجلس 
البلدي واقول للنواب ما واقعكم 
اآلن ف����ي ظل عدم وجود حلول 

من احلكومة.
٭ محمد هايف: مشاكل البلدية 
كثيرة نبدأها من احلساوي التي 
بها عزاب وفساد اخالقي وقدم 
مشروع املثلث الذهبي يفترض 
ان يستغل هذا املشروع والوزير 
معني بتطوير هذا اجلهاز، الفساد 
في البلدية وصل الى فساد اخالقي 
وصناعة اخلمور واصبحت دولة 
داخل الدولة وعشعش فيها الفساد 
دون ان حترك البلدية ساكنا، ملاذا 
تتأخر البلدية في اتخاذ قرارات 
املناطق والقضاء على  بتطوير 
الفساد فيها، فهناك مناطق بها 

٭ ضيف اهلل بورمية: ميزانية 
البلدي����ة ومش����اكلها واواله����ا 
موضوع االغذية الفاسدة ونشكر 
الوزير على اكتشاف بعضها ولكن 
ماذا حدث بعد ان اكتشفنا، هل 
حدثنا املختبرات؟ هل حاسبنا 
املتورطني؟ وم����ا عقاب التجار 
املتورطني؟ اال غرامة 5000 دينار، 
ال توجد عقوبات رادعة، احلكومة 
والوزير لم يأتوا مبشروع قانون 
بتغليظ العقوبات، لذلك سيستمر 
هذا الفساد، ومياه الشرب غير 
صاحلة فبلدي����ة الكويت تأخذ 
انها ملوثة  عينات ونكتش����ف 
فهل البلدية حلت هذه املشكلة 
مع وزارة الكهرباء اين التعاون 
احلكومي في مجل����س الوزراء 
في ايجاد حل لهذه املشكلة بني 

وزارتي البلدية والكهرباء.
الشعب يصدق من؟ التقارير 
متضاربة ومتناقضة وكل وزارة 
تتهم االخ����رى، ومل����اذا وزارة 
الكهرباء لم تتخلص من هذه املادة 
)البروميد( من مياه الشرب؟ ملاذا 
املكابرة والضحية هو املواطن 

الكويتي.
٭ عدن����ان املط����وع: العاصمة 
بحاجة الى كثير من االصالحات 
مثل مواقف السيارات حلل مشكلة 
االزدحام املروري، وفي امليزانية 
وضعت مبنى واحدا فقط، ولكن 
املفترض حل املشكلة من جذورها، 
وايضا مشكلة النظافة فكل مناطق 
الكويت حم����راء نتيجة الغبار، 
فمن صاحب عقود النظافة ومن 
املسؤول عن املوظفني التابعني 
لشركات النظافة، ويجب التطوير 
املناطق،  احلضري لكثير م����ن 
فكثير من الساحات حتتاج الى 
تطوير وتنظيف، اهلل يرحمك 
يا ش����يخ جابر عندما قلت عن 
مدينة الكويت »اريدها من اجمل 

املدن«.
الى انش����اء مبنى  وبحاجة 
للبلدية ف����ي كل محافظة وملاذا 
تهمل����ون الش����واطئ، ش����اطئ 
البالج����ات ال����ى اآلن ل����م يتم 

تطويره.
٭ د.فيصل املسلم: انصح النائب 
عدنان املطوع بتقدمي استجواب 
لوزي����ر البلدية ونحن معه الن 
الفساد في البلدية وصل مبلغه، 

القط����اع اخلاص والوزير صفر 
يحارب املستثمرين في القطاع 
اخلاص، في حني ان الش����ويخ 
الصناعية الوزير غير قادر على 
اليها والسيطرة على  الوصول 

احملالت املوجودة بها.
٭ خالد الس����لطان: البلدية هي 
أول مؤسسة حكومية تأسست 
في احلكومة واهلل يعني الوزير 
على تراكمات الفساد فيها والتي 
من الصع����ب اجتثاثها، الوزير 
واملدير عندهما النية في استقامة 
البلدية، وهي ملتقى مصالح البلد 
الوزير ومدير  كلها، وبإم����كان 
البلدية اتباع تنظيم البلدية عن 
طريق تأهيل البلدية وفق نظام 
االيزو، وُيخضع كل موظف أمام 
مس����ؤولياته عن طريق النظام 

اآللي.
هناك نظام تق����دمي اخلدمة 
لتق����دمي اخلدم����ات للمواطنني 
وهذان النظامان سيغلقان هوة 
الفساد املوجودة في البلدية وضع 
املختبرات وتوثيق طريقة أخذ 
العينات بنظ����ام محكم حتى ال 
يكون هناك تالعب في العينات، 
آن األوان ان ُيتخذ طريق منهجي 
للخ����الص من بؤر الفس����اد في 
البلدية، وعندي ثقة في القائمني 

على البلدية.
٭ د.علي العمير: جهاز البلدية 
يتع����رض لالختراق����ات، وكنا 
نريد ان يك����ون جهازا يحتذى، 
ونشدد على تطبيق القانون الذي 
سيجنبها االنتقادات، هناك فساد 
في البلدية، تالعب في تراخيص 
األسواق وحتويل العقود، القانون 
يجب ان يطبق، ال نريد كس����ر 
القانون من خالل االستثناءات في 
السكن اخلاص ومساكن العزاب 

في خيطان التي تئن الى اآلن.
قضية األغذية الفاسدة، وأشيد 
بالوزير عندما كشف املتالعبني 
واملتورطني في األغذية الفاسدة 
اتهم الوزير ومت انتقاده، شيء 
مؤس����ف ويدع����و للخج����ل ان 
املختبرات التي تفحص األغذية 
هو مستوصف قدمي في كيفان بل 
يفحص 10% فقط عينات انتقائية، 
وبع����ض األغذية يأتيها االفراج 
دون الفحص حتى كل س����اعة 

نسمع مصيبة.

افتتح رئي����س مجلس األمة 
جاسم اخلرافي اجللسة اخلاصة 
ملناقشة تقارير جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي عن ميزانيات 
بعض اجلهات املستقلة وتال األمني 
العام أسماء األعضاء واحلاضرين 
واملعتذرين والغائبني عن اجللسة 

من دون إذن أو إخطار.
٭ جاسم اخلرافي: سأنتقل الى 
الفقرة التالية من جدول األعمال 

ألنه لم يكتمل النصاب.

البند التالي

ميزانية بلدية الكويت للسنة 
املالية 2011/ 2012

٭ علي الدقباسي: احلديث عن 
ميزاني����ة البلدي����ة مكرر ولكن 
العظم من  الى  الس����كني  وصل 
تلوث في األغذية واملواد الفاسدة 
وأالح����ظ ان مصروفاتها زائدة 
في ظل اس����تمرار فساد اللحوم 
البلدية  واألغذي����ة، ومش����اكل 
متع����ددة لكن املخيف ان يطول 
األمر بطون الناس، فهناك ظاهرة 
نفوق األسماك فما أسبابها وأين 
ذهبت ومن متت محاسبته وللمرة 
الثانية نعيش أزمة فقدان الثقة 
في اجله����از احلكومي، وارتفاع 
نسبة األمراض مربوط باألغذية 
الفاس����دة، ليس من املعقول ان 
نظل متفرجني على فساد األغذية، 
يجب ان نكثف من الرقابة على 
مختب����رات األغذية وزيادة عدد 
املختب����رات، وان يك����ون هناك 
حس����اب وعقاب وإعالن أسماء 

املتورطني واملنتفعني.
الزيادة ف����ي املصروفات في 
املرتبات واملكافآت، ولم نر أي 
اجراءات أمتنى سماع ردود من 

الوزير املعني.
٭ ناج����ي العبداله����ادي: يجب 
ان تضع البلدي����ة ما حدث في 
أسواق القرين في عني االعتبار، 
فهم اش����تغلوا وفق تراخيص 
صدرت م����ن البلدية، وجعلتهم 
يغلقون األسواق وقالت لهم انتم 
حصلتم على تصاريح بتواقيع 
مزورة، وكذلك في مبنى املثنى 
ووزارة التجارة، البلدية حتتاج 
الرقابة وخاصة  الى تقوية في 
الرقاب����ة اإللكترونية حتى يتم 

اصدار تراخيص مزورة.
واقترح ضرورة خصخصة 
قط����اع النظافة ال����ذي بات من 
الضروري خصخصته واعطاؤه 
نوعا من االستقاللية والعمل على 

تطوير قطاع النظافة.
٭ س����عدون حم����اد: اتضح ان 
الرس����وم في الباب السابع ولم 
تقدم البلدي����ة أي حتصيل في 
اإليرادات، البلدية خسرت قضايا 
الوزير عن عدد  كثيرة، واسأل 
القضاي����ا التي كس����بتها والتي 
خسرتها، والوزير يكلف الدولة 
الدنانير بسبب قرارات  ماليني 
جائرة، فأس����واق القرين أخذت 
تراخيص وأقحمت نفس����ها في 
إصدار التراخيص، واألس����واق 
كس����بت 400 حكم قضائي ضد 
البلدية ألنه ليس من اختصاص 
البلدية بل من اختصاص التجارة، 
وعلى الوزير ان يتعهد انه في 
حال تكبد الدولة خسارة فالوزير 
ه����و من يدفعها فهناك 8 ادارات 
في البلدي����ة صدر ضدها نفس 
القض����اء ووزارة  احلكم وألزم 
التجارة بإعادة فتح هذه األسواق 
القانون رقم 32 واضح ووزير 
التجارة ليس لديه خبر به. وزير 
البلدية يتحمل أخطاء فيما يتعلق 
بأس����واق القرين، نحن نشجع 
املواطنني على االس����تثمار في 

)متني غوزال( الرئيس جاسم اخلرافي وأمني السر عدنان عبدالصمد ود.يوسف الزلزلة على املنصة وتبدو األمانة العامة  

أحمد السعدون وناجي العبدالهادي في حديث جانبي

صالح عاشور

العنجري: ما اآللية 
املتبعة لصرف مكافآت 

أعضاء مجلس إدارة 
الهيئة؟

اجلسار لوزير الداخلية: ما إجراءات الوزارة جتاه املسيرات؟
وجهت النائبة د.سلوى اجلسار سؤاال برملانيا الى 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ 
احمد احلمود جاء كالتالي: شهدت بعض الساحات 

خالل يوم اجلمعة املاضية مسيرات للبعض من 
املواطنني تخللتها شعارات وهتافات وبعض املطالبات 

التي متثل خروجا عن العادات والتقاليد املرعية 
بالبالد، كما متثل ظاهرة جديدة غير مألوفة وغير 

مبررة، وجاءت في غالبها تقليدا بجهالة وعدم 
تقدير الستقرار االمن بالبالد لبعض ما يحدث 

ببعض الدول التي تختلف ظروفها واحوال شعوبها 
عما يتمتع به ابناء الشعب الكويتي من امن وامان 

واستقرار.
وبالنظر  الى ما حدث خالل املسيرة االخيرة يوم 
اجلمعة املاضي من جترؤ على النظام واالمن العام 
وخروج سافر عن االمن واالستقرار بقيام البعض 

بتمزيق صور بعض كبار املسؤولني بالدولة واعضاء 
مجلس االمة والتعالي عليهم بألفاظ وشعارات 

تخضع فاعليها للجزاء اجلنائي والتأديبي خلروجها 
على اآلداب العامة كجزء من النظام العام للمجتمع.

االمر الذي يدعو الى معرفة حقيقة ما حدث وماهية 
ما اتخذته الوزارة من اجراءات حيالها.

يرجى افادتي عن اآلتي:
ما االجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه 

املسيرات، وما خطة الوزارة لتأكيد حرية التعبير 
عن الرأي وفقا للقانون وفي نطاقه دون خروج على 

الشرعية والنظام العام؟
هل مت القبض على جميع من اثاروا الشغب باملسيرة 

وقاموا بتمزيق صور بعض الرموز السياسية من 
كبار رجال الدولة؟ اذا كانت االجابة بنعم فما هو 

عدد من مت القبض عليهم وتصرفات النيابة العامة 
في شأنهم؟

ما االجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم، وما 
اجراءات الوزارة ملنع تكرار مثل هذه التصرفات غير 

املسؤولة؟
هل استظهرت الوزارة وجود بعض العناصر املندسة 

في هذه املسيرات؟ واذا كانت االجابة بنعم فما هي 
االجراءات التي اتخذتها الوزارة حيالهم، مع بيان 

هوياتهم وجنسياتهم واجلهات التي يتبعونها؟

تتقدم

الهيئة الإدارية

 بجمعية اأع�ضاء هيئة التدري�س
وجميع اأع�ضاء الهيئة التدري�ضية في جامعة الكويت

باأ�ضدق التعازي واملوا�ضاة بوفاة املغفور له باإذن اهلل تعاىل

الأ�ضتاذ الدكتور/ عبداهلل ال�ضرقاوي

الأ�ضتاذ بق�ضم الهند�ضة امليكانيكية بكلية الهند�ضة والبرتول

وع�ضو هيئة التدري�س بجامعة الكويت

العزاء: اليوم اخلمي�س 2011/6/9 

من ال�ضاعة ال�ضاد�ضة حتى ال�ضاعة التا�ضعة م�ضاًء 

مقر ديوانية جمعية اأع�ضاء هيئة التدري�س بال�ضويخ

�ضائلني املوىل عز وجل  اأن يتغمده بوا�ضع رحمته وغفرانه

واأن ي�ضكنه ف�ضيح جناته ور�ضوانه واأن يلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

  عائلـة د�شتي الكرام

لـــوفـاة �ملغفـور له باإذن �هلل تعاىل

جا�شم حممد ح�شني د�شتي

تغمد �هلل �لفقيد بو��سع رحمته و�أ�سكنه ف�سيح جناته

و�ألهم �آله وذويه �ل�سرب و�ل�سلو�ن
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سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد يتلقى حتية من عادل الصرعاوي ومتابعة علي الراشد الشيخ جابر املبارك ود.أماني بورسلي ود.معصومة املبارك وعدنان املطوع وناجي العبدالهادي خالل اجللسة

مصطفى الشمالي ود.فيصل املسلم

سيد حسني القالف وفيصل الدويسان وعدنان املطوع

سعدون حماد ود.ضيف اهلل أبورمية وخالد السلطان خالل اجللسة

السلطان: آن األوان التخاذ طريق منهجي للخالص من بؤر الفساد في البلدية
أبورمية: مطلوب تشريع لتغليظ العقوبة على املتورطني في األغذية الفاسدة

شركة فرنسية بقيمة 500 مليون 
يورو فهل القرار االس����تثماري 
بهذه الطريقة واسمع ان فرنسا 
تعمل بنظ����ام العموالت، وهذا 
االس����تثمار مت من دون دراسة 

جدوى.
الهيئة جهة  ٭ عدنان املطوع: 
مهم����ة ترع����ى أم����وال الدولة 
ان تك����ون حريصة  ويفترض 
على استثمار أموال الدولة و55 
مليون دينار إلدارة ش����ؤونها 
وهناك زي����ادة في املصروفات 
مببلغ 50 مليون دينار ويجب 
ان تكون قدوة لباقي اجلهات، 
ومبناها قيمته 97 مليون دينار 
ل� 400 موظف فقط، مبنى ضخم 
بهذه القيمة ويقع في أهم مناطق 
الكويت، فهو مبني الستخدام 
املوظفني وليس لالستثمار، كيف 
يس����تغل وما مردوداته املالية 

على الدولة.
الس����وق احملل����ي يئن من 
دواعي األزم����ة املالية وخاصة 
الذي يتدهور  البورصة  سوق 
نحن بحاجة الى تطوير السوق 
احمللي، وهن����اك هدر مادي في 
مؤسس����ة اخلط����وط اجلوية 
التأس����يس  الكويتية وننتظر 
والشركات املساهمة مثل املخازن 
واملستودعات واملساهمة العامة 
ومنها شركة اإلسكان في العبدلي 
واخليران وكلها ننتظر اقرارها 

دعما للسوق احمللي.
وهذه الشركات لم يصرف 
له����ا أي مبل����غ وهل الس����وق 
احمللي الكويتي أقل أهمية من 
العامة  الهيئة  االس����تثمارات؟ 
لالس����تثمار ه����ي املعنية بكل 
هذه الشركات والباب اخلامس 
ف����ي الهيئة يتضمن مش����اريع 
نحن بحاجة له����ا حتى تكون 
البشرية هي األساس  التنمية 

في الكويت.
٭ عبدالرحمن العنجري: الهيئة 
ف����ي ادارتها 250 مليون دينار، 
وبها 22 مليون دينار مصاريف 
إنشائية ملقر الشركة، صناعة 
القرارات تعتم����د على الكوادر 
البش����رية، واعتماد دراس����ات 
املاجس����تير، 4 مالي����ني و250 
ألفا طرحت أسئلة فيما يتعلق 
باألوفست والوزير لم يجاوبني 
عن رئيس مجلس اإلدارة اجلديد 

الهيئة،  ادارة  رئيس مجل����س 
والغريب ان تأتي االجابة يقولون 
بها »ل����م تأت مالحظ����ات من 
ديوان احملاسبة، هذا املوضوع 
سنحقق فيه وال نقبل ان تكون 
استثمارات الدولة ارضاء لبنت 

املستشار«.
٭ مصطفى الش����مالي: لكي 
تك����ون االمور واضح����ة نعم 
ابوعبدالعزي����ز غلطان ال بنت 
املستش����ار حت����رك العمل وال 
العمل، فهم  املستش����ار يحرك 
اناس نكن لهم كل تقدير، ولكن 
املقدمة كانت مفتاحا  الشكوى 
لنعرف ماذا يدور في »االوفست« 
وشكلنا جلنة تقصي حقائق واذا 
كانت بنت املستشار والثمانية 
اسئلة س����تكون اجاباتها عند 
الصرعاوي اليوم او غدا ولنترك 
جلنة التحقيق تقول ما لديها وال 
ندخل بنات الناس في املشاكل 
ولم نطلب ش����يئا لها وشكلنا 

جلنة حتقيق.
٭ عادل الصرعاوي: املستشار 
هو ناصر الروضان وهذه بنتك، 
ملاذا »ش����لت« مجل����س االدارة 
مادامت عن����دك جلنة حتقيق، 
امتنى احالة هذا املوضوع الى 
جلن����ة حماية االم����وال العامة 
وانا سأقدم الطلب اآلن، اشرت 
باملوافقة يا بومشعل وسأقدم 

الطلب اآلن.
٭ ولي����د الطبطبائي: ايرادات 
االستثمار في سنة من السنوات 
كانت أعلى من ايرادات البترول 
ف����ي  واملش����كلة اآلن ليس����ت 
االستثمارات ولكن فيمن يقوم 
بها، هل احد يدري من الشعب 
اين االستثمار الرابح واخلاسر 
ولكن الكل ي����دري ماذا وزعت 

اجلمعيات التعاونية.
أمتنى ان يكون هناك اهتمام 
أكثر باالس����تثمارات ووجدنا 
عندهم فكرة إلنش����اء برج من 
48 طابق����ا وهذا ف����وق حاجة 
الهيئة، هل هن����اك آلية التخاذ 
القرار االستثمار، هل هي تخضع 
للمزاج، وس����معنا انه مت شراء 
أسهم من شركة فرنسية تشتغل 
النووي����ة وحكومتنا  بالطاقة 
مس����اهمة ب� 500 مليون يورو 
بناء عل����ى توصية من رئيس 
الهيئة في  الوزراء واستثمرت 

2012/2011
الش����مالي: أرجو  ٭ مصطفى 
الس����ماح للفري����ق احلكومي 
بالدخ����ول ال����ى املنصة واجل 
اخلرافي التصويت على امليزانية 

حلني اكتمال النصاب.
٭ علي الدقباس����ي: نحن ندفع 
ونس����تثمر مئات املاليني ولم 
نستفد ش����يئا من حيث توفير 
فرص العم����ل وكأن امر ايجاد 
فرص العمل ام����ر ليس مهما، 
حاولنا جلب االنتباه الى فرص 
العمل من خالل االستثمارات، 
نحن ندفع امواال ولم نر شيئا، 
الكفاءات الوطنية محرومة من 
فرص العمل، ماذا ينقصنا؟ ماذا 
ينقص الكفاءات؟ هناك عدد من 
الوافدين يش����تغلون في هيئة 
االستثمار والكويتيون معطلون، 
ملاذا ال يثار هذا املوضوع داخل 
جلنة امليزانيات؟ مجلس االمة 
سوق عكاظ نقول ما نقول وال 
جند اي اثر لكالمنا واحلكومة 
تسوي ما تريد، نسبة التكويت 

ليست كاملة في الهيئة.
٭ عادل الصرعاوي: لدي عتب 
كبير مبني عل����ى كيفية ادارة 
الدولة من خالل  اس����تثمارات 
الترضيات فمثال على ذلك شركة 
األوفس����ت هناك ترضية لبنت 
املستشار، وال احد يتعرض لها، 
واملستشار يقول »انا اقدر ادش 

على سمو االمير«.
بنت املستشار اخوها قيادي 
في الهيئ����ة ووجهت للوزير 9 
اس����ئلة عن االوفست ولم تأت 

االجابة اال عن سؤال واحد.
عم بنت املستشار قيادي كبير 
في الدولة بنت املستشار عليها 
من املالحظات واملخالفات االدارية 
الكثير، ومجلس االدارة لم يفعل 
شيئا، هناك 600 مواطن يدرسون 
للخارج معرضون للخطر الن 
رئيس مجل����س االدارة ال يريد 

تسلم املبالغ املخصصة لهم.
ابومش����عل انا جلست معك 
وقل����ت لك كل ه����ذه املخالفات 
ولذلك لم تس����و شيئا، مجلس 
االدارة يجتمع »ليغير ويشيل 
ويحط فق����ط لكي يرضي بنت 

املستشار«.
الدولة  هل تدار استثمارات 
بهذه الطريقة، وما اختصاصات 

موجودة، وهي تصدر تراخيص 
ألبي فطيرة وأنت يا وزير البلدية 
تقوم بإيقافها، يجب أن يكون 
الوزارات،  هناك تنس����يق بني 
فلماذا وزارة التجارة ال تلتزم 
به����ذه الق����رارات الصادرة عن 

املجلس البلدي.
السابعة في  الس����نة  وبعد 
مشروع شارع عبداهلل االحمد 
الهياكل  لم ينجز سوى بعض 
البسيطة، البد أن حتمل مساعديك 
املسؤولية حتى ال تقع املسؤولية 

على عاتقك.
٭ خالد العدوة: هناك عصابات 
النظاف����ة وهذه  في ش����ركات 
مسؤولية نظام وأنت يا وزير 
البلدي����ة البد أن تنفض الغبار 
الوهمية،  عن بعض الشركات 
الرقابة ضعيفة في وزارة البلدية 
وضاعت بسبب البيروقراطية، 
خ����ذ يا وزير البلدية جولة في 
البلد  الكويت، واقع  محافظات 

وخدماته متردية.
٭ اخلرافي: ليس لدي نصاب 
للتصويت على ميزانية بلدية 

الكويت وسأؤجل التصويت.
املصروفات: 170 مليونا و530 

ألف دينار.
٭ الباب االول: تقدر 110 ماليني 

و177 ألف دينار.
٭ الباب الثان����ي: تقدر 35 

مليونا و690 ألف دينار.
٭ الب����اب الثالث: تقدر مليون 

و123 ألف دينار.
٭ الباب الرابع: تقدر 20 مليونا 

و700 ألف دينار.
٭ الباب اخلامس: تقدر مليونان 

و40 ألف دينار.
٭ االي����رادات: تقدر 27 مليونا 

و223 ألف دينار.
٭ املصروفات على االيرادات: 
تقدر الزيادة ب� 143 مليونا و307 

آالف دينار.
وتال املقرر مواد امليزانية مادة 
مادة وأج����ل الرئيس اخلرافي 
التصويت عل����ى مواد القانون 
لعدم توافر النصاب واجل كذلك 
التصويت على التوصيات والنداء 

باالسم حلني اكتمال النصاب.

البند الثاني

ميزاني����ة الهيئ����ة العام����ة 
املالية  الس����نة  لالستثمار عن 

وبسؤاله عما اثير عن قيام مسلسل يتم تصويره لشهر رمضان في 
تلفزيون الكويت فيه مشاهد غير اخالقية، رد الراشد ال اعتقد ان في 

تلفزيون الكويت مشاهد غير اخالقية وهذا امر لم اسمع به واليوم 
يصل وزير االعالم باألصالة وبالتالي سيبحث هذا االمر.

وفيما يتعلق بالوقف احلكومي من تعزيز الوحدة الوطنية، قال الراشد 
انه وفي اول اجتماع ملجلس الوزراء وبعد القسم مباشرة كانت قضية 

الوحدة الوطنية اولى اولوياتها واول قضية اعطيت هذا االهتمام وحددنا 
تاريخا لوجود قانون الوحدة الوطنية وهو شهر ومت اجنازه قبل الشهر 
ومت التصويت عليه في مجلس الوزراء وسيرفع خالل ايام الى مجلس 
االمة ملناقشته والتصويت عليه، واعتقد ان هذا املشروع اولى اولويات 
الشعب الكويتي خصوصا ملا متر به املنطقة بشكل عام. وبسؤاله عن 

وثيقة »الشعبي« قال الراشد انها تخص اصحابها.

من الوثيقة
كشفت مصادر نيابية وقعت على وثيقة »التوافق الرافضة لالنتهاك 

احلكومي املستمر للدستور وحتميل رئيس الوزراء ونائبه مسؤولية 
األزمة السياسية«، عن ان الوثيقة مكونة من 4 صفحات، وتتضمن 
مجموعة من احليثيات التي على أساسها يطالب املوقعون باستقالة 

الرئيس ونائبه معا.
وأشارت املصادر الى ان هذه احليثيات هي: اخلالف املستمر بني احملمد 
والفهد وانعكاسه السلبي على األسرة واحلكومة ومجلس األمة، وتسببه 
في فشل احلكومات السابقة واحلكومة احلالية، وهو اخلالف الذي ظهر 
جليا في جلسة نظر طلب إحالة استجواب الفهد الى اللجنة التشريعية.
وحّملت الوثيقة رئيس الوزراء مسؤولية اإلعالم الفاسد وتقاعسه عن 

تطبيق قوانني املرئي واملسموع واملطبوعات والنشر على القنوات 
والصحف التي تهدم الوحدة الوطنية وتنال من ممثلي األمة، وأكدت ان 

احلكومة هي املسؤولة عن الشرخ الذي حدث في وحدة املجتمع الكويتي.
وحّملت الوثيقة ايضا سمو الرئيس مسؤولية التعدي املستمر على أمالك 

الدولة واملال العام وتقاعسه عن تطبيق القوانني، فضال عن مسؤوليته 
عن األغذية الفاسدة التي تدخل األسواق في ظل عجز احلكومة عن 

تطبيق القوانني والعقوبات على املخالفني.
وأكدت الوثيقة ان سمو الرئيس مسؤول عن عدم التزام حكومته 

والوزارات املعنية واجلهات احلكومية بتقارير ديوان احملاسبة التي 
تثبت التجاوزات التي ارتكبتها حكومات احملمد املتعاقبة ولم يتم إحالة 
املتجاوزين الى النيابة العامة، ولم تتم معاجلة مالحظات تقارير الديوان 

التي تتكرر سنويا.
وفيما يتعلق مبسؤوليات الشيخ احمد الفهد وعلى أساسها طالبت 

الوثيقة باستقالته، ذكرت الوثيقة ان الفهد مسؤول عن فشل خطة التنمية 
بتقاعسه عن تطبيق قوانني إنشاء الشركات املساهمة اإلسكانية وشركات 

هايف يطالب بإحالة معلم إلى النيابة
طالب النائب محمد هايف وزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد 

املليفي إحالة املدرس الذي تطاول على القرآن الكرمي وإحدى الصحابيات 
مبنطقة مبارك الكبير الى النيابة العامة وعدم االكتفاء بخصم عشرة 

أيام من مرتبه. وقال هايف في تصريح صحافي امس ان ما نشر امس 
حول حذف بعض النصوص التي حترم الطواف بالقبور، امر خطير، وان 
كان االخوة في املناهج أكدوا لنا عدم حذفها، فإننا لن نرضى بحذف اي 
نص ميس بالعقيدة، وسبق ان جلسنا مع رئيس الوزراء ووزير التربية 

السابقة، وال ميكن في هذا البلد ان يتساوى به الشرك والتوحيد، وشدد 
على ان الطواف بالقبور يكون في أماكن أخرى اعتادت على مثل هذه 

العادات ومثل هذه الشركيات، والبلد بعيد كل البعد بحمد اهلل عن ذلك، 
وال ميكن ان نسمح لبعض املتطرفني سواء من السنّة او الشيعة الذين 

يرضون بهذه »اخلزعبالت« وهذه الشركيات.
وفي موضوع آخر، قال هايف: »فوجئنا بقرار من وزارة التربية بخصم 
عشرة أيام من راتب احد املعلمني، بسبب انه تطاول على القرآن الكرمي 
واحدى الصحابيات رضوان اهلل عنهن، وهو أمر خطير ان يتم االكتفاء 

بهذا العقاب من دون احالته الى النيابة«.
وطالب هايف، وزير التربية ووزير التعليم العالي احمد املليفي بإحالة 

هذا املعلم الذي ال يستحق ان يكون في هذا الصرح التربوي الى النيابة 
العامة بأسرع وقت، واال يكتفي بخصم العشرة أيام، السيما انه من 
املمكن ان ميارس نفس الدور في املدرسة االخرى التي مت نقله اليها.

فاقد لثقة األمة وممثليها والتي حتمل الوزير على التخلي عن 
منصبه في هذه احلالة. وقال: بعد قراءة الوثيقة واالطالع على 

تفاصيلها، من يقل ان الوثيقة غير دستورية فليحدد لي اين 
النصوص التي تخالف الدستور؟

وعما اذا كانت الوثيقة تتضمن الدعوة الى تنحية رئيس احلكومة 
ونائبه رفض السعدون اإلجابة مكتفيا بالقول: »تفاصيل الوثيقة 

تعلن غدا اجلمعة«.

املوقعون على الوثيقة حتى اآلن

إنشاء محطات املياه والكهرباء واملدن العمالية، فضال عن مسؤولية الفهد 
مع احملمد عن اخلالفات املستمرة بينهما ومتثلت خطورة هذه اخلالفات 

في انهما من أسرة احلكم مما يسيء الى األسرة ويرسخ اخلالفات 
داخلها وهذا ليس في صالح األسرة وليس في صالح الكويت.

وبناء على ما سبق، طالب املوقعون على الوثيقة باستقالة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ونائبه الشيخ أحمد الفهد معا 

لفشلهما في أداء مهامهما املوكلة اليهما.

1- أحمد السعدون
2- مسلم البراك

3- فيصل املسلم
4- جمعان احلربش
5- علي الدقباسي

6- وليد الطبطبائي
7- خالد الطاحوس

8- عبدالرحمن العنجري

9- خالد السلطان
10- سالم النمالن

11- شعيب املويزري
12- محمد هايف

13- ناجي العبدالهادي
14- مبارك الوعالن

15- ضيف اهلل ابو رمية
16- فالح الصواغ

الراشد: قريبًا نرفع قانون الوحدة 
الوطنية إلى املجلس

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد ان سعادته 
بعودة صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد الى ارض الوطن 

وشفائه، مؤكدا أن هذه فرحة ألهل الكويت وندعو له مبوفور الصحة 
والعافية وال شك في أن وجوده بني ابنائه وأهل الكويت ميثل عامل 

استقرار وعامل اطمئنان وأي قضية نقول ان االمر لولي االمر.
من جانب آخر وردا على سؤال في شأن امليزانيات العامة للدولة، 

قال الراشد ان هذه املناقشة تكون في جلنة امليزانيات وما يحصل 
باجللسات هي مالحظات وبعض النقد جلهات معينة وهذا ما جرى 

العمل به في جميع املجالس ونحن نستفيد من هذه املالحظات وناقشنا 
عددا من امليزانيات وسنستكمل البقية في اجللسات املقبلة والتصويت 

عليها حسب البرنامج املعد لها.

السعدون: تشرفت بالتوقيع على 
الوثيقة.. واإلعالن عن تفاصيلها غدًا

أعلن النائب أحمد السعدون عن االنتهاء من توثيق تواقيع 16 نائبا 
على وثيقة حتميل سمو رئيس مجلس الوزراء، ونائبه الشيخ 

أحمد الفهد املسؤولية السياسية عن األزمة السياسية في البالد، 
مبينا انه أول املوقعني عليها. وقال السعدون في مؤمتر صحافي 

عقده في مجلس األمة أمس: يسعدني باسم 16 عضوا »حتى اآلن« 
انه مت االنتهاء من توثيق التوقيع على وثيقة توافق بشأن رفض 

االنتهاك احلكومي ألحكام الدستور ومحاولة تعطيله، وحتميل 
سمو رئيس مجلس الوزراء ونائبه املسؤولية السياسية عن األزمة 
السياسية في البالد، مشيرا الى انه أول املوقعني على الوثيقة التي 

وقع عليها 16 عضوا حتى اآلن.
وأضاف »أنا شخصيا تشرفت بأن أكون أول املوقعني على 

الوثيقة، لكن إعالن الوثيقة وإعالن األسماء لن يكون إال في يوم 
اجلمعة، وهي جمعة الوثيقة كما سميت من قبل اإلخوة الذين 

اجتمعوا امس )أمس األول( وقرروا ذلك، مؤكدا ان تأجيل اإلعالن 
عن تفاصيل الوثيقة هو احترام للتجمع الشبابي الشعبي الذي 

حترك ملواجهة العبث احلكومي، واستمر في هذا التحرك السلمي 
احلضاري املستمر منذ عدة أسابيع.

وبنّي انه احتراما لهؤالء الشباب وان الوثيقة جاءت كفكرة من هذه 
التجمعات الشابية والشعبية، قررنا عدم اإلفراج عن مضمون 

الوثيقة او اإلعالن عن أسماء املوقعني، الفتا الى ان الوثيقة ستتلى 
بأسماء املوقعني عليها يوم اجلمعة املقبل. واعتبر ان الوثيقة 

تاريخية ألنها تسطر حقيقة األوضاع في البلد وكيفية التعامل 
معها حاليا وفي السابق، مبينا انه كان له دور في مراجعة الوثيقة 
من اجل التوافق عليها. وردا على املشككني في دستورية الوثيقة 
قال السعدون: من يرد ان يشكك في دستورية الوثيقة فليشكك 

بعد ان يقرأها، وليس من عادتي ان أتكلم بلغة التحدي، ولكن في 
هذا اجلانب نعم انا أحتدى ان يأتي بعد قراءة الوثيقة من يقول 

انها غير دستورية، شارحا ان هذه الوثيقة على األقل لم يرد 
فيها ما ورد في البيان الذي صدر بعد مناقشة عدم التعاون مع 

سمو رئيس مجلس الوزراء الذي وقع عليه 21 نائبا، من مضمون 
املذكرة التفسيرية وما ورد عما يترتب على الوزير اذا شعر بأنه 

املسلم: من العجيب 
أال ُيفحص من 

األغذية إال 10% فقط

الصرعاوي: ال نقبل 
أن تدار استثمارات 

الدولة إرضاء ألطراف 
معينة

اجلسار: هناك مقاه 
غير مرخص لها في 

جميع محافظات 
الكويت

عاشور: ال يوجد 
مختبر حقيقي راق 

في وزارة البلدية
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الدقباسي: تكثيف الرقابة احلقيقية على مختبرات األغذية وزيادة عددها
املطوع: بحاجة إلى إنشاء مبنى للبلدية في كل محافظة بالكويت

مقنعة.
٭ عبدالرحمن العنجري: الدولة 
تصرف كوادر مالية ضخمة فيما 
يخص الرعاية السكنية والبد من 
إشراك القطاع اخلاص والدولة 
مهيمنة على ال� 90% من املواد 
الدولة ونتمنى  واألنشطة في 
من احلكومة السابقة ان حتل 
املشكلة وهناك مشكلة اخرى في 
مشكلة الصليبخات وهي بيوت 
التركيب ومن يراها ال يصدق 
اننا في الكويت ويجب تأسيس 
شركات مساهمة عامة خلدمة 
القضية اإلسكانية وإنشاء مدينة 
املطالع ومدينة اخليران ونعطي 
فرص���ة للكويتيني في القطاع 

اخلاص.
٭ عادل الصرعاوي: احلديث 
عن املؤسس���ة العامة للرعاية 
السكنية هو حديث مهم والقضية 
اإلسكانية مش���كلة فكل شيء 
متاح ولكن ال نعرف ماذا نقول 
جليل الشباب ونحن نتطلع ألن 
يكون هناك في املستقبل خطط 
فاعلة لتنفيذ املشاريع الكبرى 
وهناك كثير من القوانني ومنها 
تخصيص 100 ألف وحدة سكنية 
ولم جند إجابة على عدم تنفيذها 
وخطط التنمية حدث وال حرج 

وكذلك اخلطة السنوية.
٭ حسن جوهر: هناك تقاعس 
ف���ي كثير م���ن املؤسس���ات 
احلكومية وفيما يتعلق بالرعاية 
السكنية وهناك مشاريع كبيرة 
ولك���ن هناك قصور بس���بب 
تراكم���ات الطلب���ات عاما بعد 
عام واملؤسس���ات األخرى لم 
تتعاون وفي مجلس 99 أثناء 
جولة قمنا بها باملنطقة الوسطى 
وهي منطقة تستوعب 40 ألف 
وحدة سكنية قالوا خالل سنة 
تنتهي واآلن 11 عاما ولم نر شيئا 
فاألراضي موجودة وال يوجد 
تنفيذ وعلى االخوة االستعجال 
في الشركات املساهمة للمساهمة 

في حل املشكلة السكنية.
٭ عدن���ان عبدالصمد: قضية 
بدل اإليجار عبء إضافي على 
امليزاني���ة ولو اننا وفرنا ذلك 
بديال لبناء املدن السكنية لتم 

حل املشكلة.
٭ عبداهلل الرومي: ترفع اجللسة 

لألسبوع املقبل.

ب� 600 و700 متر ونحن منلك 
مساحات أراض أكثر منهم.

٭ جمع���ان احلربش: القضية 
اإلسكانية هي إحدى أبرز مشاكل 
احلكومة وأنا أحملها املشكلة 
اإلسكانية وهناك قانون قدمي 
الب���د ان يطب���ق، ولكن هناك 
تض���ارب مصالح وهناك على 
س���بيل املثال بي���وت املطالع 
واملواطنون يريدونها ولكن ال 
يوجد قرار، وكان من املفروض 
ان تنزاح الش���ويخ واجليوان 
الى احلدود وتبنى منازل بديلة 
لهم وجدولكم الذي وصفتموه 
ليس حال فاألزم���ة أزمة قرار 
وحكومة و92 ألف طلب ليس 
مشكلة في دولة لم يستغل منها 

سوى %4.
٭ خال���د الع���دوة: القضي���ة 
اإلسكانية من املشاكل الرئيسية 
الت���ي يعان���ي منه���ا املواطن 
الكويتي وينتظر ل� 15 عاما حتى 
يأتي دوره واملؤسسة بنت في 
مدينة صب���اح األحمد 10 آالف 
وحدة سكنية وأوصي املؤسسة 
باالهتمام بهذه املدينة الضخمة 
ألنها منطق���ة نائية وبالقرب 
من منطق���ة عريفجان ويجب 
تشجيرها والطريق املؤدي لها 
طريق متهالك وهناك مشكلة 
أخرى وه���ي منطقة األحمدي 
وهي بيوت التركيب والغاز فقد 
قطع بدل اإليجار عنهم وعليكم 
حل املشكلة بأنفسكم واملنطقة 
ملوثة بالكامل وعليكم ايضا حل 
الظهر ومازالت  مشاكل بيوت 

الى اليوم بال حل.
٭ محم���د احلويل���ة: لدين���ا 
امللف اإلسكاني  مالحظات من 
وه���ي مش���كلة مزمنة واحلل 
ه���و بإنش���اء مدن إس���كانية 
للمواط���ن الكويتي بعد طول 
االنتظ���ار والعدد الكبير الذي 
كفل الدستور له حق السكن، 
وكذلك بدل اإليجار 150 دينارا 
بسيط جدا وهناك مشكلة اخرى 
وهي مساحات البيوت التي ال 
تتعدى 270 مترا وهي مساحة 
ضيقة واملشكلة خلقتها احلكومة 
واملساحات املستغلة هي 7% وال 
يوجد نية صادقة لرفع املعاناة 
عن املواطن الكويتي ونحن في 
كل عام نس���مع مبررات غير 

توفيرها هي مسؤولية املؤسسة 
والبلدية وعليكم املتابعة.

٭ معصومة املبارك: هناك قصور 
املواطنني  شديد لتوفير سكن 
وطول االنتظار وصل ل� 15 عاما 
وأكثر، فهناك مشكلة واضحة 
وكل عام ونحن نردد هذا الكالم، 
فاالراضي متوافرة ولكن نحن 
بحاجة لقانون لتحرير االراضي 
وان يوكل للقطاع اخلاص دور 
فعال حلل املشكلة االسكانية، 
فاالراضي جاهزة ولكن القدرة 
التنفيذية للمؤسسة محدودة 
واحلل بدخول القطاع اخلاص 
واملال متوافر، ولكن القرار غائب 
وأين دور الشركات املساهمة 
إلنش���اء املس���اكن منخفضة 
التكاليف وما شابه، فاملشكلة 
فقط في التنفيذ ولو اننا أنشأنا 
مدنا اس���كانية ب���دل االيجار 
ألنشأنا مدنا اسكانية ومشكلة 
الصوابر وصباح السالم مشكلة 

حقيقية.
٭ ضيف اهلل ابورمية: مشكلة 
االسكان مش���كلة شائكة ولم 
يتحقق أي ش���يء على أرض 
الوقع وتقدم احلكومة مبررات 
واهية والشركات بدأت باالمتناع 
عن املشاركة، وعلى املؤسسة 
أن تدير الشركات العاملية حلل 
مشاكل االسكان، وال توجد جدية 
في حل املش���كلة االس���كانية 
والس���بب هو ف���ي التمصلح 
والكسب غير املشروع، وعلى 
املؤسسة أن تضع حدا الرتفاع 
االراضي فأرض 400 متر على 
300 ألف دينار  وملاذا ال تدخل 
الهيئة العامة لالس���تثمار في 

هذا اجلانب؟
٭ شعيب املويزري: املشكلة 
اإلس���كانية مثل باقي مشاكل 
املواطن والبلد يتوافر به اكثر 
من 90% أراض وهناك مشكلة 
مساحات البيوت فالبعض منها 
وزعت 270 مترا على عائلة ال 
تستطيع ان تعيش في منزل 
به���ذه املس���احة وايضا هناك 
غالء األراضي وعلى املؤسسة 
العامة للرعاية السكنية ان حتل 
املشاكل التي يعاني منها املواطن 
إعادة ودراس���ة مساحات  في 
املواطنني فهناك دول ش���قيقة 
كقطر واإلمارات توزع منازل 

امل���دن احلدودية ولكننا لم نر 
شيئا على أرض الواقع، اذا كانت 
املساحة االجمالية للكويت هي 

17 ألف كيلومتر مربع.
٭خالد الس���لطان: مش���كلتنا 
باالسكان ليست قضية وضع 
ميزانية وبرامج وبناء مساكن، 
املشكلة يجب ان تؤخذ من منظور 
اقتصادي وتوفر االراضي، لذلك 
القضية بحاجة الى النظر اليها 
من جانب اقتصادي، مع توفير 
أراض حرة واعطائها لشركات 
امكانية تقوم بطرح هذه القسائم 
مب���زادات علنية، العملية هذه 
س���تعمل على تخفيض قيمة 
االراضي وتصبح مبقدور االسر 
الكويتية ليس���تطيعوا شراء 
االراضي وبن���اء املنازل، االمر 
الذي س���يخفض عدد الطالبني 
اننا  للقسائم السكنية، اعتقد 
سنلهث ونركض، ومعدل طوابير 

االنتظار في تزايد.
٭ عل���ي العمي���ر: امليزاني���ة 
تتحدد من خالل غالء االسكان، 
فاملشاريع التي تنشؤها احلكومة 
للمشاريع االسكانية في مقابل 
الطلبات شيء كبير وال توجد 
احصائية واضحة للطلبات ف� 
97 ألف طلب خالل أربع سنوات 
شيء مثير، فعلى احلكومة أن 
توفر املساكن للشباب بأسرع 
وقت ممكن، فاملطلوب توفير 
أراض س���كنية لوق���ف غالء 
االراضي أيض���ا، ونرجو من 
االخوان في مؤسسة االسكان 

ان تضعوا حال لهذه املشاكل.
٭ عدنان املطوع: املؤسس���ة 
العامة للرعاية السكنية عليها 
أن تض���ع خط���ة لطموحات 
املواطن الكويتي ومستواها دون 
الطموح واحلل هو طرح القطاع 
اخلاص ف���ي هذا اجلانب حلل 
املشكلة، ولكن من أول شركة 
مع االسف لم تطرح، وهناك عدم 
إحساس في حل مشاكل االسكان 
واملصروفات في املؤسسة زادت 
وكان من املفترض ان تذهب تلك 
الزيادات حلل املشكلة ومشاريع 
ال� B.O.T زادت ولم جند نتائج 
منها، واخلطة التنموية ال متشي 
الزمنية واحلل  حسب اخلطة 
هو في إشراك القطاع اخلاص 
لتوفير االراضي الصاحلة وعدم 

تقريرها وسأحضره للمجلس 
واالجراء الذي اتخذناه هو اجراء 
سليم، والعضو الذي لم يتغير 
هو فواز السمار وكان ذلك الن 
االوفست يخدم بعض مشاريع 
التنمية واعيد فواز النه جهة 
التخطيط  الوصل م���ع وزارة 
والتنمية اما الباقون فتغيروا 
من الرئيس الى اصغر عضو.

٭ علي العمير: شركة التأمني 
على ماذا تؤمن؟ وعندي معلومة 
لن اوجه لها سؤاال حلرصك على 
االهتمام والنظر في انشطة هذه 

الشركة.
٭ اخلرافي: سأؤجل التصويت 

حلني اكتمال النصاب.
٭ املصروفات: تقدر ب� 55 مليونا 

و187 ألف دينار.
٭ الباب االول: تقدر ب� 19 مليونا 

و461 ألف دينار.
٭ الباب الثاني: تقدر ب� 5 ماليني 

و560 ألف دينار.
٭ الباب الثال���ث: تقدر ب� 491 

ألف دينار.
٭ الب���اب الرابع: تق���در ب� 22 

مليونا و130 ألف دينار.
٭ الباب اخلام���س: تقدر ب� 7 

ماليني و545 ألف دينار.
٭ االي���رادات: تقدر ب� 30 ألف 

دينار.
٭ زي���ادة املصروف���ات على 
االيرادات: تق���در ب� 55 مليونا 

و157 الف دينار.
التصويت  الرئي���س  واجل 
عل���ى امليزانية حل���ني اكتمال 

النصاب.
وانتقل املجلس الى مناقشة 
مش���روع قانون ربط ميزانية 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 

للسنة املالية 2011 - 2012.
٭ صالح عاشور: اعتقد ان مهمة 
االخوة صعبة، هي صعبة ألن 
االراضي املستثمرة ال تتعدى 
2% وهناك وفر ف���ي امليزانية 
الرؤية غي���ر متوافرة،  ولكن 
الصفحة التاسعة ترى ان بدل 
االيجار يكلف الدولة 189 مليون 
دينار اذا عاجلنا مشكلة الرعاية 
السكنية س���توفر على الدولة 
200 مليون دين���ار، لذلك بدل 
االيجار يأخذ 72.1 مليون دينار 
جزء من احللول التي مت التطرق 
لها ضمن خطة املؤسس���ة في 

الهيئة تدي���ر اصوال وهي 
االدنى في العالم، وال� 7 ماليني 
هي مبلغ الدراسات والى اآلن لم 
يتم طرح املناقصة وكل املبالغ 
هي عمليات استرشادية نحن 
نعمل عل���ى االلتزام بانش���اء 
الشركات املساهمة العامة وهي 
مرتبطة بجهات اخرى مثل وزارة 

الدفاع والنفط.
واستثمرنا من شركة تأمني 
على املباني وليس لها انشطة 
محرمة شرعا ونحاول تفادي 
احملرم ش���رعا وهذه الشركة 
تعرضت في 2008 الى خسائر 
ضخمة وس���اعدتها احلكومة 
االميركية مببل���غ 285 مليون 

دينار.
٭ عادل الصرعاوي: الوزير قال 
لي هذه املعلومات، واتكلم عن 
جلنة التحقيق واذا كان هناك 
خطأ فأنا معكم ولكن الوضع 
الطبيع���ي عن���د التحقيق ان 
تبقيه في العمل حلني االنتهاء 
التحقيق مجل���س االدارة  من 
غيروا اغلبيته لتغيير مجلس 
االدارة كل���ه اال واحدا وعندما 
ردوه رفضت اللجنة التنفيذية 
اعادته الى منصبه من املجلس 

القدمي.
٭ بدر السعد: التحقيق جاء بناء 
على طلب من ديوان احملاسبة 
ومت تش���كيل جلن���ة لتقصي 
احلقائق الن���ه مت جتديد عقد 
الحدى الش���ركات قبل انتهائه 

بثالث سنوات.
٭ عادل الصرعاوي: اآلن االخ 
بدر يناقض كالم الوزير الذي 
قال ان بنت املستش���ار فتحت 
لنا مواضيع ولكن على اجلميع 

حتمل مسؤولياته.
الش���مالي: كانت  ٭ مصطفى 
اقول  هناك مالحظات ومازلت 
ان احلقيقة هي ان البنت ذكرت 
ما ذكرته لكي يكون لدينا مدخل 
لكل املثال���ب وبناء على طلب 
الديوان ش���كلت ه���ذه اللجنة 
برئاس���ة مستشار في الفتوى 
والتشريع وعضوية مستشار 
من هيئة االستثمار ومن وزارة 
املالية، وبعض اجلهات زودتنا 
مبا لديها م���ن معلومات حول 
اس���ئلة اللجنة وخالل اسبوع 
او اس���بوعني ستصدر اللجنة 

فق����د فوجئت بتعيين����ه، كان 
موظفا في مجلس الوزراء وهي 
تعتبر شركة مهنية في مجال 
العم����ل بالقطاع اخلاص. وهذا 
الشخص عندما أتى »خربط« 
األم����ور وأمتن����ى م����ن الوزير 
والسعد التدخل في املوضوع، 
وكذلك مكافآت أعضاء مجلس 
اإلدارة، فهل هناك آلية لصرف 
هذه املكافآت ألنها تتفاوت من 
شركة ألخرى، احملفظة العقارية 
فالبنوك الكويتية لديها انكشاف 
يقدر ب� 6 مليارات دينار، ولألسف 

يتدخل املال العام.
٭ عدنان عبدالصمد: )املقرر(: 
هناك مالحظ����ات تثير ازعاجا 
وهي ما يتعلق باملبنى فقيمته 
7 ماليني في 2007 إلى 2008، ثم 
وصلت ال����ى 97 مليونا ثم 115 
مليونا ث����م انخفضت الى 107 
ماليني، نحن نعاني وعلى أمل ان 
نخصص جلسة لدراسة املشاريع 
اإلنش����ائية وعرضنا املوضوع 
على جلنة املناقصات، وبحاجة 
الى إع����ادة النظر في كثير من 

املشاريع احلكومية.
وقضية املكافآت بحاجة الى 
ضبط ووجهنا كتبا الى اجلهات 
املختلف����ة ومع االس����ف بعض 

اجلهات لم جتب عن اسئلتنا.
٭ بدر السعد: الهيئة نسبة تكلفة 
التدريب هي االعلى في امليزانية 
فلدينا اكثر من 7 برامج تدريب 
تكلفنا 17% من امليزانية فالتدريب 
عمل اساسي وله مردود ايجابي 

على عمل الهيئة.
٭ االوفس���ت: هن���اك اح���دى 
املوظف���ات كتب���ت تقريرا عن 
بعض الش���ركات يتعلق بآلية 
االستثمار في الصناديق وورد 
ف���ي تقرير ديوان احملاس���بة 
وبناء على ذلك ش���كلنا جلنة 
تقصي حقائق وس���تنتهي من 
اعداد تقريرها قريبا، ونحن ال 
نحرض احدا واملصلحة العامة 

هدفنا االساسي.
شركة اريبا الفرنسية عاملية 
معروفة في الطاقة املتجددة ولم 
يأتنا اي تكلي���ف من اي جهة 
وعملنا دراسة جدوى الكثر من 
سنتني حتى اتفقنا مع احلكومة 
الفرنس���ية على االستثمار في 

شركة »أريبا«.

عسكر يطالب بإقرار كادر املعلمني وفق 
رؤية اجلمعية واعتبار التعليم مهنة شاقة

أكد النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي دعمه املطلق القرار كادر 
املعلمني، وحرصه الدائم على منح قطاع التعليم حقوقه املالية والوظيفية 

واالرتقاء مبهنة التدريس بشكل عام، مناشدا زمالءه أعضاء مجلس االمة، 
منح موضوع كادر املعلمني حقه من االهتمام واالولوية والتمرير وفق 

رؤية جمعية املعلمني، ومؤكدا أنه مستمر في دعمه للمعلمني واملعلمات، 
بغية انصافهم والوقوف الى جانبهم لتحقيق مطالبهم العادلة واملستحقة. 

وقال عسكر: »كل الدعم للمعلم، سعيا لتعزيز مكانته، ملا حتمله هذه 
املهنة من مكانة سامية، وأتشرف بأنه كان لي السبق في هذا الفصل 

التشريعي، في التقدم باالقتراح بقانون الهادف العتبار مهنة التعليم مهنة 
شاقة، وبالتالي فان موقفي كادر املعلمني ال يحتمل اال تأويال واحدا، وهو 
املوافقة والدعم واملساندة، حتى مير كادر املعلمني بالصورة التي يريدها 

املعلمون حتقيقا للعدالة املنشودة على صعيد حقوقهم املالية، سعيا 
لنيلهم كامل مطالبهم«. ومضى عسكر يقول: »سأسعى مع بقية زمالئي 

من احلريصني على اقرار كادر املعلمني، إلى زيادة من زيادة البدالت 
واحلوافز واملكافآت للعاملني في التدريس«، مشددا على انه وبقية النواب 

سيسعون الى اقرار قانون كادر املعلمني في املداولة الثانية في اجللسة 
املقبلة بصفة االستعجال، مشيرا الى أن قضية احلقوق املالية للمعلم 

عادلة وهناك اجماع نيابي حولها. وأعرب عسكر عن ثقته بأن يرى الكادر 
النور بفضل دعم مجلس االمة الكامل للكادر، الذي يعد أبسط ما ميكن أن 

يقدم للمعلمني تقديرا جلهودهم، مشيرا الى أنه ال يساوره أي شك في 
الوصول الى الهدف املنشود وهو اقرار الكادر، وفق ما طرحته جمعية 

املعلمني. وأكد »أن اقرار كادر املعلمني بصورته املقدمة من جمعية املعلمني، 
سيكون له انعكاسات عظيمة على العملية التعليمية في البالد، من خالل 

حتويل مهنة التعليم الى مهنة جاذبة وليست طاردة للكوادر الوطنية، 
ومبا يحقق الراحة النفسية من خالل توفير املقومات اجلاذبة للمهنة 

واحملفزة للمعلمني وحتسني احوالهم املالية والوظيفية وخلق حالة الرضا 
في اوساطهم مبا يضمن للمعلمني الكويتيني مميزات فال يتسربون من 
مهنتهم بسبب الضغط الذي يعانون منه حاليا«. وطالب عسكر احلكومة 

بضرورة دعم القانون والتصويت عليه في اجللسة املقبلة باملوافقة وعدم 
عرقلته الن املعلمني هم صناع املستقبل ولكن مهنتهم اصبحت طاردة 

ويجب السعي العادة الروح لهذه املهنة النبيلة.

٭ من الممكن نعم ومن الممكن ال.
هل تمت االجراءات التي تمت بالمعاملة بشأن الشيك كانت 

بحسب المتبع في البنك؟ 
٭ أنا اعترضت على الشيك بمجرد رؤيتي له وكان ذلك بمكتب 
المدير، ألن لونه كان أحمر والمدير أخذ الش���يك مني وقام هو 

باستكمال االجراءات في حضور العميل بمكتبه.
هل لديك أقوال أخرى؟

٭ كال.
كما تم استجواب الضابط للواقعة وكان كاالتي:

من الذي قام بتصوير الشيك تحديدا من البنك؟
٭ لم تسفر التحريات التي قمت بها عن ذلك.

هل دلت تحرياتك عن وصول الشيك للنائب فيصل 
المسلم؟

٭ نعم ولكن لم تتوصل الى الشخص الذي قام بتسليمه الشيك.
هل قام المتهم الثاني بتسليم صورة الشيك للنائب 

المسلم؟
٭ ال.. لم تتوصل لذلك.

هل قام النائب المسلم باالتفاق مع المتهم الثاني على 
تسليمه صورة الشيك؟

٭ ال لم تتوصل تحرياتي لذلك.
ألم تتوصل تحرياتك الى الدورة المستندية الخاصة 

بالشيك؟
٭ الدورة المستندية للشيك سبق وأن أدليت بأقوالي بشأنها في 
النيابة حيث يتم ادخال بيانات الشيك في نظام خاص بالبنك بعد 
التأكد من صحة التوقيع وبعد ذلك يتم تخريم الشيك ووضعه 

في جندلة خاصة بالبنك من قبل الموظف المختص.
هل اطلعت على أوراق خاصة بالبنك تتعلق بالشيك؟

٭ نع���م، وهي عبارة عن صورة بعد خرمها والصورة التي تم 
عرضها بمجلس االمة لم تكن مخرومه.

من الذي قام بتسلم المعاملة االولى بصرف البنك؟ 
٭ تم عرض هذا االم���ر عن طريق مدير البنك وأن الصرف تم 

في الخارج.
هل استقيت معلوماتك من داخل البنك أم خارجه.

٭ من داخل البنك وأنا طلبت منهم الشيك.
هل لديك أقوال أخرى؟

٭ كال.

تأجيل استئناف شيك »املسلم« جللسة 
22 اجلاري الستدعاء شاهد جديد

أجّلت محكمة الجنح المستأنفة قضية الشيكات المتهم فيها النائب 
فيصل المسلم وموظف ببنك محلي لجلسة 22 الجاري لحضور 

شاهد جديد في القضية وهو موظف بالبنك.
وقد حضر الجلسة خمسة نواب نفي وهم: وليد الطبطبائي وجمعان 
الحربش وعبدالرحمن العنجري ومرزوق الغانم ومسلم البراك 
وتم سؤالهم وأكدوا أنه بجلسة اعالن الشيكات كان وزير شؤون 
مجلس الوزراء السابق روضان الروضان هو من طلب من النائب 
المسلم أن يعرض الشيك اذا كان لديه، فتم عرضه، موضحين أن 

الشيك لم يعرض سوى بقاعة عبداهلل السالم.
واستدعت المحكمة شاهدة »موظفة بالبنك« وسألتها:

ما طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟
٭ متابعة العمليات البنكية التي تتم بالبنك ومراجعتها.

من الذي قام بتسليمك الشيك؟
٭ المتهم الثاني.

ما قولك فيما ورد بأقوال المتهم الثاني أنه لم يقم بتسليمك 
الشيك وأن من قام بتسليمك الشيك هو )ع. م(.

٭ كان الشيك بيد )ع. م( وأطلعني عليه، ولكن المتهم الثاني 
هو من قام بتسليمي الشيك.

ما قولك فيما قرره )ع. م( من أنه الذي قام بتسليمك 
الشيك وليس المتهم الثاني؟

٭ ال، وأنا طلبته منه وأطلعني عليه، ولكن من قام بتس���ليمي 
الشيك هو المتهم الثاني.

متى قمتي بتخريم الشيك وحفظه بالجندلة؟
٭ أنا لم أقم بتخريم الشيك وأنا طريقتي مختلفة عن الطريقة 

التي يتم بها تخريم الشيك.
هل هناك آلة تصوير بمكتب مدير الفرع.

٭ ال.
هل يجوز لمدير البنك استقبال العميل داخل مكتبه؟

٭ نعم يجوز للمدير استقبال العميل عند فتح حساب جار.
هل يمكن الي موظف بالبنك أن يحصل على صورة من الشيك 

غير المتهم االول؟

ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية
٭ االيرادات: 1.520.000

٭ املصروفات: 293.730.000 موزعة حسب األبواب كالتالي:
٭ الباب األول: املرتبات: 32.846.000

٭ الباب الثاني: املصروفات العامة: 2.894.000
٭ الباب الثالث: املدفوعات التحويلية: 257.990.000

٭ زيادة املصروفات على االيرادات: 292.210.000

حماد: الوزير صفر يكلف 
الدولة ماليني الدنانير 
بسبب قراراته اجلائرة

العمير: ال نريد كسر 
القانون باالستثناءات 
في السكن اخلاص 

ومساكن العزاب

هايف: »احلساوي« 
أصبحت دولة داخل 
دولة يعشعش فيها 

الفساد

ميزانية بلدية الكويت
٭ املصروفات: 170.530.000 موزعة حسب األبواب كالتالي:

٭ الباب األول: املرتبات: 110.977.000
٭ الباب الثاني: املستلزمات السلعية: 35.690.000

٭ الباب الثالث: وسائل النقل: 1.123.000
٭ الباب الرابع: املشاريع اإلنشائية: 20.700.000

٭ الباب اخلامس: املدفوعات: 2.040.000
٭ اإليرادات: 27.223.000

٭ الزيادة في املصروفات عن االيرادات: 143.307.000

ميزانية الهيئة العامة لالستثمار
٭ املصروفات: 55.187.000 موزعة على األبواب كالتالي:

٭ الباب األول: املرتبات: 19.461.000
٭ الباب الثاني: 5.560.000

٭ الباب الثالث: 491.000
٭ الباب الرابع: 22.130.000

٭ الباب اخلامس: 7.545.000
٭ االيرادات: 30.000

٭ زيادة املصروفات عن االيرادات: 55.157.000


