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وافق مجلس األمة في جلسته التكميلية امس على عدد من مشروعات القوانني باعتماد احلسابات اخلتامية وربط امليزانيات لعدد من اجلهات امللحقة واملستقلة للسنة املالية 2016/2015 
والتوصيات الواردة بشأنها وأحالها الى احلكومة. واعتمد املجلس احلساب اخلتامي للهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة لشؤون القصر ومعهد الكويت لألبحاث العلمية وبيت 

الزكاة ووكالة األنباء الكويتية »كونا« والصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية عن السنة املالية 2014/2013 وربط ميزانياتها للسنة املالية 2016/2015. ووافق املجلس على طلب رئيس 
جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي البرملانية بسحب تقريرها الرابع عن مشروعي القانون باعتماد احلساب اخلتامي للهيئة العامة للشباب والرياضة عن السنة املالية 2014/2013 وربط ميزانية 
الهيئة للسنة املالية 2016/2015 وذلك ملزيد من الدراسة. وتعهد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبداهلل نيابة عن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

صباح اخلالد مبعاجلة كل مالحظات ديوان احملاسبة املسجلة على الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية العربية وتقدمي تقرير بشأنها في بداية دور االنعقاد املقبل للمجلس. وإلى التفاصيل:

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل

املجلس ُيقّر احلسابات اخلتامية لـ »التعويضات« و»الُقّصر« و»كونا«
مليارات هل ناقشتموها، أين ذهبت، 

أين صرفت؟!
٭ عدن���ان عبدالصمد: بالنس���بة 
للتعويضات هناك فرق لتعويضات 
املواطن���ني والتي تتعلق بالبيئة، 
فالتي تتعل���ق بالبيئة مقدارها 3 
مليارات والتي تتعلق باملواطنني 41 
مليارا صرف منها 35 مليارا، وهناك 
4.6 مت تأجيلها من قبل األمم املتحدة، 

وهي تشرف على هذا املبلغ.
اللجن���ة املركزية التي لديها 3 
مليارات ترفض في السابق إشراف 
مجلس األمة، ونحن أصررنا على 
االشراف وأن يدخل ضمن إشراف 
كل املؤسسات الرقابية في الدولة، 
ومت تشكيل مجلس االدارة للهيئة 
وأصبحت نقطة االرتباط، وال� 3 
مليارات كانت يفترض أن تستخدم 
إلنشاء املشاريع اخلاصة مبعاجلة 
االض���رار البيئي���ة، ويفت���رض 
تخصيص 25 مليون دوالر ميثل 
3% على املشاريع البيئية من املبلغ 
االجمالي، وصرفوا من ال� %3 %70 
ولم تتعد املشاريع املنجزة 15% في 
حني ان املصاريف االدارية قربت 

أن تنتهي.
ولدينا مالحظات على استثمار 
االم���وال، وهناك ملي���اران و900 
مليون لدى هيئة االستثمار و100 
مليون مصاري���ف إدارية ولدينا 
مالحظات أيضا على نقطة االرتباط 
ألنها مس���تقلة متام���ا على هيئة 

التعويضات.
٭ سعدون حماد: التعويضات التي 
صرفت لم تذهب الى مكانها وإمنا 
ذهبت الى هيئة االستثمار وهذه 
ليس لها عالقة بالبيئة، ويجب أن 
تعاد هذه املبالغ مرة أخرى للنفط 

وصرفها على مشاريع بيئية.
٭ وزير النفط د.علي العمير: فيما 
يتعلق بنقطة االرتباط هو املبلغ 
االجمالي ملي���اران و970 مليونا 
ألغراض التعويضات املقررة من 
األمم املتحدة، و3% منها خصصت 
للمصاريف االدارية، وما مت صرفه 
منها 70% يحتاج الى معاجلة وإال 
كيف سنعالج تغطية املصاريف 
االدارية، ولذلك اتخذنا قرارا بتحميل 
بع���ض املصاري���ف االدارية على 
املشاريع حتى يقل الضغط على 

املصاريف االدارية.
وبالنس���بة مل���ا مت إجن���ازه 
فمالحظات رئيس اللجنة ضعيفة، 
وهذا األمر نتحقق منه وكيف نحّسن 
االجناز، وهناك سلطة رقابية من 
األمم املتحدة وهي تتابع البرنامج 
وتتأكد من الصرف وعدم الصرف. 
وهناك معلومة غير دقيقة بأن األموال 
أودعت في هيئة االستثمار، وهذا 
غير دقيق، نعم أودعت في بادئ األمر 
وعندما وصلتنا املالحظة مت نقلها 

والبعض يعتق���د ان هذه اجلهات 
ملكية خاصة، ويقولون ان تعيني 
غير الكويتي أسهل من الكويتيني، 
ومن املفترض ان ميش���وا هؤالء 

املسؤولني.
هل يعقل ان جلنة بكاملها تأخذ 
ميزاني���ة ولم نر أي إجناز؟! وهو 
مركز األبحاث، ه���ل يعقل ذلك؟! 
كل وزير يأتي يريد تعيني ربعه، 
ويقولون هذه من صالحيات الوزير 
ان يعني الشللية، وهذا مثل صارخ 
على سوء اإلدارة، يجب أال متر هذه 

امليزانيات مرور الكرام.
فهل تناق���ش ميزانية الوزير 
وهو غير موجود؟! من املفترض 
ان ذل���ك يهدد مركزه السياس���ي. 
احلكوم���ة تتجاهل هذا األمر، لكن 
على املجلس ان يتخذ إجراءات بحق 
هذه اجلهات وال نكتفي فقط برفض 

ميزانياتها.
٭ سعدون حماد: مبراجعة ميزانية 
هيئة التعويضات ولفت انتباهي 
ان اخلسائر البيئية وصلت الى 3 
مليارات، وتسلمناها ولكن لم أر 

لها تفسيرات في امليزانية.
والذي أقر لنا رسميا 41 مليارا او 
تسلمنا 35 مليارا او باق 6 مليارات، 
فهل األموال التي أجلها العراق من 

ضمنها ام ال؟!
وأيضا هل هناك مشاريع أجنزت 
من الثالثة مليارات وحولوا لهيئة 
االستثمار مليارين و200 مليون 

نرجو تفصيل هذه املصروفات.
وكذل���ك ال يوجد جتانس بني 
وزير النفط ومجلس إدارة مؤسسة 
البترول، مت تعيني 3 قياديني أمس 
ولم ُيستشر الوزير، وهذه التعيينات 
مرفوضة وأنت احملاسب أمامنا ألنك 

املعني في التعيينات.
وأرجو من املقرر ش���رح ال� 3 

التابعة لها.
٭ عبداهلل املعيوف: اإلجابة جاءت 
مبهمة وناقصة ووجهت أس���ئلة 
اس���تيضاحية اخ���رى وبانتظار 
إجاباتها حتى تكون ردودي وافية 

في هذا املوضوع.
٭ س���عدون حماد: قدمت أسئلة 
كثي���رة ولم أجد ضمن األس���ئلة 
املتوقع مناقشتها، وأكثر نائب قدم 
أسئلة أنا، واملفترض ان األسئلة 
التي لم تتم اإلجابة عنها تعود على 

اجلدول.
بند امليزانيات

انتقل املجلس الى مناقشة تقارير 
جلنة امليزانيات عن احلس���ابات 
اخلتامية وميزانيات 7 جهات وهي: 
معهد الكويت لألبحاث العلمية وبيت 
الزكاة وصندوق الكويت للتنمية 
االقتصادية العربية والهيئة العامة 
لتقدير التعويضات والهيئة العامة 
لش���ؤون القّصر ووكال���ة األنباء 
الكويتي���ة »كونا« والهيئة العامة 

لشؤون الشباب والرياضة.
٭ عبداهلل املعيوف: لدي مالحظة 
على األس���ئلة فمن ش���هر يناير 
قدمت اكثر من 8 أس���ئلة ولم ترد 
الي اإلجابة، فهل هو تقصير منك يا 

وزير الدولة أم من األمانة؟
٭ جمال العمر: نشكر جهد جلنة 
امليزانيات في إعداد هذه التقارير، 
لكن نواجه مشكلة كيفية تفادي هذه 
املالحظات وأكبر مثل هو ميزانية 
الشباب والرياضة، فهل يعقل ان 
تكون ندرة املتخصصني في املنشآت 
الرياضية هي سبب تعطيل إنشاء 

املشاريع الرياضية؟
فهذا سبب غير منطقي والبد 
ان يعاقب الوزير على هذا اخللل، 
الكويتي ليست له درجات وظيفية، 
20 الف كويتي عاطلون عن العمل، 

٭ وزير اإلعالم: الدورة الرمضانية 
بها العديد من البرامج املهمة التي 
تصب ف���ي البعد ع���ن التعصب 
والتش���دد والغلو، وحترص على 
تطوير خطابنا اإلعالمي بشكل عام، 
وأؤكد ان اإلعالم بحاجة الى استثمار 
وعلى جلنة امليزانيات زيادة الدعم 
خاصة فيما يخص البرامج، ونتمنى 
أن تصل الى املستوى املطلوب ولكن 

مطلوب منا أن ننفق أكثر.
٭ عدنان عبدالصمد: نحن مع دعم 
اجلانب املهني والفني في الوزارة 
ولك���ن أرجو من الوزير أن يرجع 
الى تقارير ديوان احملاسبة ويرى 
كيفية التالعب واملخالفات بخصوص 
وزارة اإلعالم، وفيما يتعلق ببعض 

البرامج.
٭ فيصل الدويسان: سيد عدنان انا 
كنت عامال في وزارة اإلعالم واعرف 
ان املكافآت غير مرتبطة بجهد ولكن 
ترتبط بالساعة الزمنية، وبالتالي 
يحدث بعض التجاوزات ولو كانت 

مرتبطة باجلهد اإلبداعي..
وسؤال النائب محمد اجلبري 
لوزير الصحة عن صحة ما ورد في 
إحدى الصحف عن عدم صالحية 

الوجبات املدرسية.
٭ محمد اجلبري: هذا السؤال منذ 
فترة وجاء وزير جديد وقلنا استقالة 
أو استجواب ومشى الوزير وجاء 
وزير جديد ول���م يصلنا الرد من 
احلكومة، أغذية فاسدة في مدارسنا، 
هذه كارثة، وأود أن أوصل رسالة 
للحكومة بأن هذه القضايا حساسة 
واألمر خطير، فهناك قضايا تخص 
املواطن ال يجب التأخر في الرد وال 
يجب التأخر في اتخاذ اإلجراءات.

سؤال النائب عبداهلل املعيوف 
لوزير الش���ؤون عن عدد رؤساء 
اجلمعيات اخليرية وعدد اللجان 

10 أشخاص لذبحهم ألم يكن ضيفا 
في تلفزيون الكويت؟!

في السابق كانت وزارة األوقاف 
تتعاقد مع مشايخ أفاضل يحثون 
على احلكمة، ولم يكونوا يقولون 
كّفروا الدولة، االخوان املسلمون 
تغلغلوا في وسائل اإلعالم وأحتدى 
أن أحدا يستطيع إخراجهم، ووزير 
اإلعالم يعاني منذ سنوات من تدخل 

هؤالء في البرامج.
٭ وزير اإلعالم الش���يخ سلمان 
احلمود: أؤكد على بعض األساسيات، 
فالواقع���ة التي ذكرها األخ الكرمي 
كانت ألحد أساتذة الشريعة ُكلف 
إلعداد برنامج في تلفزيون الكويت 
وكان في السابق ال يتعرض ألحد 
وال يعتقد فكرا معينا وعندما تغير 
الوضع مت تطبيق عقوبات جتاههم. 
ووزارة اإلعالم حريصة كل احلرص 
على الوحدة الوطني���ة واحترام 
كل املذاهب، ومبا يحقق مصلحة 
املجتمع، ومت إعداد هيكل تنظيمي 
جديد للتعامل مع هذه األمور من 
أجل تنظيم اخلطاب الذي يحقق 
الوحدة الوطنية. املسؤولية ملقاة 
على وزارة اإلعالم مبا حتمله من إرث 
قد تكون هناك بعض الثغرات لكن 
كلنا نتحمل كل املسؤولية خاصة 
في الفترة احلساسة التي مير بها 
العالم العربي في ظل البعد عن كل 
األمور الطائفية من خالل تطبيق 
القان���ون مع أي جهة متس وحدة 
املجتمع والوطن ونعمل حكومة 
ومجلسا حتت مظلة قيادتنا احلكيمة 

في خدمة الكويت.
٭ فيصل الدويسان: هل تذكرون 
مسلسل ساهر الليل؟ لألسف أنتجه 
تلفزيون خاص، هذا املسلسل أعادنا 
الى حلمتنا الوطنية، فلماذا ال ينتجه 

تلفزيون الكويت؟

منع االختالط، وانه سيوفر على 
الدولة 500 مليون دينار، وأرى أن 
التصريح غير موفق، وأرفض دمج 
الطلبة مع الطالبات، نحن في دولة 
غنية، واملشروع مت إنشاؤه بقانون 
الفص���ل أو منع االختالط. وهناك 
أيضا تكرار حاالت الوفاة في العمال 
الذين ينفذون في املشروع واإلجابة 
غير وافية، واملقاول هو املسؤول 
وسوف أمتسك بحقي في تشكيل 
جلن���ة حتقيق في تك���رار حاالت 
الوفاة في العم���ال الذين ينفذون 

املشروع.
٭ سؤال النائب فيصل الدويسان 
لوزي���ر االعالم بش���أن اإلجراءات 
املتخذة في إهانة الرموز الدينية.

٭ فيصل الدويس���ان: الوزير أول 
وزير مبادر لتطبيق قانون الوحدة 
الوطنية، هذا من باب أن ننسب احلق 
ألهله وإنصاف اآلخرين، اهلل يكون 

في عون وزير اإلعالم.
مشكلتنا أن الشعب الكويتي 
يخلط لألسف بني الدين والسياسة، 
السياسة لها أصدقاؤها والدين بعيد، 
وم���ا يحدث ان االعالم بدأ يعرض 
املشكالت العقائدية واالختالف في 
املذاهب يعرضها في االعالم الرسمي 
وكان مكانه بني العلماء بعيدا عن 

وسائل اإلعالم.
فه���ذه األمور ال  يس���توعبها 
املواطن البسيط ما ينتج عن ذلك 

عداء كبير بني أفراد املجتمع.
كيف وصلنا الى هذه املرحلة؟! 
ألننا فتحنا أبواب قنواتنا الفضائية 
الى أش���خاص ظننا بهم خيرا في 
البداية وبعد ذلك أصبحوا جنوما 

في القتل والذبح.
الش���خص الذي يكّفر طائفة 
اجلعفرية ألم يكن ضيفا في قناة 
اإلثراء، والشخص الذي طلب إعداد 

افتتح أمني السر عادل اخلرافي 
اجللس���ة التكميلية أمس الساعة 
التاسعة والنصف بعد أن كان قد 
رفعها نصف س���اعة لعدم اكتمال 
النصاب، وتال األمني العام أسماء 
األعض���اء احلاضرين واملعتذرين 

والغائبني بدون إذن أو إخطار.
بند األسئلة

٭ س���ؤال النائب أحمد القضيبي 
لوزير امل���ال عن تفعي���ل القرار 

احلكومي بترشيد اإلنفاق.
٭ أحمد القضيب���ي: وزير املالية 
قدم توجيهاته لوزاراته املعنيني 
ولكن لالسف لم يكن وفق املستوى 
املطلوب من ناحية الهبات واللجان 
والدورات التدريبية، لدينا أعضاء 
مجالس االدارات منها عضو ميثل 
أكث���ر من جهة فنري���د أن نخفف 
االتفاق واالستفادة في أماكن أخرى 

للدولة.
٭ سؤال النائب عدنان عبدالصمد 

لوزراء املالية والنفط والتعليم.
٭ عدن���ان عبدالصم���د: الوزراء 
املعنيون باالسئلة غير موجودين 

فأرجو التأجيل.
٭ سؤال النائب جمال العمر لوزير 
اإلعالم بشأن تعيني مستشارة في 
مكتبه براتب 3000 دينار شهريا.

٭ جم���ال العم���ر: هذا الس���ؤال 
وجه ألن هن���اك معلوم���ات بأن 
الوزير لديه سكرتيرة في مكتبه 
به���ذا الراتب، والوزي���ر نفى هذه 
املعلومات وقال ال توجد لديه أي 
س���كرتيرة. فكونه وزيرا لالعالم 
أن يكون لديه ظروف لتعيني هذه 
املستشارة، وجهت االسئلة للوزراء 
ككل ملعرفة املستشارين ألن رئيس 
جلنة امليزانيات صدر بيانات بهذا 
الشأن منتقدا رواتبهم وعددهم، فهل 
هناك خطوة ويكونون بعيدين عن 
إجراءات التعيني وإجراءات اخلدمة 

املدنية.
وميكن أن تكون املستش���ارة 
بحك���م أنها فنانة، لذلك الس���ؤال 
موجه لالخوان في جلنة امليزانيات 
للتحقق من استغالل بعض الوزراء 
بتعيني مستشارين برواتب عالية 
تعادل راتب وكيل وزارة ويفاجأون 

بإجراءات ديوان اخلدمة.
٭ سؤال النائب عبدالرحمن اجليران 
لوزير التربية إلفادته عن نسبة ما 

مت إجنازه من جامعة الشدادية.
٭ د.عبدالرحم���ن اجليران: إجابة 
الوزير هي »كوبي - بيست« من 
إجابته في الستة أشهر السابقة، 
ويوضح أن احلكومة غير جادة في 
استكمال إنشاء املوقع واحلكومة 
لن تس���تطيع إجنازه في الوقت 

احملدد.
وطالعتنا الصحف بتصريح عن 
الوزير بتأخير املشروع وفق قانون 

)هاني الشمري( الرئيس الغامن ود.علي العمير وأحمد الريرئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ويعقوب الصانع وهند الصبيح على املنصة 

ماجد موسى وم.أحمد اجلسارعبداهلل املعيوف

د.عبداحلميد دشتي وفيصل الكندريأحمد الري متحدثا

عيسى الكندري محاطا بالنوابأحمد القضيبي

القضيبي: الترشيد 
ال يسير في الطريق 
الصحيح واجلهات 
احلكومية ال تطبق 

تلك السياسة

اجليران: إجابة وزير 
التربية عن نسبة 
ما مت إجنازه من 

مشروع جامعة 
الشدادية »قص 

ولصق«

العمر: هناك 
تعيينات تتم دون 
الرجوع إلى ديوان 

اخلدمة وعلى جلنة 
امليزانيات متابعتها 

رفض حسابات معهد األبحاث وبيت الزكاة وصندوق التنمية



مجلس األمة
اخلميس 21 مايو 2015

09

الدويسان: لألسف 
وصلنا إلى مرحلة 

إهانة الرموز الدينية 
وعلى وزير اإلعالم 

التصدي لهؤالء

عبدالصمد: 
»امليزانيات« لن 
متانع في زيادة 

ميزانية »اإلعالم« 
شرط معاجلة 

التجاوزات

اجلبري: أستغرب 
تأخر احلكومة في 

الرد على قضية 
األغذية الفاسدة 

باملدارس

الوزراء والنواب في القاعة

إعادة تقرير ميزانية هيئة الشباب والرياضة إلى اللجنة املختصة

تعهدات حكومية بتالفي مالحظات ديوان احملاسبة 
وجلنة امليزانيات حول احلسابات اخلتامية

وأودعت في حسابات تابعة لنقطة 
االرتباط حتى ال يكون هناك مجال 
الستثمارها في أغراض االستثمار 
ألنها عرضة للخسارة وجار حتويل 
األموال الى البنوك احمللية وتستخدم 
فقط في مجاالت مش���اريع البيئة 
وهي البيئة البرية وفي مجال البنية 
التحتية )املياه اجلوفية( والبيئة 
الهوائية وما يسجله ديوان احملاسبة 
نهتم به وهناك مستش���ارون من 
األمم املتحدة يراقبون أعمال نقطة 
االرتباط ويراقبون اإلجنازات وأيضا 
اإلخفافات، وسنقوم بواجب اإلصالح 

في أي موقع.
أما فيما يتعلق بتعيني القيادات 
النفطية فهذا ليس مجاله اآلن، وال 
شك أن مالحظات النواب في محلها 

وسنأخذها في عني االعتبار.
٭ سعدون حماد: من نصدق هل 
نصدق سيد عدنان الذي يقول انها 
ذهبت الى هيئة االستثمار أم نصدق 
الوزير الذي يقول لم تذهب لهيئة 

االستثمار؟
٭ عدنان عبدالصمد: مت إبرام عقد 
االس���تثمار ضمن ش���ركة متديد 
محفظة الشركة الدولية للخدمات 
املالية لالستثمار، اذن ماذا حصل 
مع هذا العقد؟ مت حتويل هذا املبلغ 

الى هيئة االستثمار.
٭ د.علي العمي���ر: نعم ابتداء مت 
إيداعها في هيئة االس���تثمار لكن 
عندما أتتنا املالحظة من املجلس 
احلاكم قمنا بتحويلها الى البنوك 

احمللية.
٭ عدنان عبدالصمد: هذه التطورات 
لم تس���لم للجنة وال نعرف عنها 

شيئا، ولم نبلغ بها.
٭ وزير النفط د.علي العمير: أي 
تطورات في ه���ذا املوضوع وأي 
قرارات بتحويل األموال من الهيئة 

الى البنوك احمللية سنعطي للجنة 
كل التفاصيل باملبالغ وتواجدها 
كمبالغ تابعة للهيئة العامة لنقطة 

االرتباط.
٭ عدنان عبدالصمد: هناك مالحظات 
على املصروفات االدارية وهي 25 
مليون دينار فهي ستنتهي قريبا 
وس���تضطرون األخذ م���ن املبلغ 
املخصص للمشاريع البيئية في 
حني كان يفت���رض انها تكون في 

حدود %3.
٭ وزير النفط د.علي العمير: فيما 
لو حدث ضغ���ط على املصاريف 
االدارية فسنحملها على املشاريع، 
االدارة تخدم املشاريع ويصرف من 
ال� 3% واآلن نحن نحمل املصاريف 

االدارية على املشاريع.
٭ عبداهلل املعي���وف: مالحظات 
جلنة امليزانيات على هيئة الشباب 
والرياضة ه���ي قضية مضحكة، 
الهيئة املفترض ان تكون مسؤولة 
عن ستاد جابر، أين وصلنا، نسمع 
تأجيالت ولم يظهر أي إنسان من 
الهيئة أو حتى الوزير يبني للشارع 
الرياضي معوقات ستاد جابر ومتى 

يتم افتتاحه.
مدير عام الهيئة ونائبه أسألهما 
عن دكتور اخصائي عالج طبيعي 
مسؤول مركز الطب الرياضي وهو 
مزور شهادته، واضطرت جمعية 
العالج الطبيعي الى مراسلة وزارة 
الصحة والتربية وجاءتهم الردود 
بأن هذه الش���هادة شهادة مدرس 
فقط وليس دكتورا، وال أحد حرك 
س���اكنا، ومختبر الطب الرياضي 
الى اليوم مرص���ودة له ميزانية 
ولم يتم إجنازه، علما انه مت تأثيث 
مكتب مسؤول في الهيئة ب� 38 ألف 
دينار، وهناك 4 موظفات يشتغلن 
في املختبر واملختبر غير منش���أ، 

ويأخذن رواتب منذ 4 سنوات وأصال 
ال يوجد مختبر.

قضي���ة االحت���راف اجلزئي 
مخصص لها 400 دينار والالعبون 
ال يتسلمون هذه املبالغ بل يأخذون 
150 فقط، والباقي يروح مجالس 

االدارات.
أتعجب م���ن مدير عام الهيئة 
يأتي مبتقاعد ويعطي له راتب 4000 
دينار ويتم التالعب مبسمى )أعمال 
إضافية(، وكلف امليزانية العامة 15 

ألف دينار.
أرفض أن يرفع معهد األبحاث 
ميزانيته م���ن 97 مليونا الى 107 

ماليني دينار.
٭ وزير التربية د.بدر العيس���ى: 
بشأن معهد األبحاث أود أن أؤكد على 
ان الوزارة تتصدى لكل التجاوزات 
في كل مؤسسات الدولة ونحن بصدد 
تقييم األداء، وس���ترون ان هناك 
تغييرات ومعاجلات للمالحظات، 
ونتعاون مع املجلس في كل هذه 

املخالفات.
٭ عبداهلل املعيوف: نحن على ثقة 
بأن الوزير سيعالج هذه املالحظات 
وسيضع حدا لهذه التجاوزات في 

معهد األبحاث.
٭ عدنان عبدالصمد: 3 جهات تابعة 
لوزير التربية بحاجة الى إعادة نظر 
وغربلة وعليها مالحظات منها معهد 
الكويت وهي مرفوضة ميزانيته، 
فنأمل ان يتم تشكيل جلنة محايدة 
ملناقشة املخالفات واملالحظات على 

اجلهات التابعة للوزير.
٭ وزير التربية د.بدر العيس���ى: 
نحن في هذا الصدد سنكون جلنة 
للتصدي لهذه املخالفات في اجلهات 
الثالث وحتى في مخالفات املسرح 

ومعهد املوسيقى.
٭ عدنان عبدالصم���د: في معهد 
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احلمود: الوزارة حريصة على الوحدة الوطنية وأعددنا قطاعًا جديداً لتنظيم اخلطاب الهادف

رفض تقدمي تقرير »التشريعية« بشأن جترمي السحر والشعوذة

حماد: اخلسائر 
البيئية وصلت إلى 3 
مليارات وتسلمناها 

وال يوجد لها تفسير 
بامليزانية

املعيوف: ردود 
وزيرة الشؤون عن 

عدد اجلمعيات 
اخليرية واجلهات 

التابعة لها »مبهمة«

األبحاث امليزانية واحلساب اخلتامي 
وتقري���ر مراقب احلس���ابات مير 
بالتمرير دون عقد اجتماعات ونأمل 

االهتمام بهذا املوضوع.
٭ د.محمد احلويلة: هناك مالحظات 
كثيرة على اجلهات اليوم وتتكرر 
كل عام ولكن على اجلهات ان تلتزم 
بتصويب هذه املالحظات ويتعهد 

الوزراء مبعاجلة املخالفات.
وكثير منها يتكرر في عدم تسكني 
الش���واغر وديوان اخلدمة يزداد 
ولديه عدد طلبات التوظيف، وهناك 
شريحة كبيرة من الشباب ينتظرون 
فرص العمل وحتى ان هناك جهات 
تعيني بطريقة غير قانونية وبدون 

إعالنات.
٭ خلي���ل عبداهلل: أري���د تنبيه 
جلنة امليزاني���ات الى ان املالحظ 
من امليزانيات املنظورة أمامنا ان 
اجلزء األكبر منها يذهب الى باب 
الروات���ب، والرياضة صناعة تدر 
أمواال كثيرة للمحترفني في الشأن 
الرياضي. ومع كامل تقديرنا لالخوان 
في هيئة الشباب والرياضة، اال ان 
فصل الش���باب عن الرياضة بات 
أمرا مستحقا، ويجب ان يكون لدى 
احلكومة نظرة استراتيجية عامة 

حول تخفيف بند الرواتب.
وسنة بعد س���نة نكرر نفس 
النمط اإلداري العقيم ومسؤولو 
الدولة ش���غلهم إرس���ال األوراق 
والتغري���ر بالتوتي���ر، ورواتب 
باآلالف لكي يالحقوا شباب تويتر، 
احلكومة حتتاج الى فكر جديد وهذه 
رسالة للحكومة بأن تفكر خارج 

الصندوق.
٭ صالح عاشور: املالحظة األولى ان 
خالصة عمل املجلس يتكون في هذه 
التقارير التي أمامنا حتى نخلص في 
النهاية الى حقيقة األداء احلكومة في 
كل إدارة وزارة في احلكومة، كيف 
يعرف الوزراء اداء وزاراتهم؟! من 
خ���الل التقارير، فال يوجد اهتمام 
من الوزراء وال يقرأون التقارير وال 

يقرأون التوصيات وال يحضرون 
اجللسة، فالنتيجة األداء متدن وال 
يوجد إجناز، وفي اجلهات املعنية 
بامليزانيات ال يحضرون، ال مباالة 
واضحة في عدم حضور اجللسات 

اخلاصة بامليزانيات.
صدر حكم بالنسبة للمناصب 
القيادية في مؤسسة البترول وإعادة 
تعيينهم من اختصاص الوزير وأرى 
غيابا كامال لدور الوزير وعليه ان 
ينتفض للقيام بدوره، واحلكم فني 
في تصويب قرار الوزير السابق فمن 
حقك إعادة التعيني حتى لو نفس 
األشخاص في نفس املناصب من اجل 
املصلحة العامة وال شيء مينع ذلك، 
وحتى في الهيئات املستقلة بعض 
املتقاعدين متت إع���ادة تعيينهم 
ألن تصويب العمل الفني للقرار ال 
يعني انه ليس من حق الوزير إعادة 
التعيني، أرجو من مجلس الوزراء 
ورئيس احلكومة عدم جتاهل هذه 
القضية، خاصة في القطاع النفطي، 
اآلن نرسل إش���ارات واضحة ألن 
القضي���ة مصيرية إما نكون او ال 
نكون، البد ان يك���ون هناك وئام 
او نخس���ر املصدر الرئيسي، البد 

التقارير وهذا ال يقبله  الوزير أو 
أي أحد.

يفترض جهات شؤون القصر 
وبيت الزكاة أن تعني الوزير، فإما 
الوزراء غير متفرغني للرقابة على 
اجله���ات أو انهم مس���تقلون عن 
الوزير، االدارات تعاني نقصا في 
أعداد املوظفني، واالس���تثمار في 
األدوات االس���تثمارية للقصر بها 
قصور واض���ح، والقيم الدفترية 
ليست كما هي في القيم السوقية، 
ويأخذون زكاة م���ن القصر دون 
سند قانوني، وهذا مخالف لبعض 
اآلراء الشرعية، حتى من ينتمون 
إل���ى املذهب اجلعف���ري الذي من 
ال���زكاة منهم  املفترض عدم أخذ 
أخذوا منهم الزكاة باملخالفة لألحكام 

القضائية.
٭ عدنان عبدالصمد: هذا ناقشناه 
على مدى 15 سنة، اإلخوان لديهم 
فتوى شرعية بأن نأخذ الزكاة من 
أغنياء القصر وهم مصرون على 

ذلك.
٭ صالح عاش���ور: ال خالف على 
احترام الفتاوى الشرعية لكن هل 
نحن دولة قانون أم دولة فتاوى 

وتك���ون مرتبطة باملس���ؤولية، 
فاملفترض توحيد ه���ذه اجلهات 
وتك���ون جهة مس���تقلة ال نكون 
مرتبطني باملسؤولية التابعة لهم، 
وتكون جلنة شرعية تنطبق عليها 
الشروط واللوائح. القاصر عندما 
يبلغ ويخرج يعطونه رأسماله فقط 
واملفترض ان العائدات أيضا تعود 

للشخص الذي بلغ وخرج.
٭ س���عدون حماد: ورثة عبداهلل 
العثمان تقدموا بطلب إلى وزارة 
الشؤون للحصول على مساعدات 
اجتماعية في حني أن والدهم كان 
ميلك امللي���ارات في الهيئة العامة 

لشؤون القصر.
٭ وزير الع���دل يعقوب الصانع: 
كل ما ُذكر وجي���ه، وقيم، وجلأنا 
إلى األخ براك الش���يتان فهو من 
أصحاب الكفاءات والقدرة على إزالة 
املالحظات، فشؤون القصر وبيت 
الزكاة ال توجد بهما إدارة للمخاطر 
في موضوع االستثمارات العقارية 
أو املنقولة ودراسة اجلدوى، ولوال 
سمح اهلل من هو املسؤول في حال 
الدخول في استثمار غير مضمون، 
يفترض مبدأ قواعد الشفافية وكذلك 

ان نهتم بهذا القطاع وإال سنكون 
مقبلني عل���ى كارثة وأحمل وزير 
النفط املسؤولية كاملة ملا سيحدث 
في القطاع النفطي في األيام املقبلة 

وهو املسؤول السياسي أمامنا.
جلنة امليزانيات لها مالحظات 
عامة على معهد األبحاث فهو كارثة 
إدارية إما الوزير مغيب أو عندنا 
جهة مستقلة ال تعترف ال بالوزير 
وال باحلكومة، فاملجلس يعمل بشكل 
مس���تقل. وهناك صرف مكافآت 
ملجلس األمناء دون اجتماعات ومدير 
املعهد يزيد رواتب املوظفني على بند 
العق���ود دون الرجوع إلى مجلس 
اخلدم���ة املدنية هل هذا يجوز؟ ال 

بد أن تلغى هذه الزيادات.
وصرف مكافآت أعمال ممتازة 
أيض���ا دون الرجوع إل���ى ديوان 
اخلدمة املدنية، املعهد هدفه إجراء 
األبحاث العلمية وإجنازاته 1% فيما 
يتعل���ق باألبحاث، وتعيني بعض 
املوظفني دون اإلعالن في اجلريدة 

الرسمية.
بيت الزكاة ال يتعاون كلية مع 
اجلهات الرقابية وال يقبلون الدخول 
على النظام اآلل���ي، ولم يرد على 

شرعية؟ فكل االموال التي في البنوك 
عليها فوائد ربوية فلماذا ال يتكلمون 
عنها في الفتوى. وهناك خصوصية 

مذهبية في هذا اجلانب.
وال���زكاة اآلن تؤخذ من فقراء 
القص���ر وليس من أغنيائهم، أخذ 
الزكاة من شؤون القصر ال يجوز 
ألنه ال يستند إلى قانون وإذا الوزير 
يريد فرض الزكاة على القصر فلتأت  
بقانون، ومن تضرر جلأ إلى القضاء 
وأخذ أحكاما شرعية وميزمت على 

هذه األحكام ملاذا؟!
٭ جمال العمر: ليعرف أهل الكويت 
أن شؤون القصر يأخذون من أموال 
األغنياء ويعطونها للفقراء، وهذا 
باملخالفة للقانون فالقانون يقول 
إن الدول���ة تتكفل بال���زكاة على 
أمواله���م، وال يج���وز للفتوى أن 
تعارض القانون. ألن لدينا  فتاوى 
ضد القانون. أشكر وزير التربية 
والتعليم بأنه س���يتخذ إجراءات، 
وهذه ليس���ت مس���ؤوليتك لكن 

تراكمات لوزراء سابقني.
٭ عدن���ان عبدالصمد: بالنس���بة 
لبعض الفتاوى فبعض املؤسسات 
لديها  جلان ش���رعية خاصة بها 

ما هي الناحية الفنية جتاه املبالغ 
املتراكمة في حسابات القصر من 
عشرات السنني؟! هذه مالحظات 
أخرى نح���اول نضع ح���دا لهذه 
املالحظات مع مكتب التدقيق ملعاجلة 
هذه املالحظات. إعطاء الزكاة من 
حسابات شؤون القصر، وال أرغب 
في اس���تباق األحداث إال بوجود 
تقارير واضحة، وش���كلنا جلان 
حتقيق، وقد حولت ش���خصا الى 
النيابة العامة منذ 4 أيام ألن إحدى 
جلان التحقيق أثبتت شبهة جزائية 
عليه في ش���ؤون القصر، وعلينا 
عبء املس���ؤولية وجار معاجلة 
كل املالحظات، وس���نطلب تعديل 

تشريعات في حال احتجنا لذلك.
٭ صالح عاشور: وجود الوزراء 
حني مناقش���ة امليزانية اخلاصة 
بهم، هذا ش���يء جيد، اقترح على 
الوزير تشكيل إدارة لالستثمار في 
بيت الزكاة وشؤون القصر وكذلك 
هيئة علوم القرآن. وقدمت اقتراحا 
بقانون بإعادة هيئة القرآن الكرمي 

الى وزارة األوقاف.
٭ خليل الصالح: اجلميع حتدث 
اليوم عن معه���د األبحاث وقدمت 
أس���ئلة من ثالثة أشهر ولم أتلق 
أي اجاب���ة واملعه���د مخص���ص 
ألشخاص بعينهم ونحن في آخر 
الركب والعالم اليوم وصل للطاقة 
النووية، وما هي اإلضافة للكويت 
من املهمات الرسمية؟ والبد ان يكون 
لهيئة الش���باب اضافة للمجتمع 

الكويتي.
٭ ماجد موسى: من الطبيعي ان 
يكون مدي���ر معهد األبحاث مهامه 

خارجية وهذا من الطبيعي.
٭ خليل الصالح: هناك أرقام تخوف 
منها ستة أشهر في السنة والرجل 

عنده مجموعة خاصة.
٭ ماجد موسى: نحن نواب مجلس 
أمة من املفترض أال يكون القصد 

بهذه الطريقة.
٭ فيصل الدويسان: ال نعرف سر 
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خالل ندوة اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات حول البديل اإلستراتيجي

عبداهلل: العدالة في الرواتب مفقودة واألوْلى وقف هدر مكافآت القياديني في الدولة
الوطن���ي، موضحا أن املش���روع 
سياسي حيث انه يستثني بعض 

اجلماعات.
وقال ان قطاع االطباء ال يوجد 
به تفاوت ملحوظ في الرواتب حيث 
ان عدد االطباء في الكويت بشري 
واسنان هو 5000 طبيب وطبيبة 
يعمل باحلكومة منهم 4877 ومن 
هم خارج وزارة الصحة 133 طبيبا 
وطبيبة س���واء في املستشفيات 
العسكرية او املستشفيات التابعة 
لوزارة البترول ال يوجد بينهم تباين 
في الرواتب سوى فوارق بسيطة 
خلصوصية مكان عملهم، مؤكدا أنه 
بذلك فاالطباء ليسوا بحاجة لقانون 

البديل االستراتيجي.
وأضاف قائال: كان يجب على 
احلكومة ومجلس االمة مناقش���ة 
مش���روع القانون م���ع النقابات 
واجلمعي���ات االهلي���ة ومنظمات 
املجتم���ع املدني قبل ان تنش���ره 
في الصح���ف، واال فما فائدة تلك 
املؤسس���ات؟ وما قيمة وجودها 
لدينا؟ قائال انه اذا فعلت احلكومة 
ذلك كانت احلدة ستخف وما اثير 

كل هذا اللغط حول املشروع.
وبني املانع ان »املشروع حتى 
اآلن غير مفهوم لغالبية الشعب... 
احلمة قصدت من خ���الل البديل 
االستراتيجي قص اجنحتنا ونحن 
لن نقبل بذلك في امكان احلكومة 
ان تستثني وتستثني النفط كما 

استثنت غيرنا«.

لألمر قبل محاوالت إقراره، ويجب 
أن يكون هناك توصيف صحيح 

للوظائف مبختلف أنواعها.
ب���دوره، ذكر رئي���س جمعية 
اطباء االسنان الكويتية د.سامي 
املانع: اننا ننتق���د قانون البديل 
االستراتيجي وال ننتقد جلنة املوارد 
البشرية مبجلس االمة، واذا ما اقرت 
اللجنة القان���ون بوضعه احلالي 
فسنوجه انتقادنا للجنة. وأضاف 
أن »احلكومة قدمت مشروع قانون 
البديل االستراتيجي على استعجال 
من دون دراسة كافية«، مؤكدا ان 
»املتضررين من املشروع نحو 320 
الف موظف وموظفة في كل قطاعات 
احلكومة«، وان م���ا طرح لنا عن 
مشروع القانون من خالل وسائل 

االعالم مبهم وغير واضح.
وذكر املانع انه يعتقد ان البديل 
االستراتيجي طرح لتحقيق 3 أهداف 
هي: زيادة العالة والشفافية، إدارة 
النمو في زيادة الرواتب، تشجيع 
مستوى االداء العام، مؤكدا ان الهدف 

الثاني هو اساس املشروع.
وتاب���ع: انا كنقابي مس���ؤول 
عن 5000 طبيب من العاملني في 
الدول���ة، ارى انا تض���ارب اآلراء 
والتصاريح من مسؤولني الدولة 
عن املشروع مخيف وانا املشروع 
ضبابي، وما يسقط هذا املشروع 
هو اس���تثناء بعض الشرائح من 
العامل���ني في قطاعات الدولة مثل 
القضاء والشرطة واجليش واحلرس 

سيهدم االستقرار في القطاع النفطي، 
ويبعد الكفاءات الوطنية، ويخلق 
الكراهية بني املوظفني بسبب التفرقة 

بينهم ألسباب غير واقعية.
وأك���د الهم���الن أن الش���ركة 
األميركي���ة الت���ي عمل���ت البديل 
االستراتيجي ملعاجلة الرواتب في كل 
من اإلمارات وعمان استثنت العاملني 
في القطاعات النفطية والصناعات 
البتروكيماوية وبع���ض املرافق 
احليوية، والس���عودية أصدروا 
مرسوم بعدم تبعية شركة ارامكو 
الى وزارة النفط، وذلك كله يأتي 
بهدف االس���تفادة الكاملة في تلك 
الدول م���ن القطاع النفطي وخلق 
االستقرار الوظيفي فيه، يجب أن 
يعامل العاملون في القطاع النفطي 
في الكويت أس���وة بتل���ك الدول، 
فمنذ احلديث ع���ن قانون البديل 
االستراتيجي أصبحت هناك خسائر 
متتابعة في القطاع، وانخفاض في 
كمية اإلنتاج، وسلبية في مستوى 
العمل، ويجب دعم وتشجيع القطاع 
من أجل حتسني وزيادة اإلنتاجية، 
حتى نستطيع تسويق إنتاجنا في 
الدول األوروبية والتي ال تشتري 
أغلبها اآلن من الكويت، والتي تعتمد 
على البيع على دول محددة منها 

باكستان وبنغالديش.
من ناحيته، أك���د عميد كلية 
علوم وهندسة احلاسوب د.فواز 
العنزي: استغربنا محاوالت إقرار 
قانون البديل االستراتيجي قبل أن 
تتم استش���ارة جهات معنية مثل 
جامعة الكويت وغيرها، مضيفا: 
مؤكدا أن تقدير الرواتب في الكويت 
يتم على أسس غير علمية وال يأخذ 
باحتياجات س���وق العمل كما هو 

معمول في دول كثيرة.
وأضاف: بعض األرقام والبيانات 
املوجودة في ديوان اخلدمة املدنية 
غير دقيقة، ونح���ن عملنا معهم 
اجتماع وأظهرنا لهم ذلك فلم يكن لهم 
رد واقعي على ما طرحناه، مضيفا: 
نحن نأمل منهم دراسة مستفيضة 

وجود حاجة ماسة لتنظيم القطاع 
النفطي ألهمية وطبيعة عمله الشاقة 
وساعات عمله املتواصلة ومقار عمله 
املتناثرة، فتم إصدار قانون 28 لسنة 
1969 ثم أمم النفط بجهود نقابية 
برملانية حكومية، واتبعها سلسلة 
من اإلضرابات الى أن أصبحت الثروة 
ملكا للشعب واحلكومة بالكامل، 
وأصبح في عام 1976 هناك فجوة 
بنسبة تصل الى 82% في رواتب 

العاملني بالنفط واآلخرين،
وكان هذا أمرا طبيعيا وصحيح 
نظرا لطبيعة عملهم، ولم يتغير 
ذلك إال بقدر بسيط عام 2001 الى 
أن تقاربت الفجوة في سلم الرواتب 
وأصبحت فقط 8% عام 2006 والتي 
أدت الستقاالت كثيرة من املوظفني 
في القطاع النفطي حينها، منهم 14 
مهندس���ا من أصل 22 توظفوا في 
العام نفس���ه، لعدم وجود حوافز 
في املرتبات والبدالت مع طبيعة 
العمل الش���اقة، مضيفا: من خالل 
دراسة لشركة عاملية ألحوال العاملني 
في النفط ف���ي اخلليج، اتضح أن 
موظفيها العاملني في القطاع باملرتبة 

اخلامسة بني تلك الدول.
وأضاف: البديل االستراتيجي لم 
يأخذ باالعتبار األثر الذي سيترتب 
عند إق���راره على قطاعات كثيرة، 
خصوصا القطاع النفطي، ومدى 
حجم اس���تقطاب املوظفني ومدى 
إمكانية اإلنتاجية للقطاعات، وهذا 
البديل سيدمر بعض القطاعات وفي 
مقدمتها النفطي، مضيفا: املساواة 
والعدالة ال تقوم مبعاملة اجلميع 
بنفس الشيء، مهما كانت طبيعة 
أعمالهم واجنازاتهم، وأين هما في 
البديل االستراتيجي مادام أننا نسمع 
أنه س���يطبق على العاملني اجلدد 
في النفط بعد إقراره دون البقية، 
والذي سيكون حينها هناك مهندسان 
بنفس الشهادة والدرجة الوظيفية 
وطبيعة العمل يختلف راتبهم بشكل 
كبير، حيث واحد يطبق عليه البديل 
واألخر مت اس���تناءه، وهذا طبعا 

3 أطراف وهي احلكومة وأصحاب 
األعمال والعمال، مضيفا: نستغرب 
استثناء ش���رائح من العاملني في 
الدولة من البديل االس���تراتيجي، 
فأين العدالة واملس���اواة إذن التي 

يريدون حتقيقها؟
وشدد على ضرورة أن يسبق 
إقرار قانون البديل االستراتيجي 
دراسة كاملة تبني منافعه ومضاره 
على الش���عب الكويت���ي، على أن 
تكون الدراسة من قبل جهة علمية 
ومعروفة، لتحقق العدالة املنشودة، 
فإقرار البديل على حاله سيكون 
ليس بديال استراتيجيا وإمنا رحيل 
استراتيجي للكثيرين من املوظفني 
في اجلهات احلكومية، وسيشمل 
رحيل خبرات وتقاعد أخرى، ونحن 
نحذر نواب مجلس األمة من إقرار 
مشروع القانون على شكله احلالي 
دون عرضه بكل شفافية على الشعب 
الكويتي، وسيحاسبونهم عند نصب 
خيامهم على ما اقروه من قوانني 

وتشريعات.
وأض���اف العازمي: الكثير من 
النقابات جلس أعضاؤها مع نواب في 
مجلس األمة، وكانت الصدمة أنهم ال 
يعرفون تفاصيل القانون املقدم لهم، 
وقد استفسرنا منهم خصوصا عن 
الكالم عن انحسار العالوات فيه الى 
3 فقط والذي سيخلق خلال وربكة 
للكثيرين من املوظفني خصوصا 
التابع���ني للتأمينات االجتماعية، 
والذي سيتقطع من راتبهم حاليا 
مبلغا محددا، وعند تقليل عالواتهم 
فس���يكونون في ورطة، في حال 
استمرار االس���تقطاع على حاله، 
متسائال: هل يعقل أال يشير مشروع 
القانون الى القطاع اخلاص ال من 

قريب أو بعيد؟!
من جهته، ق���ال رئيس نقابة 
عم���ال ش���ركة البت���رول وممثل 
القطاع النفطي محمد الهمالن: أول 
قانون ينظم العمل في الدولة كان 
قانون القط���اع األهلي الذي صدر 
عام 1964 واستدرك املشرع بعدها 

من جانبه، ق���ال نائب رئيس 
االحتاد العام لعمال الكويت فالح 
العازمي: من تقدم في هذا املشروع 
بقانون هي احلكومة، ولألسف لم 
تقم بالترويج له بالشكل الصحيح 
عل���ى أرض الواق���ع، ولم توضح 
بشفافية ايجابيات وسلبيات القانون 
على املوظفني العاملني في الدولة، 
فنس���مع من طرف أن هناك عجزا 
في ميزانية الدولة وهذا الهدف من 
مشروع القانون، وطرف آخر يدعي 
ان الهدف حتقيق العدالة واملساواة 
بني املوظفني وأن منهم من سيحصل 
على زيادة تصل الى 50% وال نعرف 
من نصدق منهم؟! وأضاف: حرمنا 
من املشاركة واالجتماع مع جهات 
حكومي���ة كثيرة ح���ول القانون، 
وتركوا حتديد قضية اختالل الرواتب 
في اخلدمة املدنية لشركة لتقوم 
بدراستها رغم أن البلد قائم على 

عبداهلل البالول

أكد رئيس جلنة املوارد البشرية 
في مجلس االم���ة النائب د.خليل 
عبداهلل انعدام العدالة في الرواتب 
بالكوي���ت بنس���بة 100%، والذي 
يقول اننا منتلك العدالة بالرواتب 
ف���ي الكويت فهو مخطئ. وأضاف 
د.عبداهلل، في الندوة التي اقامتها 
اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات 
مساء اول من امس حول موضوع 
البديل االستراتيجي، ان »خير مثال 
على ذلك العاملني بديوان احملاسبة 
ونظراءهم في التأمينات االجتماعية، 
فتجد أن من يعمل بالديوان يحصل 
على اضعاف نظي���ره الذي يعمل 
في الهيئة علما ان االثنني يؤديان 
العمل نفسه وعلى الدرجة الوظيفية 
نفسها«. وأكد ان »اخللل في سلم 
الرواتب ناجت عن وضع ديوان اخلدمة 

املدنية ومجل���س اخلدمة املدنية 
رواتب ليس لها عالقة بطبيعة العمل 
وساعات العمل واملؤهالت العلمية 
والقدرات الفنية«، مش���يرا الى ان 
»ميزانية الكويت 23 مليار دوالر، 
وعندما وصل سعر برميل النفط 
40 دوالر كلنا تورطنا بعد انخفاض 
النف���ط، ولكن ليس معنى ذلك ان 
ينعكس انخفاض النفط على املوظف 
املس���كني، ولكن االحرى ان نوقف 
الهدر ومكافآت القياديني في الدولة او 
مراقبة املناقصات املقدرة باملليارات«. 
وأضاف ان »ديوان اخلدمة يدرس 
قانون البديل االستراتيجي منذ أكثر 
من عامني ونصف العام وطرح على 
مجل���س االمة بعد ذلك«، مؤكدا ان 
مجلس االمة من خالل جلنة املوارد 
البشرية لن يقر قانونا اال اذا كان 
القانون سيحقق العدالة لكل العاملني 

في الدولة.
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٭ د.عبدالرحمن اجليران: القانون 
مستحق وس���بق ان قدم في اكثر 
من مناس���بة وتأخيره سيتسبب 
في فراغ تشريعي، فحقيقة السحر 

يعاني منه اجلميع.
٭ فيص���ل الدويس���ان: أمتنى أال 
نتوغل في قضايا خالفية، ونرجو 
ان نتخلص من هذا املوضوع الذي 

قد يشق املجتمع الى صفني.
٭ عب���داهلل املعي���وف: الس���حر 
ممارسة وليس لبسا، نحن نقصد 
من مت القبض عليه بعمليات سحر 
وشعوذة ومذكور في القرآن وليس 

بدعة.
٭ د.أحمد مطيع: أستغرب ان يقول 
االخوان ان هناك خالفا فقهيا، اما 
لبس اخلوامت فسنة، هذا  املقترح 
مستحق، هذا مشروع قانون حلماية 
الكويت من الس���حرة والدجالني 
واملشعوذين. ولكي ال أترك جداال 
سقيما لن أذكر اسم احد من النواب، 
فمن يتم ضبطه في احلدود بصيحات 
من املسؤولني، ألنه ال يوجد قانون 

ونطالب املجلس بالتصويت.
٭ مرزوق الغامن: نحن ال نناقش 
املوضوع نحن نناقش التقدمي، هل 

هناك موافقة؟
18 من 37 

)عدم موافقة(
٭ مرزوق الغامن: التصويت ليس 
معناه املوافقة على القانون، وإمنا 
التصوي���ت معناه تقدميه أو عدم 

تقدميه على جدول األعمال.

ترفع اجللسة الى يوم 6/2.

املهمات وهو يسافر مرتني في الشهر 
هل هو ابن بطوطة؟!

٭ عبداهلل التميم���ي: نحن نريد 
ان نبني بلد يجب أال تكون هناك 

حساسية من أي حديث.
٭ أحم���د الري: ما أهداف املهمات 
اخلارجية التي يقوم بها مدير معهد 
األبحاث؟ يج���ب على الدولة دعم 
املعهد بتحويل كل أبحاث الدولة 

الى معهد األبحاث الكويتي.
وسأتقدم باقتراح بخصخصة مراكز 
الشباب من قبل الهيئة ووضع هامش 
ربح محدود حتى ال تخرج املراكز 

عن األهداف املرجوة منها.
٭ خليل عبداهلل: أحتدى ان يكون 
في ديوان احملاسبة شخص يفهم 
في البحث العلمي حتى يراقب أو 
يكتب تقارير ع���ن معهد األبحاث 

العلمية.
٭ ماجد موس���ى: ناجي املطيري 
ال يحت���اج الى ان أفزع له فغيرته 

وشهادته تشفع له.
٭ عدنان عبدالصمد: ديوان احملاسبة 
يبحث وفق مسطرة اللوائح والنظم 
في تطبيق اجلهة للقوانني واللوائح 

وقواعد اعداد امليزانية.
نرغب في توظيف الكويتيني، ولكن 
عندما نعطي درجات جند في نهاية 
العام ش���واغر كثي���رة، املفترض 

االلتزام بقواعد اعداد امليزانية.
٭ عدن���ان عبدالصم���د: مجالس 
اإلدارات بالنس���بة للمؤسس���ات 
املستقلة وامللحقة مجالس شكلية 
ال تقوم بدورها احلقيقي، فمثل وكيل 

وزارة في 22 جلنة ومجالس إدارات. 
وبالنسبة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة نطلب س���حب التقرير 

ملزيد من الدراسة.
)موافقة عامة(.

وجرى التصويت نداء باالسم 
على احلس���ابات اخلتامي���ة ل� 6 
جهات عن السنة املالية 2014/2013 
واملتضمنة املوافقة على 3 حسابات 
جلهات هيئة التعويضات وهيئة 
ش���ؤون القصر ووكال���ة األنباء 
الكويتي���ة ورف���ض احلس���ابات 
اخلتامية ل���� 3 جهات وهي معهد 
األبحاث والصندوق الكويتي للتنمية 

االقتصادية وبيت الزكاة.
والنتيجة كانت: احلضور: 38، 

موافقة 37، عدم موافقة 1.
موافقة على التقارير.

وتال مقرر اللجنة مواد مشاريع 
القوانني بربط ميزانيات 6 جهات 

حكومية كالتالي:
٭ وزير التعلي���م: تتعهد وزارة 
التربي���ة مبعاجلة األخطاء وإزالة 
جمي���ع املخالف���ات ونتعهد وفق 
القانون بإزالة كل هذه املخالفات.

٭ عدنان عبدالصمد: جيد التعهد 
لكن ينبغي حتديد زمن محدد.

٭ وزير التربية: نتعهد في بداية 
الدور القادم بتق���دمي تقرير بهذه 

املخالفات.
٭ يعقوب الصانع: كما أس���لفت 
نتعهد في بداية دور االنعقاد املقبل 

وبدأنا فعليًا في إزالة املخالفات.
٭ عدن���ان عبدالصمد: مع متكني 

ديوان احملاسبة وإرسال اإلجراءات 
التي تتخذونها.

٭ محمد العبداهلل: نيابة عن وزير 
اخلارجية تلتزم احلكومة بدراسة 
املالحظات الواردة بتقارير ديوان 
احملاسبة ونلتزم بتقدميها في بداية 

الدور املقبل.
٭ عدنان عبدالصمد: ضرورة وجود 
مكاتب إش���رافية على الدول التي 

متنح أموال تصل للمليارات.
٭ محم���د العب���داهلل: نتعهد في 
احلكومة بالتعام���ل اإليجابي مع 

توصيات اللجنة.
٭ عدن���ان عبدالصم���د: مجلس 
الوزراء يقوم مبنح مليارية يديرها 
الصندوق وهو ليس لديه مكاتب 

إشرافية على هذه املنح.
٭ محمد العبداهلل: االعتذار واجب 
خاصة حينما يتفوه حكيم املجلس.. 
وأكرر الت���زام احلكومة مبعاجلة 

التوصيات الواردة في التقرير.
وجرى التصويت على مش���اريع 
القوانني بربط ميزانيات 6 جهات، 
بيت ال���زكاة والصندوق الكويتي 
للتنمية و»كونا« وهيئة التعويضات 
ومعهد األبحاث وش���ؤون القصر 
وكانت النتيجة كالتالي: احلضور 

36، موافقة 34، عدم موافقة 2.
موافق���ة، وحت���ال املش���روعات 

والتوصيات الى احلكومة.
وتال األمني العام طلبا بشأن تقدمي 
البند رقم 26 من اجلدول بش���أن 
تقرير اللجنة التش���ريعية بشأن 

جترمي أعمال السحر والشعوذة.

محمد اجلبري راكان النصف

إقرار قوانني بربط ميزانيات 6 جهات حكومية

طالل اجلالل عبداهلل التميمي

صالح عاشور

جمال العمر


