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أكد وكيل وزارة الدولة 
لشؤون مجلس األمة املساعد 
البحــوث ونظــم  لقطــاع 
املعلومات د. أحمد الهيفي 
أن اختيار مشــروع ميكنة 
الدورة املستندية في وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة، 
ضمن 8 مشاريع في الدولة 
متقدمة على اجلدول الزمني 
احملدد لتنفيذها هو إجناز 

نوعي للوزارة.
وقال د.الهيفــي إن هذا 
اإلجناز النوعي للوزارة هو 
خالصة حرص وتوجيهات 
وزير العــدل ووزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.فهد 
العفاسي املستمرة بضرورة 
حتقيق أعلى معدالت اإلجناز 
في مشروعات التنمية وهو 
ما ترجم في مشروع امليكنة 
فضال عن متابعــة الوزارة 
للمتطلبات التشريعية خلطة 

التنمية.
وكــــان األمـــني العــــام 
للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية 
د. خالــد مهــدي أكــد أن 
تقرير املتابعة ربع السنوي 
الثالــث من خطــة التنمية 
٢٠١8/٢٠١٩، أن عدد املشاريع 

املتقدمة على اجلدول الزمني 
يبلغ 8 مشــروعات تتبع 8 
جهات، منها مشروع ميكنة 
الدورة املستندية في وزارة 
الدولة لشؤون مجلس األمة، 
ونسبة تقدمه ١١.7%، وإجنازه 

.%8٩.5
وقــال د.الهيفــي إن من 
أهم مؤشرات هذا اإلجناز أن 
مشروع ميكنة الوزارة جاء 
تصنيفه ضمن 8 مشــاريع 
األكثــر اجنــازا وتقدما في 
برنامجها الزمني احملدد لها 
من ١3٢ مشــروعا في خطة 

التنمية ٢٠١٩/٢٠١8.
وأوضــح د. الهيفــي أن 
امليكنة يستهدف  مشــروع 

التحول االلكتروني الكامل 
في أعمال الوزارة تكريسا 
للشفافية والنزاهة وسرعة 
العمل وكخطوة مهمة نحو 
احلكومة االلكترونية، كما 
يؤدي املشروع إلى فاعلية 
الضبط والرقابة والتطوير 
اإلداري واملالــي وتوفيــر 
اإلدارية  منظومة اخلدمات 

الكترونيا.
وتوجه د. الهيفي بالشكر 
اجلزيل ملوظفي الوزارة على 
جهودهم وتعاونهم لتحقيق 
هذا اإلجناز وباألخص مدير 
إدارة مركز نظم املعلومات 
الهدبــة ورؤســاء  منــاور 

األقسام وموظفو اإلدارة.

احلميدي السبيعي

د. عادل الدمخي ومحمد الدالل ورياض العدساني خالل املؤمتر الصحافي

الغامن يهنئ نظيريه 
في بريطانيا بعيد ميالد امللكة

بعــث رئيــس مجلس 
الغــامن  مــرزوق  األمــة 
إلــى  تهنئــة  ببرقيتــي 
رئيــس مجلس اللوردات 
في اململكة املتحدة اللورد 
فولــر ورئيــس مجلــس 
العموم جون بيركاو وذلك 
مبناسبة ذكرى عيد ميالد 
امللكة اليزابيث الثانية ملكة 
اململكة املتحدة لبريطانيا 
العظمى وايرلندا الشمالية 

الصديقة.
كما بعث الرئيس الغامن 

ببرقية إلى رئيس البرملان السريالنكي كارو 
جاياسوريا عبر فيها عن خالص العزاء 

وصادق املواساة بضحايا 
التفجيرات االرهابية التي 
استهدفت كنائس وفنادق 
ومرافق عامة في العاصمة 
كولومبو والتي أســفرت 
عن سقوط العشرات من 

الضحايا واجلرحى.
واكد الغامن في برقيته 
اســتنكاره لتلك االعمال 
الشــنيعة،  االرهابيــة 
معربــا عن تضامنه التام 
مع الشعب السيريالنكي 
الصديق وعن ثقته بقدرته 
على جتــاوز تداعيات وآثار تلك االعمال 

االجرامية.

عزى سريالنكا بضحايا االنفجارات في كلومبو

مرزوق الغامن

الدمخي والدالل والعدساني: 4 محاور الستجواب اجلبري
سامح عبداحلفيظ

النــواب د.عــادل  أعلــن 
الدمخي ومحمد الدالل ورياض 
العدســاني عزمهــم تقــدمي 
استجوابهم إلى وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
محمــد اجلبــري األســبوع 
ازديــاد  اجلــاري، مؤكديــن 
قناعتهم بضرورة املضي قدما 
في هذه املســاءلة السياسية 
بعد حضورهم اجتماع جلنة 
امليزانيات واحلساب اخلتامي 
ملناقشة ميزانية الهيئة العامة 
للزراعــة والثروة احليوانية 

والسمكية.
وقــال النائب الدمخي في 
مؤمتر صحافي مشترك عقده 
مع زميليه الدالل والعدساني 
باملركز اإلعالمي ملجلس األمة 
»ترقبنا بعد تصريحات الوزير 
السابقة اإلصالح وأن تكون 
هناك إحاالت لهيئة مكافحة 
الفساد كما ذكر الوزير، لكن 
لألسف اليوم أخذنا انطباعا 
عــن وجــود انفصــام وعدم 
تعــاون تــام ما بــني الوزير 
واملدير العــام للهيئة العامة 
للزراعــة، وهــو األمــر الذي 
تسبب في حصول جتاوزات 

خطيرة«.
وأكد أنــه مت اإلقرار بأكثر 
مــن جتــاوز خــالل اجتمــاع 
اليــوم، واصفا  »امليزانيات« 
قضية احليازات الزراعية بأنها 
»الصندوق األسود« الذي لم 
يقترب أحد منه رغم كل كالم 

أهل الكويت عنه.
واعتبر أن قضية احليازات 
الزراعية أكبر بكثير من قضية 
»اإليداعات«، وذلك ملا فيها من 
توزيع أراض وكسب والءات 
وهــدر للمال العــام وتفريط 

باألمن الغذائي للبلد.
»عازمــــــــون  وقـــــال 
ومســتمرون في استجوابنا 
للوزير الــذي على الرغم من 
كل وعوده التي أطلقهاـ  سواء 
في توصيات مناقشة احلساب 
اخلتامي السابق لهيئة الزراعة 
أو وزارة اإلعــالم أو جلــان 
التحقيق التي شكلت في هذا 
اجلانبـ  لألسف لم يلتزم وهذا 
ما سنؤكده في استجوابنا بكل 

وضوح وبالدليل«.
مــن جهتــه، قــال النائب 
بــرا  أننــا  الــدالل »ال شــك 
الدســتوري مارسنا  بقسمنا 
اآللية الدستورية التدريجية 
فــي الرقابية ومنها األســئلة 
والتحقيــــق  والرسائــــل 
فيمــا يتعلــق بقضايــا محل 
االســتجواب املزمع تقدميه، 
ووصلنا إلى طريق مســدود 
في التعامــل مع هذه الوزارة 
والوزير اجلبري ســواء فيما 
يتعلق بالهيئة العامة للزراعة 
أو وزارة اإلعــالم أو هيئــة 

الرياضة«.
وبني أنه بحضوره اجتماع 
لــه  تأكــدت  »امليزانيــات« 
التجاوزات واملخالفات الكبيرة 
جدا في هيئة الزراعة، مؤكدا أن 
هذه القضية مرتبطة مبواجهة 

جلنة حماية املال العام وكذلك 
ديوان احملاسبة من تأكيدات 

على وجود هذه املخالفات.
ورأى أن هنــاك تراخيــا 
فــي احلفاظ على املــال العام 
الذي ميكن أن يعود مليزانية 
الدولــة ويخفف مــن العجز 
املوجود، مشــددا على وجود 
مخالفات جســيمة في وزارة 
اإلعالم وهيئة الزراعية وهيئة 
الرياضة ستكشف في جلسة 

االستجواب.
من ناحيته، كشف النائب 
العدساني عن أن االستجواب 
املوجــه إلــى وزيــر اإلعــالم 
والشباب والرياضة يتكون من 
4 محاور تتناول قضايا اإلعالم 
والرياضة وهيئة الزراعة وعدم 
الرد على األسئلـــة البرملانيــة، 
وتتضمــن مخالفات صارخة 
وتعديا على الدستور وقوانني 

الدولة.
ولفــت العدســاني إلى أن 
تقريــر املكتب الفنــي للجنة 
»امليزانيــات« املقتبــس مــن 
اجلهاز الرقابية يشير بوضوح 
إلى عدم وجود تنسيق وضعف 
فــي النظم الرقابيــة من قبل 
هيئة الزراعة، وتدخل الوزير 

السافر في عمل الهيئة.
وبني أن املفترض أن الوزير 
اجلبري انتزع صالحيات املدير 
العام لهيئة الزراعة، وكان على 
األخير أن يسجل موقفه بالعلن 
ويرفض هذا التدخل وسحب 

الصالحيات.
وأكــد أن هنــاك جتاوزات 
مالية وإدارية وقانونية وفنية 
في توزيع احليازات وتوسعتها 
وغيرهــا مــن املخالفات التي 
الرقابيــة،  قيدتهــا اجلهــات 
فضــال عــن املخالفــات بعدم 
ســد الشــواغر الوظيفية في 
الهيئة والتي يبلغ عددها 8٠ 

الناحية الدستورية أن تكون 
للوزيــر بصمة، مشــيرا إلى 
أن التفــرغ الرياضــي داخــل 
الكويت يتم بطلب من الهيئة 
ألناس ليست لهم عالقة أصال 
بالعمل الرياضي، ما يؤكد أن 
هذا التفرغ مشبوه وتنفيعي 

وسياسي.
واشار إلى ان بعض اجلهات 
رفضت منح التفرغ الرياضي 
إال ملــن يكون العبــا أو حكما 

أو مدربا.
اجلزئيــــات  وخلـــــص 
الرئيســية التي يستند اليها 
التعيينات  االستجواب بأنها 
املشــبوهة واملخالفات املالية 
واإلدارية والفنية والقانونية 
والتجاوزات الصارخة والهدر 
الدولــة واألمــوال  ألراضــي 

العامة.
وبــني أن الوزير اجلبري 
تعهــد أكثــر مــن مــرة فــي 
مجلس األمة أمام كل النواب 
وأعضــاء احلكومة مبعاجلة 
مخالفات هيئة الزراعة وتالفي 
املالحظات الواردة من اجلهات 

الرقابية ولكنها زادت.
وأفــاد بأنــه فــي هيئــة 
الوزيــر  الرياضــة حتجــج 
بتعديل امليزانية وأنها تقدر 
بـ 47 مليون دينار، ولكنها في 
احلقيقة أكبر من هذا الرقم ألن 
هناك ٩ ماليني دينار متثل أكثر 
مــن ٢٠% من ميزانية الهيئة 
مســجلة على حساب العهد، 
معتبرا أن في هذا األمر جتاوزا 
على اإلدارة املالية والدستور 

والقانون.
وأكد أن الوزير اجلبري قدم 
صورة مشوهة وغير حقيقية 
مليزانية هيئة الرياضية بأن 
أظهر رقما للميزانية يقل عن 
الرقــم احلقيقي بـــ ٩ ماليني 

دينــار.

وظيفة يفترض أن يتم توظيف 
املواطنني فيها.

وأضــاف العدســاني »أما 
فيمــا يخــص وزارة اإلعــالم 
فقد وجه استجوابني للوزير 
األسبق سلمان احلمود وطرح 
الثقة فيه ٢6 نائبا، كما وجه 
الســابق  اســتجوابا للوزير 
محمــد العبــداهلل وأعلن ٢8 
نائبا طرح الثقــة به، ونحن 
نثق بالنواب الكرام، الســيما 
أن نفس املخالفات تكررت في 
عهد الوزير اجلبري وزادت في 
وزارة اإلعالم في حني لم تتم 

تسوية املخالفات السابقة«.
ولفت إلى أنه توجه بسؤال 
برملاني إلــى الوزير اجلبري 
عــن اإلجراءات التــي قام بها 
ملعاجلة املخالفات وتالفيها في 
وزارة اإلعالم، وكان رد الوزير 
أنه شكل جلنة حتقيق، ولكن 
اللجنة كانت شكلية صورية 
ولم تتــم معاجلة وتســوية 

املخالفات الواردة.
العدســــاني  وتابـــــع 
»وبالتالــي فإنــه مــن بــاب 
املسؤولية واألمانة والواجب 
واالســتحقاق علينا أن نكمل 
املسيرة، وحتى لو مت رحيل 
هذا الوزير فسنقوم مبتابعة 
هــذه امللفات، فاإلجــراءات ال 
تختلف باختالف الوزراء، وما 
ينطبق على الوزيرين احلمود 
والعبداهلل ينطبق أيضا على 

اجلبري«.
ورأى أن وزارة اإلعــالم 
متهالكــة وفيهــا جتــاوزات 
كبيرة بالتوظيف لدرجة أنها 
أصبحت وكأنها مقر انتخابي 

ما يستوجب احملاسبة.
وأفاد بــأن هيئة الرياضة 
أصبحت خارج سلطة الوزير 
بدليــل التعيينــات التي تتم 
املفتــرض مــن  فيهــا، وكان 

تتعلق بتجاوزات كبيرة في اجلهات التابعة

الفساد وهي الراية التي رفعها 
من بداية دخوله مجلس األمة.

وأشار إلى أن املكتب الفني 
للجنة امليزانيــات قدم خالل 
االجتماع ما يثبت أن احليازات 
التي منحت لبعض الناس ال 
تســتغل في األمــن الغذائي، 
وأن األغلبية الساحقة تستغل 
ألغراض جتارية واستثمارية 
كمخازن ومطاعم واستراحات 
يتم اإلعالن في وسائل التواصل 
االجتماعي عن طرحها لإليجار 
دون أن تتخذ هيئة الزراعة أي 

إجراء جتاهها.
واعتبر أن هيئة الزراعة ال 
تقوم بالــدور املنوط بها، فال 
تفتيش وال رقابة وال تأكد من 
توافر األمن الغذائي وحتقيق 
االكتفــاء الذي يخدم ميزانية 

الدولة.
وأكد أن مادة االستجواب 
ستكون دسمة ملا ستتضمنه 
من مخالفات وجتاوزات وأدلة 
على أن الوزير اجلبري خالف 
الدســتور والقانون وجتاوز 
الصالحيات املمنوحة له، كما 
أنه لم يف بوعوده ملجلس األمة 
والشعب الكويتي في الكثير 

من القضايا.
ولفــت إلى أن هناك جلنة 
شــكلت في املجلس الســابق 
برئاسة النائب راكان النصف 
جتــاوزات  فــي  للتحقيــق 
احليازات الزراعية، وخرجت 
هــذه اللجنــة مبجموعة من 
املهمــة، ولكــن  التوصيــات 
معظمها لم يتخذ بشــأنها أي 
إجــراء، معتبــرا أن هذا األمر 

بحد ذاته جتاوز خطير.
وأوضح أن املخالفات املالية 
واإلدارية بــوزارة االعالم ما 
زالت مستمرة منذ استجواب 
وزير اإلعالم الســابق، وذلك 
على الرغم مما تضمنه تقرير 

قضيــة احليـازات الزراعيـة صنـدوق أسـود.. وال تقــل خطـورة عـن »اإليداعــات« 
مادة االستجـواب دسمـة.. والوزيـر خالـف الدستــور والقانـون وجتــاوز صالحياتــه
الوزير تعهـد كثيراً باإلصـالح ووزارة اإلعـالم متهالكــة وجتـاوزات كبيرة بالتوظيـف

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

»امليزانيات«: 67.7 مليون دينار تقديرات
الباب الثامن بامليزانية اجلديدة لهيئة الرياضة

ناقشــت جلنة امليزانيات 
واحلساب اخلتامي مشروعي 
العامــة  الهيئــة  ميزانيــة 
املاليــة  للســنة  للرياضــة 
اجلديدة ٢٠٢٠/٢٠١٩ وحسابها 
اخلتامي للسنة املالية املنتهية 
٢٠١8/٢٠١7 ومالحظات ديوان 
احملاســبة وجهــاز املراقبــني 

املاليني بشأنه.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنــان عبدالصمد إن اللجنة 
تدارســت عدم فاعلية مكتب 
التدقيق والتفتيش في الهيئة 
العامــة للرياضــة كونــه ال 
يتضمن وجود خطة سنوية 
معتمــدة للمكتــب وال توجد 
أي تقاريــر دورية عن أعمال 
التدقيق ليســتدل منها على 

مدى فاعلية املكتب.
وأوضــح عبدالصمــد أن 
اللجنة شــددت على ضرورة 
بالكــوادر  املكتــب  تدعيــم 
الوظيفيــة الالزمــة لتفعيله 
وليمارس دوره الرقابي وفق 
ما نــص عليه قــرار مجلس 
الوزراء بهذا الشأن ملا له من 
دور في احلد من املالحظات.

وأكــد أنه تبــني للجنة أن 
أغلب املالحظــات قد تركزت 
في مصروفــات الباب الثامن 
)مصروفات وحتويالت أخرى( 
كونــه يعد مــن أكبــر أبواب 
ميزانية الهيئــة وميثل %75 

األمر يتطلب مزيدا من التنسيق 
فيما بني الهيئة ووزارة املالية 
لتسوية احلسابات اخلارجة 

عن أبواب امليزانية.
مــن جانــب آخــر، قــال 
عبدالصمــد إن وزارة املاليــة 
أبدت تعاونها من خالل توجهها 
إلصدار كتب سترسل للهيئة 
بشأن تنظيم عملية الصرف 
على العهد والتنسيق لتسوية 

املبالغ.
وذكــر أنــه تبــني للجنة 
االنتهــاء مــن إصــدار الئحة 
تنظيم صــرف الدعــم املالي 

الرياضــي نظرا ملــا أثير من 
لغــط حــول هــذا املوضوع، 
حيــث شــددت اللجنــة على 
ضرورة وضع ضوابط وأنظمة 
بالتنسيق مع اجلهات الرقابية 
خاصة فيمــا يتعلق باللجان 
التنظيمية لبعض البطوالت 
وخصوصا الداخلية وفقا ملا 
أفادت الهيئة بأن املشكلة تكمن 
في مثــل تلك اللجــان كونها 
خارجة عن السيطرة ملن يتم 
اختيارهم للتفــرغ الرياضي 
ومدى حاجتهم الفعلية مبثل 

تلك اللجان.

املخصص لألندية واملخصص 
له مبلغ ال يزيد على 75٠ ألف 
دينار وفقا للقانون اجلديد رقم 

٢١ الصادر بسنة ٢٠١6.
وأوضح أن اللجنة شددت 
على ضرورة إعادة النظر في 
التوســع بتشــكيل وإشــهار 
العديد من األندية ذات األنشطة 
املتشابهة بهدف احلصول على 
مثل هذا الدعم وفقا ملا أفاد به 
ممثل وزارة املالية وما توفر 

للجنة من بيانات.
ولفت إلى أن اللجنة ناقشت 
قضيــة ضبــط منــح التفرغ 

اللجنة ناقشت عدم فاعلية مكتب التدقيق والتفتيش كونه ال يتضمن خطة سنوية معتمدة وال تقارير دورية

محمد الدالل وشعيب املويزري ود.عادل الدمخي ورياض العدساني وعدنان عبدالصمد أثناء اجتماع جلنة امليزانيات واحلساب اخلتامي

من تقديرات مصروفات السنة 
املاليــة اجلديــدة ٢٠٢٠/٢٠١٩ 
بتقديرات بلغت 67.7 مليون 

دينار.
وبــني أن اللجنة ناقشــت 
ضرورة اتخاذ كل اإلجراءات 
الالزمة نحو تســوية حساب 
العهد في الهيئة خاصة فيما 
يتعلــق بالصــرف علــى بند 
مســاعدات األندية واألنشطة 
الرياضيــة، حيــث أكد ممثل 
جهاز املراقبني املاليني بإفادته 
في االجتماع أن الهيئة تواجه 
مشــكله في هذا اجلانب، وأن 

السبيعي يعلن عزمه استجواب
الوزير الروضان: ال نية لديه لإلصالح

أعلن النائب احلميدي 
الســبيعي عــن عزمــه 
استجواب وزير التجارة 
والصناعة ووزير الدولة 
لشــؤون اخلدمات خالد 
الروضان قريبا، مبينا أن 
االستجواب سيتكون من 
محاور عدة أهمها محور 
التدليس على نواب األمة.
وقــال الســبيعي في 
تصريح باملركز اإلعالمي 
ملجلــس األمــة أمــس ان 
االستجواب ســيتضمن 
محــاور جديــدة، مؤكدا 
ليســت  الروضــان  أن 
لديــه نيــة لإلصالح وال 
التصدي للتجاوزات املالية 

واإلدارية التي حدثت. وأضاف أنه ســبق 
أن حــذر الوزير الروضان خالل مناقشــة 
االستجواب السابق الذي قدمه له مع زميله 
مبارك احلجرف من أن أي تدليس أو تزوير 
للحقائق في رده على االستجواب سيترتب 
عليه استجواب جديد »وقد اعذر من انذر«.

وبني أنه أكد أمام مجلس األمة في جلسة 
مناقشة االستجواب أنه سيقوم بفحص ردود 
الوزير من خــالل املضبطة والڤيديوهات 

وسيتقدم باستجواب جديد للوزير إذا ثبت 
له وجود تضليل وكذب في الردود.

وقــال انه حينما رجع إلى الڤيديوهات 
وجــد أن ردود الوزيــر فيها تدليس لألمة 
وتزوير للحقائق وكذب، مضيفا أنه: بناء 
على ذلك أعلن عن أنني سأقدم استجوابا 
للوزير الروضان قريبا مكونا من محاور 
عــدة لكن احملور الرئيــس فيه هو محور 

التدليس على األمة.

الهيفي: ميكنة وزارة »األمة« ضمن
8 مشاريع متقدمة في برنامجها الزمني

إجناز يعكس حرص العفاسي على حتقيق أعلى معدالت التنفيذ للمشروعات التنموية

د. أحمد الهيفي

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 
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ألول مرة في الكويت

عسكر: رفع مكافأة تصحيح 
االختبارات إلى راتب شهر كامل

النائــب عســكر  قــدم 
العنــزي اقتراحــا برغبة 
لرفع قيمة مكافأة تصحيح 
املقــــررة  االختبـــــارات 
للمعلمــني الكويتيني عند 
نهاية السنة الدراسية إلى 

راتب شهر كامل.
فــي  العنــزي  وقــال 
اقتراحــه »ان الدور املهم 
الهيئــة  تؤديــه  الــذي 
التعليمية في إعداد أجيال 
املستقبل للمشــاركة في 
تنمية املجتمع يضفي عليها 

مكانة متميزة بني الفئات الوظيفية املختلفة 
وهو ما يســتوجب حــرص الدولة على 
توفير املتطلبات التي تضمن استقرارها 
الوظيفي، وتكفل للمعلمني مستوى معيشيا 
يتناســب مع ما يؤدونه من مهام، ومثال 

ذلك املزايا املالية«.
وأضاف: إال أن النظرة 
الفاحصــة ملا يجــري في 
الواقع تكشف ابتعاد اجلهة 
املختصــة عن تبنــي هذا 
النهج فيما يتعلق مبكافأة 
تصحيح االختبارات، حيث 
ال تعدو عن كونها مكافأة 
رمزية ال تتوافق مع حجم 
األعباء الوظيفية املبذولة، 
ما يقتضــي تقدير جهود 
هؤالء املعلمــني من خالل 
رفع قيمــة املكافــأة التي 
تصرف لهم عند نهاية الســنة الدراسية. 
لذا فإننــي أتقدم باالقتراح برغبة التالي: 
»رفع قيمة مكافــأة تصحيح االختبارات 
املقــررة للمعلمني الكويتيــني عند نهاية 

السنة الدراسية إلى راتب شهر كامل«.

تخصص للمعلمني الكويتيني

عسكر العنزي


