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أكد أن الفساد طال جميع أجهزة ومؤسسات الدولة

املويزري  :هل وصل احلال بأبناء الكويت للتظاهر من أجل وظيفة؟!
ريا�ض عواد
ق��ال النائب شعيب امل��وي��زري ان الكل
شاهد وقوف ابنائنا وبناتنا أمس يبحثون
ويستجدون الوظيفة والكل شعر باالالم
والكلمات التي اطلقوها  ،والكل متحسر على
الوضع الذي نعيشه من فساد اداري ومالي
وجت���اوزات ولكن اجلهة الوحيدة التي ال
تشعر بااللم واالحساس لديها معدوم هي
احلكومة.
وأضاف املويزري في تصريح للصحافني
 :الغريب ان ابناء وبنات الكويت يبحثون
ع��ن وظيفة ف��ي دول���ة مدخولها اليومي
أكثر من  300مليون دوالر  ،واذا تقدموا
لوظائف يضعون لهم ش��روط تعجيزية
واختبارات حتى البرفيسور ال يستطيع
حلها  ،ولألسف لو ان هناك رجال دولة ملا
حصل هذا بأبنائنا.
وأفاد املويزري « وين قاعدين وين رجال
الدولة وين اللي يحسون باملسؤولية « ،هل
انعدمت جميع هذه االمور واحلكومة اليوم
ال حتترم الدستور والقوانني  ،وإل��ى متى
سنبقى في ه��ذا الوضع واحل��ال من سيئ
إلى اسوء ولألسف هناك الكثير من يدافع
عن السلوكيات السلبية للحكومة في ظل
صمت رهيب من معظم السياسيني سواء
من اعضاء مجلس األمة أو األخرين وصمت
رهيب من وسائل اإلعالم حتى وصل احلال
بأبنائنا إل��ى امل��ظ��اه��رات للحصول على
وظيفة.
وأضاف « إلى جانب ذلك ما زالت أموال
الدولة تهدر ويتم العبث فيها سواء داخل

شعيب املويزري

البلد أو خارجه دون ان يكون هناك حسيب
أو رق��ي��ب أو حتى إح��س��اس باملسؤولية
 ،وال��غ��ري��ب أن��ه م��ا زال ه��ن��اك م��ن يطالب
باستمرار هذه احلكومة  « ،ونحن من حال
ردي إلى حال أردى «  ،وال يأتيني أحدهم
ليقول لي الظروف اإلقليمية  ،ألن الظروف
االقليمية تستوجب على احلكومة أن ترضي
شعبها من خالل اعطاءه حقوقه االساسية

من سكن وتعليم ووظيفة وعالج.
وذكر املويزري « شاهدنا ما حصل من
منع بعض امل��واط��ن�ين م��ن احل��ص��ول على
شهادة مديونية من التأمينات  ،الفتا إلى أنه
لو كانت قضية التأمينات بشان بيع جزء
من الراتب وفق اج��راءات صحيحة ما هي
املشكلة في منحهم املستندات التي يطلبونها،
ولكن انتم تعلمون متاما بأن االجراءات غير
صحيحة وغير قانونية ،قائال « حتدثت
مع األخ وزي��ر املالية وذك��رت بأنه ال يحق
للتأمينات وال البنوك منع املواطنني على
املستندات الدالة على مديوناتهم.
ولفت املويزري  :إلى أنه في كل مؤسسات
الدولة احل��ال من س��يء إل��ى أس��وء  ،مبينا
أنه قبل فترة احال رئيس االرك��ان عدد من
الضباط إلى ديوانية الوزارة متهيدا للتقاعد
من خ�لال أح��دى م��واد القانون  ،مبنيا أن
وزارة الدفاع وهي وزارة حساسة يتم الظلم
فيها بشكل غير طبيعي وخالل فترة بسيطة
اجلميع شاهد قضايا الفساد في ال��وزارة
ووص��ل بهم احل��ال إل��ى تدمير املستشفى
العسكري من خ�لال وج��ود غ��رف عمليات
مغلقة وح���االت وف���اة للطلبة الضابط ،
إضافة إلى الفساد في صفقة اليوروفايتر.
وأوض���ح امل��وي��زري أن��ن��ا كنا وال زلنا
نعتقد بان وزارة الدفاع هي أكثر اجلهات
املنضبطة  ،ولكن لألسف أن الفساد جميع
أجهزة ومؤسسات الدولة  ،وتسائل « إلى
متى نقدم ال��ق��روض إل��ى ال���دول وشعبنا
مديون وال يجد وظيفة  ،وإل��ى متى نقدم
ال��ه��ب��ات وامل��ن��ح إل���ى اخل����ارج وامل��واط��ن

الكويتي ال يحصل على السكن.
وأض��اف « هل يجوز استمرار الفساد
الذي نعيشه  ،وبينما جند أن سمو األمير
يحرص دائ��م��ا على احل��رب على الفاسد
وباملقابل جند أن الفساد منتشر  ،وايضا
يحرص سموه على توظيف الكويتيني
ولكنهم اآلن في الشارع ال يجدون وظيفة ،
ويطالب سموه مبحاسبة الفاسدين وكلن
جند أن هناك ط��رق وم��دن اتلفت وليست
هناك محاسبة.
ووجه املويزري حديثه ألعضاء مجلس
االم��ة بقوله « أنتم متثلون الشعب ماهو
دورك���م ف��ي ه��ذه امل��ه��ازل التي حتصل من
احلكومة وتضر الدولة وتضر الشعب ،
الفتا إلى أنه خالل اجتماع جلنة امليزانيات
بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء وجه
له سؤال إلى متى سنبقى على هذه احلال ،
وابلغته بأنه ال ميكن ان يتغير احلال طاملا
أن لديكم فكر عقيم بأن السلطة التنفيذية
هي سلطة على الشعب  ،ويجب ان يتغير
هذا الفكر العقيم وان تؤمن احلكومة بأن
السلطة التنفيذية هي خلدمة الشعب.
وت��اب��ع « أن��ا اح���ذر احل��ك��وم��ة وك��ل من
يقف معها ويدافع عنها بأن هذا األمر يضر
الشعب وي��ض��ر ال��دول��ة ون��ح��ن نقف مع
احلكومة في الصالح العام للشعب وليس
من أجل منافع شخصية  ،وان��ا ال أق��ول إال
حسبي الله على من أوصل الكويت وأهلها
إل��ى ه��ذه املرحلة وحسبي الله على كل
شخص يدافع عن شخص تسبب في الضرر
على الدولة أو الشعب.

السفير الفرنسي اجتمعت
برئيس جلنة امليزانيات
ب���ن���اء ع��ل��ى ط��ل��ب م���ن سفير
اجلمهورية الفرنسية لدى دولة
الكويت ماري ماسدوبوي  ،اجتمع
رئيس جلنة امليزانيات واحلساب
اخلتامي عدنان سيد عبدالصمد
بحضور املكتب الفني اللجنة مع
سفير اجلمهورية الفرنسية لدى
دول��ة الكويت والوفد املرافق لها
م��ن الشركة الفرنسية CNIM

عدنان عبدالصمد

وشركائها الرئيسيني في الكويت
وذل��ك ملناقشة م��ش��روع معاجلة
النفايات الصلبة واالستفادة منها
في منطقة (كبد)  ،وال��ذي سيتم
تنفيذه بواسطة الشركة الفرنسية
وش��رك��ائ��ه��ا احملليني ع��ن طريق
قانون الشراكة بني القطاعني العام
واخلاص  pppوما ورد عليه من
مالحظات من قبل اجلهات الرقابية

حول تنفيذه.
حيث مت تبادل اآلراء من خالل
استعراض الوفد املرافق للسفير
للفائدة االق��ت��ص��ادي��ة والبيئية
للمشروع وأهميته للدولة ،وذلك
للتوصل إلى رؤية مشتركة يجتمع
عليها املختصني بتنفيذ املشروع
واللجنة على ض��وء مالحظات
اجلهات الرقابية.

االنتخابات التكميلية 4 ..مرات الستقالة نواب و 4لبطالن االنتخابات
تستعد الكويت السبت املقبل لالنتخابات
التكميلية الثانية عشرة ف��ي ت��اري��خ احلياة
النيابية حيث جترى االنتخابات على مقعدين
األول في الدائرة الثانية والثاني في الدائرة
الثالثة وذل��ك بعد سقوط عضوية النائبني
ال��س��اب��ق�ين د .ج��م��ع��ان احل��رب��ش ود .وليد
الطبطبائي .وتنص املادة  84من الدستور و18
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة على انه «إذا
خال محل أح��د أعضاء مجلس األم��ة قبل نهاية
مدته ألي سبب من األسباب انتخب بدله خالل
شهرين م��ن ت��اري��خ اع�لان املجلس ه��ذا اخللو
وتكون مدة العضو اجلديد لنهاية مدة سلفه».
وخ�لال  11انتخابات تكميلية فقد تنوعت
أسبابها س��واء بسبب استقالة ن��واب لعوامل
مختلفة أو للوفاة أو لبطالن العضوية بحكم
احملكمة الدستورية ،أما االنتخابات املقبلة فهي
األولى التي لسبب سقوط عضوية نائبني بعد
اإلدانة بحكم جنائي نهائي وبات .وإلى تفاصيل
االنتخابات التكميلية التي شهدتها الكويت منذ
العام .1964

التكميلية األولى ..استقالة للتعيني في بنك
جريت االنتخابات التكميلية األولى في الفصل
التشريعي االول في  23ديسمبر  1964وفاز على
أثرها علي عبد الرحمن العمر بعضوية املجلس
بسبب استقالة النائب سليمان احل���داد بناء
على طلبه لالنتقال إلى العمل في البنك العربي
اإلفريقي.

الثانية  ..األكبر باستقالة  8نواب
وف��ي العام  1965استقال  8ن��واب وه��م د.
أحمد اخلطيب وجاسم القطامي وراشد التوحيد
وسامي املنيس وسليمان املطوع وعبد الرزاق
اخلالد وعلي العمر ويعقوب احلميضي احتجاجا
على إق��رار قوانني ي��رون فيها تقييدا للحريات
وجرت االنتخابات التكميلية الثانية في  9فبراير
 1966وفاز فيها كل من أحمد العبد اجلليل وأحمد
نايف اخلليفي وراشد الهاجري وسليمان الذويخ
وعبد العزيز املساعيد وغنام اجلمهور ومحمد
الوزان وناصر املعيلي.

الثالثة ...نتائج االنتخابات
في الفصل التشريعي الثاني استقال 7
نواب هم خالد الفهيد وراش��د الفرحان وعبد
ال���رزاق ال��زي��د وع��ب��د العزيز الصقر وعلي
العمر ومحمد اخل��راف��ي ومحمد العدساني
بسبب مزاعم عن نتائج االنتخابات ،وأجريت
االنتخابات التكميلية الثالثة في  10مايو
 1967وفاز بها كل من ابراهيم امليلم وأحمد
العبد اجلليل وأحمد اخلليفي وخالد الطاحوس
وخ��ل��ف العتيبي وراش���د اسماعيل وغ��امن
العميري.
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الرابعة ..وفاة نائب

وف��ي الفصل التشريعي ال��ث��ال��ث أجريت
االنتخابات التكميلية الرابعة في  9فبراير 1972
ليفوز بها فالح الصويلح بسبب وفاة النائب علي
ثنيان األذينة.

اخلامسة ..وفاة نائب
وف��ي الفصل التشريعي اخل��ام��س أجريت
االنتخابات التكميلية اخلامسة في  7أبريل عام
 1982وفاز النائب حمود ناصر اجلبري بسبب
وفاة النائب ناصر صنهات العصيمي.

السادسة ..بطالن االنتخابات
ف��ي ال��ف��ص��ل التشريعي ال��س��اب��ع أج��ري��ت
االن��ت��خ��اب��ات التكميلية ال��س��ادس��ة ف��ي 15
فبراير  1993بعد بطالن انتخابات الدائرتني
ال��راب��ع��ة ع��ش��رة (أب���رق خ��ي��ط��ان) وال��س��ادس��ة
عشرة (العمرية) بحكم احملكمة الدستورية
الصادر بتاريخ  19دميسمبر  ،1992حيث تقدم
عبد السالم العصيمي ومسلم البراك بطعنني
انتخابيني وفاز النائبان حمود اجلبري ومبارك
اخلرينج في الدائرتني االنتخابيتني الـ  14والـ
 16في أول سابقة من نوعها في تاريخ انتخابات
مجلس األمة.

السابعة ..بطالن االنتخابات
ف��ي ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال��ث��ام��ن أج��ري��ت
االنتخابات التكميلية السابعة في  19فبراير
 1997بعد بطالن انتخابات الدائرة احلادية
والعشرين (االحمدي) بحكم احملكمة الدستورية
الصادر بتاريخ  11يناير  1997وذل��ك بعد أن
تقدم النائب سعدون حماد بطعن وفاز النائبان
وليد اجل��ري وخالد ال��ع��دوة مبقعدى الدائرة
احلادية والعشرين.

الثامنة ..بطالن االنتخابات

ف��ي ال��ف��ص��ل التشريعي ال��ت��اس��ع أج��ري��ت
االنتخابات التكميلية الثامنة في  24يناير عام
 ،2000وفاز بها النائب خالد العدوة الذي طعن
في نتيجة انتخابات ال��دائ��رة ال��ـ  21وحكمت
احملكمة الدستورية بقبول الطعن شكال وببطالن
انتخاب النائب سعدون العتيبي.

التاسعة ..وفاة نائب
أجريت االنتخابات التكميلية التاسعة في
 7أبريل عام  2000وف��از النائب جمال حسني
العمر مبقعد الدائرة بعد وفاة النائب سامي أحمد
املنيس وإعالن خلو مقعده.

العاشرة  ...استقالة  5نواب

في مايو  2015تقدم  5ن��واب باستقاالتهم
م��ن مجلس األم��ة السابق حيث تقدم النواب
رياض العدساني ود .عبد الكرمي الكندري ود.
حسني قويعان باستقالتهما في  29أبريل 2014
وتقدم النائبان علي الراشد وصفاء الهاشم في
 4مايو  2015بسبب ما يرونه انتهاكا للدستور
ومخالفات الئحية وع���دم وج���ود إص�ل�اح من
احلكومة وأعلن رئيس مجلس األم��ة عن خلو
مقاعدهم في  15مايو  2015وأجريت االنتخابات
التكميلية التاسعة في  25يونيو  2014وفاز
النواب عبد الله املعيوف وأحمد الري وأحمد
القضيبي ومحمد براك الرشيدي وفارس العتيبي
باملقاعد اخلالية.

احلادية عشرة ...وفاة نائب
أج��ري��ت االنتخابات التكميلية احلادية
عشرة في  21فبراير  2016وفاز النائب علي
عبد الله اخلميس بسبب وف��اة النائب نبيل
نوري الفضل.
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 65الس�ت�ق��ال��ة ن��ائ��ب
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و أخ � � � ��ر ت �ك �م �ي �ل �ي ��ة
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ن � � �ب � � �ي � � ��ل ال� � �ف� � �ض � ��ل
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م��رت�ي�ن ف ��ي ال�ف�ص��ول
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة األول
والتاسع والرابع عشر

ال ��دوس ��ري :ن��دع��م وزي ��ر ال�ن�ف��ط
ون� �ش ��د ع �ل ��ى ي � ��ده ف ��ي ت��وظ �ي��ف
الكوادر الوطنية
اك������د ال����ن����ائ����ب ن���اص���ر
ال��دوس��ري على دع��م وزي��ر
النفط وزي��ر الكهرباء وامل��اء
د .خالد الفاضل فيما يقوم به
ونثق بقدرته على تصحيح
األوضاع بالوزارتني ومتكني
الكوادر الوطنية وحتفيزها
وتطبيق سياسة اإلح�ل�ال ،
وسنتابع معه تنفيذ الرؤية
السامية فيما يخص الشباب،
وخ��ص��وص��ا ف���ي م��وض��وع
ت��وف��ي��ر ف���رص ع��م��ل تناسب
مؤهالتهم العلمية في القطاع
النفطي.

ناصر الدوسري

املطيري يقترح مشروع ًا سكني ًا
في املنطقة اجلنوبية للمطلقات
واألرامل واملتزوجات من غير كويتيني
أعلن النائب ماجد املطيري
ع��ن تقدميه اق��ت��راح��ا برغبة
الن��ش��اء م��ش��روع سكني في
املنطقة اجلنوبية واعتماد
ع��دد  10آالف وح��دة سكنية
للكويتيات املتزوجات غير
الكويتيني واملطلقات واألرامل
.ونص االقتراح على ما يلي:
إي��ج��اد «ال��س��ك��ن امل�لائ��م»
للمرأة الكويتية أح��د حقوق
امل����رأة ف��ي ق��ان��ون االس��ك��ان
اجلديد ولعدم توافق طبيعة ماجد املطيري
نظام الشقق مع طبيعة األسر
الكويتية وإخفاق التجربة في منطقة صباح السالم باإلضافة إلى عدم التجاوب
الشعبي مع النظام العمودي.لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة التالي:
إنشاء مشروع سكني في املنطقة اجلنوبية مشابه ملشروع مدينة النعامي
الذي خصص للبيوت منخفضة التكاليف في محافظة اجلهراء ويكون متكامال
من حيث املرافق واخلدمات واعتماد عدد  10آالف وحدة سكنية للسكن اخلاص
ملستحقيه من الكويتيات املتزوجات غير الكويتيني واملطلقات واألرامل وملن باع
بيته ملن لم يشملهم القانون.

النصف يسأل عن الصناديق اخلاصة
في «التربية والتعليم العالي»
وج��ه النائب راك��ان النصف
سؤاالً إلى وزير التربية ووزير
التعليم العالي د .حامد العازمي
ق���ال ف��ي مقدمته  :ل��وح��ظ في
اآلون��ة األخيرة إنشاء صناديق
خاصة في وزارة التعليم العالي
ال تخضع لرقابة وزارة املالية
ودي��وان احملاسبة وثبت وجود
جت����اوزات مالية بها.وطالب
تزويده وإفادته باآلتي:
 - 1أنواع الصناديق اخلاصة
في ال���وزارة واجل��ه��ات التابعة راكان النصف
لها.
 - 2الشروط القانونية إلنشاء الصناديق اخلاصة وتاريخ إنشائها وشروط
استقبال التبرعات في تلك الصناديق.
 - 3أوجه الصرف في الصناديق اخلاصة وامليزانية املخصصة لها اعتبارا ً
من عام  2013حتى تاريخ ورود هذا السؤال ،مع حتديد اجلهات الرقابية عليها.
 - 4كشف بأسماء الذين صرف لهم من الصناديق اخلاصة اعتبارا ً من عام
 2013حتى تاريخ ورود هذا السؤال

خورشيد يسأل عن العاملني في «البترول»
احلاصلني على شهادة جامعية من مصر
وجه النائب صالح خورشيد سؤاالً إلى وزير النفط وزير الكهرباء واملاء د.
خالد الفاضل قال في مقدمته  :قامت مؤسسة البترول الكويتية باعتماد شهادات
دراسية لبعض العاملني لديها أثناء اخلدمة (تعديل وضع) من دون اتخاذ
اإلج��راءات املتبعة وهي تقدمي اختبار اللغة اإلجنليزية واختبار التخصص
ومت العلم أيضا في أنه توجد حاالت مت تعديل وضعها الوظيفي باالستثناء من
اإلجراءات املتبعة .وطالب تزويده وإفادته باآلتي
 .1نسخة من كشف العاملني في مؤسسة البترول الكويتية الذين مت تعديل
وضعهم الوظيفي بعد حصولهم على الشهادة اجلامعية من جمهورية مصر
العربية منذ عام  2009حتى تاريخه.
 .2نسخة من الشهادات اجلامعية ملن مت تعديل وضعهم الوظيفي من دون
اتخاذ اإلجراءات املتبعة (تقدمي اختبار اللغة اإلجنليزية واختبار التخصص)
في مؤسسة البترول الكويتية منذ عام  2009حتى تاريخه.
 .3هل قامت املؤسسة بالتحقق من اجلامعات التي مت تقدميها من العاملني
لتعديل أوضاعهم الوظيفية إذا كانت هذه اجلامعات معتمدة من وزارة التعليم
العالي.
 .4هل قامت مؤسسة البترول الكويتية بترشيح موظفني إلى مناصب
إشرافية وقيادية من الذين مت تعديل أوضاعهم الوظيفية بعد حصولهم على
املؤهل اجلامعي أثناء اخلدمة من اجلامعات املصرية باالستثناء من دون اتخاذ
اإلجراءات املتبعة وهي تقدمي اختبار اللغة اإلجنليزية واختبار التخصص؟ إذا
كان اجلواب نعم فيرجى تزويدي بنسخة من منوذج اعتماد نتيجة املفاضلة
النهائية إذا متت املشاركة في املناصب اإلشرافية أو القيادية في مؤسسة
البترول الكويتية.
 .5نسخة من منوذج اعتماد نتيجة املفاضلة النهائية للمرشحني لشغل
وظيفة رئيس فريق الرواتب والنقد والبنوك لدى اإلدارة املالية في مؤسسة
البترول الكويتية إن وجد

