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احل���ج���رف ل��ل��ع��ق��ي��ل: م���ا اجل��ه��ات 
اخلاصة  بياناتها  تقدم  لم  التي 

بالتنمية املستدامة ؟    
وجــه الــنــائــب الــنــائــب مبارك 
هيف احلجرف سؤاال وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية مرمي العقيل   

، نص السؤال على:
ــح صحفي  ــري ــص ـــي ت جــــاء ف
ــور خــالــد مــهــدى األمـــني  ــت ــدك ــل ل
العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية في تاريخ 2019/2/9 
ــاع جلــنــة التنمية  ــم ــت عــقــب اج
ــي األمــانــة العامة  املــســتــدامــة ف
والتي ضمت أعضاء من مختلف 
اجلهات احلكومية واملجتمع املدني 
والقطاع اخلاص فضالً عن ممثلني 
جلهات رقابية مختلفة في البالد، 
أن هناك تسع جهات حكومية أمتت 
تقدمي البيانات اخلاصة بالتنمية 
املستدامة فيما تبقى حتى اآلن 
أكثر من )20( جهة حكومية لم 
تقدم بياناتها وشدد على ضرورة 

التزام اجلهات املعنية بتقدمي بياناتها بشأن مؤشرات التنمية املستدامة ملا لها من 
أهمية كبيرة الفتاً إلى أن الكويت التزمت في سبتمبر 2015 بتنفيذ أهداف التنمية 

املستدامة.لذا يرجى إفادتي وتزويدي باآلتي:
1. ما اجلهات التي لم تتعاون؟ ومن املسؤولني املباشرين عن ذلك في كل جهة؟

2. ما تأثير عدم تعاون هذه اجلهات على خطة التنمية وتقرير التنمية املستدامة 
وتعهدات دولة الكويت اخلارجية؟ وهل حوسبت تلك اجلهات واملسؤولني املباشرين 

فيها على عدم التعاون؟
3. ما مدى دقة التصريح الذي أدلى به األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية؟ وهل أجرت وزيــرة الدولة للشؤون االقتصادية أو مجلس الــوزراء أي 
حتقيق عن مدى دقة هذا التصريح أو أي إجــراءات أخرى لها عالقة به؟ إذا كانت 

اإلجابة 
باإليجاب يرجى إفادتي بتفاصيل أي إجراءات أو حتقيق اتخذته الوزيرة املعنية 

أو مجلس الوزراء.
4. جميع التقارير التي صدرت عن األمانة العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية خالل السنوات العشر السابقة واملعنية بالتنمية املستدامة والتزام الكويت 
بها خاصة تقرير عام 2015 كما صرح األمــني العام للمجلس األعلى للتخطيط 

والتنمية بذلك.
5. فيما يتعلق بخطة التنمية يرجى تزويدي ببيان تفصيلي باآلتي :

أوال: جميع املؤشرات التنموية التي ترتبط بخطه التنمية.
ثانياً: وضع دولــة الكويت في هذه املؤشرات منذ عام 2008 قبل بداية خطة 

التنمية األولى والثانية وفي الوقت الراهن، كما أصدرتها اجلهات الدولية املعتمدة.
 ثالثاً: املصروفات الفعلية على خطه التنمية متوسطة األجل األولى والثانية 

احلالية وامليزانيات املرصودة لهما والفارق بني ما صرف وما هو مرصود.
رابعاً: تأثير الصرف الفعلي على املشاريع التنموية على املؤشرات التنموية 

وأسباب تأثيرها سلباً أو إيجاباً على تلك املؤشرات. 
خامساً: هل حوسب أي من املسؤولني املقصرين عن عدم تنفيذ أي من املشاريع 

التنموية أو أي قصور فيها؟
ســادســاً: توضيح ما إذا مت ربــط املــؤشــرات بــالــوزارات والهيئات احلكومية 

واملشاريع التي تقدمت فيها في خطة التنمية.

مبارك احلجرف

عن خطة احلكومة بشأن السياسيني باخلارج والبدون 

هايف : ماحدث في اجللسة السرية مع 
الغامن خالف على سؤالي لوزير اخلارجية 

ريا�ض عواد 

اعتبر النائب محمد هايف أن سبب السجال 
الذي دار بينه وبني رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في اجللسة السرية التي عقدت اخلميس 
املاضي سببها ســؤال وجهه لوزير اخلارجية 
عن خطة احلكومة لتقوية اجلبهة الداخلية فيما 

يخص السياسيني باخلارج والبدون.
وقــال هايف في تصريح أمس »قبل احلديث 
عن اجتماع جلنة التحقيق باجلوازات املــزورة 
املنبثقة من جلنة حقوق االنسان، نشر خبر على 
تويتر عن مشادة باجللسة السرية التي عقدها 
مجلس االمة اخلميس الكاضي بيني وبني رئيس 

املجلس«.
ــاف هايف: ساوضح املــوضــوع حتى ال  واض
يفسر تفسيرات أخرى، حيث كان وزير اخلارجية 
يتحدث في تلك اجللسة عن احلالة االقليمية ثم 
ركز على اجلبهة الداخلية واكد عليها بأكثر من 
نقطة، وقمت بتوجيه سؤاال له عن خطة احلكومة 
في تقوية اجلبهة الداخلية ومتاسكها والوحدة 

الوطنية«.
وتابع هايف: وذكــرت في سؤالي بأن هناك 
سياسيني خارج البلد في املعارضة وهناك فئة 
البدون بالداخل وهم قنبلة موقوته فكان االولى 
ان تقدم احلكومة خطتها ســواء احتواء من في 
الداخل او السياسني باخلارج، وضربت مثاال 
ايــام الغزو فكان هناك اجتماع بني املعارضة 
واحلكومة بجدة ولــم يفرق بينهما، وكــان اهل 
الــكــويــت يجتمعون على مختلف توجهاتهم 

ملواجهة اي خطر«.
وبــني هايف انــه حصل بعد ذلــك االعــتــراض 
من رئيس مجلس األمة بأن هذا السؤال اليدخل 
باملوضوع وقلت له بــان سؤالي موجه لوزير 
اخلارجية وليس لرئيس املجلس وحصلت هذه 

املشادة.
ــار هايف الــى انــه اكــد بــان عضو مجلس  واش
االمة حرا فيما يبيديه من اراء وال يؤاخذ عليها في 
القاعة او بلجانه، والشاهد انني اؤكد على الكالم 
الــذي ذكرته باجللسة باهمية وصالبة اجلبهة 
الداخلية واجتماع الكلمة ووحدة الصف ويجب 
على احلكومة ان تسارع في وضع خطة الحتواء 
اخلالف، وما يحدث االن من عدد من السياسيني 
خــارج البلد، فهل تنتظر احلكومة الن يشكلون 
امــر او يتجهون اجتــاه اخــر او يستغلهم احد؟ 
مستدركا: »يجب ان متون احلكومة حصيفة وان 
تنهي موضوع اخوانا السياسيني في اخلــارج 
ــدرت ضدهم احــكــام سياسية، وكذلك  ــذي ص ال
اخــوانــا بــالــبــدون احملــاصــريــن واملــوقــوفــني عن 
العمل بهذه االجــراءات، حيث حرموا من التعليم 

والصحة«.
وطــالــب هــايــف بــوضــع خطة مــن احلكومة 

الحتواء هذا االمــر وهــذا شيء مهم جدا يجب اال 
يغفل.

وعلى صعيد اجتماع جلنة حقوق االنسان 
ــس الـــذي عقدته بصفتها جلنة حتقيق في  ام
ـــوازات املـــزورة للبدون، قــال هايف  قضية اجل
»اللجنة استمعت أمس مع عدد من قيادات وزارة 
اخلارجية والهيئة العامة للمعلومات املدنية 
ووزارتــــي االعـــالم والــتــجــارة، كما استضافت 
مجموعة من البدون لالستفسار عن موضوع 

اجلوازات املزورة«.
واضـــاف: ونحتاج لالستمرار فــي مناقشة 
اجلوازات املزورة، ودعونا وزير الدفاع ملناقشة 
ـــوازات  ــع اجل ــوع واالســتــفــســار عــن وض ــوض امل
املزورة التي حدثت ملنتسبي وزارة الدفاع، خاصة 

ان بعضهم تعرض للفصل.
ــني ان اللجنة طلبت كــذلــك مــن التجارة  وب
و«املعلومات املدنية« و«اخلارجية« تزويدها  
مبعلومات تختص باجلوازات املزورة وما يخص 
االعالنات التي نشرت وفي من يقومون بترويج 
هذه االعــالنــات. واعتبر ان موضوع اجلــوازات 
املزورة شارك به عدة جهات حكومية، وتضررت 
به فئات كثيرة باملجتمع، حتى وصلت اضرارها 
خارج البالد، وحتدثنا عن الطلبة البدون الذين 
تضرروا من اجلوازات املزورة وانتهاء بطاقاتهم، 
ووزارة اخلارجية هي املعنية بالطلبة ومن تضرر 
منهم ومن قبض عليهم باخلارج بسببها، وهناك 
استمرار باملناقشة حتى نرفع تقريرنا الذي 
سيشتمل على التحقيق الدقيق لهذا املوضوع، 

وسنرفعه قبل نهاية دور االنعقاد. 

محمد هايف مصرحا

الشطي: قبول خريجي »الشريعة« 
في النيابة خطأ يجب أال يستمر 

ـــس الــلــجــنــة  ـــي رأى رئ
التشريعية البرملانية النائب 
ــد الــشــطــي أن »قــبــول  ــال خ
خريجي الشريعة في النيابة 

خطأ يجب أن ال يستمر.
وقال الشطي في تصريح 
صحفي إن على وزير العدل 
ـــدار قـــرار بتعديل قــرار  إص
ــول خــريــجــي الشريعة  ــب ق
في النيابة، مطالبا بحصر 
تعيني في الفتوى والتشريع 
وإدارة التحقيقات في وزارة 

الداخلية بخريجي احلقوق.
وتــســاءل: إذا كنا سنقبل 
خـــريـــجـــي الـــشـــريـــعـــة فــي 

احملاماة، فلماذا ال نقبل خريجي الهندسة والطب أيضا؟!

.. واملطيري يرفض إصدار قانون 
يستبعدهم من مهنة احملاماة 

أعلن عضو مجلس األمة 
النائب النائب ماجد املطيري 
رفض أي مقترح بقانون ملهنة 
احملــامــاة  يتضمن استبعاد 
خريجي كلية الشريعة.وقال 
املطيري في تصريح صحفي 
ان خريجو كلية الشريعة- 
أصــول الفقه يدرسون مواد 
ــة ويتم  ــي ــرع قــانــونــيــة وش
قبولهم فــي النيابة ومنهم 
ــارون في  ــش ــت ــس ــاة وم ــض ق
السلك القضائي، لذلك فإن أي 
مقترح بقانون ملهنة احملاماة  
يتضمن استبعادهم من القيد 
بجمعية احملامني فسوف يتم 

رفضه ويجب أن ال مير

ال���س���ب���ي���ع���ي س���ي���ش���م���ل ال���ت���ح���ق���ي���ق ف��ي 
جوازات البدون املزورة كافة امللفات  

قال رئيس جلنة التحقيق في قضية اجلوازات املزورة التي تخص فئة املقيمني 
بصورة غير قانونية النائب احلميدي السبيعي إن التحقيق سيشمل كل تفاصيل 
امللف.وأضاف: اليوم سنناقش امللف مع نائب وزير اخلارجية ومدير عام هيئة 

املعلومات املدنية ووكيلي وزارتي التجارة واإلعالم.

خالد الشطي

قدم النائب محمد الــدالل اقتراحا برغبة 
قال فيه : أورد دستور دولة الكويت جملة 
من النصوص التي جاءت كمقومات أساسية 
للمجتمع ومت التأكيد عليهما في أطار أهمية 
تعزيز الهوية اإلسالمية والعربية وتعزيز 
املواطنة الصاحلة وقــد جــاء فــي برنامج 
احلكومة املقدم إلى مجلس األمة بأن رؤية 
الدولة حتى عام 2035 م تتضمن تطلعات 
وطنية منها » توفير الضوابط واملناخ 
لضمان التنمية البشرية الكلية واملتوازنة 
ــة إلـــى تــعــزيــز الــعــلــم والتعليم  ــادف ــه وال
وترسيخ من املجتمع واحلفاظ على هويته 
العربية واإلسالمية وبناء املواطنة وحتقيق 

العدالة وسبل العيش الكرمي ».
كما أكد سمو امير البالد الشيخ صباح 
ــي زيـــارة  ــد الــصــبــاح حفظه الــلــه ف ــم األح
ــي وزارة  ــرة للعاملني ف ــي رمــضــانــيــة أخ
الداخلية أهمية القيم ومواجهة الظاهر 
البغيضة في املجتمع حيث قال » وتطرق 
سمو األمير إلى ما تشهده البالد كغيرها من 
تفشي بعض الظواهر البغيضة واملرفوضة 

من مجتمعنا املسالم واحملــافــظ كظاهرة 
ــدرات والسلوكيات الغريبة، ومن  ــخ امل
جتـــاوز على الــقــانــون بــصــورة فــادحــة ال 
سيما من قبل بعض السائقني املستهترين 
الذين يعرضون أرواح مستخدمي الطرق 
إلى اخلطر وينتهكون بشكٍل سافر حرمة 
الطريق، وأوضح سموه أن مثل هذه األمور 
مستهجنة وال متت بصلة لهويتنا وثقافتنا 
األصلية وتشوه الوجه احلضاري لوطننا 
ــال »الداخلية«  العزيز ما يحتم على رج
تكثيف جهودهم للحد مــن انتشار هذه 
الظواهر عبر تطبيق القانون بكل حزم، 
ــدام أجنـــع الــوســائــل القانونية  ــخ ــت واس
حتى ُيقضى عليها نهائياً” جريدة القبس 

.2019/05/15
ومــع أهمية ما سبق من أســس وقواعد 
لتعزيز القيم النبيلة اإلسالمية والعربية 
وتأكيد املواطنة الصاحلة إال أن تلك األهداف 
والرؤى واملقومات تتطلب تفعيل أكبر على 
ــراد ووسائل  نطاق الدولة واملجتمع واالف
االعــالم املختلفة، كما أنــه باملقابل برزت 

مظاهر وسلوكيات فــي املجتمع تخالف 
التوجه الدستوري والتنموي ومتثل عدد 

منها مخالفات وجرائم قانونية ناهيك عن 
تــراجــع قيمي وحــضــاري وأخــالقــي ، مما 
يتطلب معه أعطاء املوضوع أهمية كبيرة ملا 

له من أثر في التراجع 
احلضاري والقيمي أنعكس سلباً على 
حسن األداء التنموي في الدولة كما أن تنامي 
تلك اجلرائم واملخالفات والسلوكيات من 
شأنه أضعاف متاسك املجتمع والدولة، األمر 
الذي يتطلب معه أن تولى احلكومة مجتمعة 
قيادة ملف تعزيز الهوية والقيم اإلسالمية 
والوطنية وقيم اإلنتاج واإلجناز واجلدية 
ومحاربة اجلرائم واملخالفات والتجاوزات 
والسلوكيات اخلاطئة واملخالفة للدستور 

والقانون أولوية خاصة.
ونظراً ألهمية املوضوع وضرورة بحثه 
وتفعيله تنفيذاً للمتطلبات الدستورية 
وما أوردتــه خطط التنمية.لذا فإننا نتقدم 
باالقتراح برغبة التالي برجاء التفضل 

بعرضة على مجلس األمة  املوقر:
1 - قيام مجلس الوزراء و االمانة العامة 
للتخطيط وبعد التنسيق واملراجعة ألداء 

اجلهات احلكومية بــأعــداد خطة تنفيذية 
متكاملة بشأن تنفيذ عدد من البرامج لدى 
كافة الوزارات واجلهات في الدولة من أجل 
تعزيز الهوية اإلسالمية والعربية ودعم 
القيم الوطنية وقيم املواطنة الصاحلة 
وحسن األداء واالجنــاز والوحدة الوطنية 
على مستوى املجتمع واألفراد واملؤسسات 

العامة واخلاصة.
2 - تتولى كــل وزارة وجهة حكومية 
صياغة خطة تنفيذية وبــاألخــص في كل 
ــالم، وزارة التربية، وزارة  من وزارة االع
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة، وزارة  األوق
الدولة لشؤون الشباب، وزارة الداخلية، 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل.. إلخ، 
على أن يتم تشكيل جلنة عليا من مجلس 
الــوزراء تتبع أحد الــوزراء يكون لها دور 
تنسيقي بني الــوزارات واجلهات احلكومية 
لتفعيل وتنفيذ خطط تعزيز القيم النبيلة 
وااليجابية ومحاربة اجلرائم واملخالفات 

القيمية والسلوكية املخالفة للقانون.
3 - تتعاون اللجنة العليا املقترحة 

ــات  ــه ــــــوزارات واجل الــســابــقــة وكــذلــك ال
احلــكــومــيــة مــع جــمــعــيــات الــنــفــع الــعــام 
ومــؤســســات املجتمع املــدنــي والناشطني 
من املواطنني في حتقيق أهداف تعزيز قيم 

الهوية اإلسالمية والعربية وقيم املواطنة.
4 - تقوم وزارة الداخلية ومــن خالل 
قطاعاتها واداراتها بأعطاء موضوع محاربة 
اجلرائم والتجاوزات للقانون وباألخص 
املتعلقة بالسلوك القومي في املجتمع مع 
زيادة تفعيل ودعم برامج وأدوار الشرطة 
ــار احترام  املجتمعية ويــكــون ذلــك فــي أط
احلريات العامة واحلفاظ على خصوصيات 

األفراد التي كفلها الدستور الكويتي.
5 - تقوم اللجنة العليا املقترح تشكيلها 
في مجلس الـــوزراء بتقدمي تقرير سنوي 
لكل من مجلس الوزراء وكذلك مجلس األمة 
الكويتي بشأن ما مت أجنازه ومتطلبات دعم 
ــوزارات واجلهات املعنية،  عمل اللجنة وال
سائال الله أن يحفظ الكويت وأهلها من 
كل مكروه وأن يعلى قيم احلــق والعدالة 

واملواطنة الصاحلة.

أكد أن تلك األهداف والرؤى واملقومات تتطلب تفعيل أكبر على نطاق الدولة 

الدالل يقترح تشكيل جلنة عليا لتعزيز الهوية اإلسالمية والعربية ودعم القيم الوطنية

محمد الدالل

الشاهني يقترح إنشاء لوحة بأسماء 
املقاولني واملراقبني في مشاريع الطرق 

قال النائب اسامه الشاهني ونظراً ملا كشفته 
األمطار التي هطلت مؤخراً على دولة الكويت 
من تــردي حالة الطرق الرئيسية وشــوارع 
املناطق الداخلية، ومن أجل توثيق ومحاسبة 
ـــاز تلك  ــي إجن ــي أداء واجــبــاتــه ف املــقــصــر ف
املشاريع من شركات ومهندسني ومشرفني، 
واستناداً إلى واجبنا الرقابي جتاه ما وصلت 

إليه مشاريع الطرق في دولة الكويت.
وتعزيزاً للدور الرقابي ومشاركة الرأي 
ــام ومحاسبة  ــع ـــال ال ــي حــمــايــة امل ــام ف ــع ال
املقصرين واملتسببني في إهــدار املــال العام، 
وكذلك توجيه الشكر والعرفان لكل الشرفاء 
الذين قاموا بــأداء واجبهم املهني على أكمل 

وجه. ونص االقتراح على:

ـــاز للمشاركني  ــاء لــوحــة إجن ــش »1 - إن
مبــشــاريــع الــطــرق فــي دولـــة الــكــويــت تضم 
العاملني باملشروع من مهندسني ومشرفني 
ومصممني ومقاولني، على أن تكون دائمة 
وثابتة ويدون عليها أسم املشروع، وأسم مالك 
املشروع، واسم املقاول من الباطن، واملكتب 
الهندسي املشرف على املشروع واملهندسني 
واملــشــرفــني واملنفذين للمشروع، وأســمــاء 
املوردين، وكذلك قيمة العقد ووقت التسليم 

ومدة الصيانة.
2 – يشترط تعميم )لوحة اإلجناز( كجزء 
من شروط التعاقد ببني املؤسسات والوزارات 
في دولة الكويت وجميع املشاريع اإلنشائية 

والسكنية والطرق«.

ماجد املطيري

عسكر يقترح منح كوادر مالية لوظيفتي 
شؤون طلبة وأمني مخزن 

أعلن النائب عسكر العنزي 
عن تقدميه اقتراحا برغبة 
ملنح العاملني في وظيفتي 
ــني مخزن  ــؤون طلبة وأم ش

كوادر مالية أسوة
 بــالــوظــائــف املــســانــدة.

ونص االقتراح على ما يلي:
 جــــاءت مــوافــقــة ديـــوان 
اخلــدمــة املــدنــيــة على منح 
الكوادر للوظائف التربوية 
املساندة منقوصة ألنها لم 
تشمل تخصص شؤون طلبة 
وأمني مخزن رغم ما يؤدونه 
من عمل شــاق وجهد مضٍن 

ويقومون مبهام يتحملون 
ــة  ــي ــؤول ــس مــــن خـــاللـــهـــا م
جسيمة، لــذا نقترح برغبة 
منح تخصص شــؤون طلبة 
وأمــني مخزن كـــوادر مالية 
أســوة بالوظائف التربوية 
املــســانــدة.لــذا فإنني أتقدم 

باالقتراح برغبة التالي :
 منح العاملني في وزارة 
الــتــربــيــة تخصص شــؤون 
ــوادر  طلبة وأمـــني مــخــزن ك
مالية أســوة بالكوادر التي 
مــنــحــت أخـــيـــرا لــلــوظــائــف 

التربوية املساندة عسكر العنزياسامه الشاهني


