
ق��ال النائب خالد الشطي ردا على 
مانشرته اح���دى الصحف اليومية 
ع��ن لقائه ون���واب م��ع رئيس مجلس 
ال����وزراء لتعيني وزي��ر ف��ي التشكيل 
احلكومي اجلديد : ما نقلته الصحيفة 
غير صحيح وعار عن الصحة متاما، 
بل نحن ننطلق من متطلبات برملانية 
ودستورية تخدم الكويت والشعب 

الكويتي.
واضاف الشطي : استغرب من احد 
النواب الذي استجوب احد الوزراء قبل 
أسابيع الن��ه لم يعني كويتيني واآلن 
نفس النائب يحتج على احد ال��وزراء 

النه قام بتعني كويتيني. وتابع الشطي 
: تعيني املوظفني الكويتيني يعتبر 
م��ن عمل حكومة تصريف االع��م��ال 
واستغرب اعتراض بعض النواب على 

التعيينات
وزاد ال���ش���ط���ي: ه���ن���اك س��رق��ة 
لالقتراحات فقد وصلت الى ان بعض 
النواب يقدم نفس االقتراح بعد ايام من 
تقدميه من نائب آخ��ر، وق��ال الشطي: 
هناك ان��ح��راف برملاني واض��ح يؤثر 
على عمل املجلس خ��اص��ة ان هناك 
اغ���راق ال��ل��ج��ان ب��االق��ت��راح��ات وأح��د 

النواب قدم 500 اقتراح.
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طالب وزيري األشغال والنفط بربط طريق الوفرة مع 

طريق الدائري السابع

احلويلة يسأل الصالح عن 
العقارات التي تستأجرها اجلهات 
احلكومية والقيمة اإليجارية لها

 أعلن النائب د.محمد 
احلويلة عن تقدميه سؤاال 
برملانيا إلى نائب رئيس 
مجلس ال�����وزراء وزي��ر 
املالية أنس الصالح عن 
العقارات التي تستأجرها 
اجل����ه����ات احل��ك��وم��ي��ة 
والقيمة اإلي��ج��اري��ة لها 
واإلجراءات التي اتخذتها 
ال����وزارة إلن��ش��اء مواقع 
ومبان للجهات احلكومية 
التي يتم االستئجار لها 

تكون ملكيتها للدولة.
ونص السؤال على ما 
يأتي:إن استمرار حتمل 
اخل��زان��ة العامة للدولة 
أعباء مالية سنوية يبلغ 
إجماليها ما يقارب 000/ 
43،982،420 دي��ن��ارا 
عن قيمة إيجارات ملواقع 
ومبان مختلفة تقوم إدارة 
إسكان موظفي الدولة في 
وزارة املالية باستئجارها 
جلهات حكومية متعددة 
من دون اتخاذ إج��راءات 
ج�����ادة إلي���ج���اد ب��دائ��ل 
استثمارية للحد من هذا 
االن��ف��اق وف��ق��ا ل��ق��رارات 
مجلس ال��وزراء املتعلقة 
مبعاجلة مواطن الهدر في 

اإلنفاق احلكومي.
كذلك وبشكل ملحوظ 
زيادة املباني املستأجرة 
لسكن أعضاء وموظفي 
ال���ص���ح���ة  وزارات 
والتربية والعدل بشكل 
ك��ب��ي��ر، وال���ت���ي يتطلب 
ت���وف���ي���ره���ا ل��ل��ع��ام��ل��ني 
ل��دي��ه��ا طبقا لطبيعتها 
وع���دم ات��خ��اذ إج����راءات 
ل��ب��ن��اء وح�����دات ت��ك��ون 
مم��ل��وك��ه ل��ت��ل��ك اجل��ه��ات 
الستغاللها للمساهمة 
ف���ي ت��خ��ف��ي��ف ت��ك��ال��ي��ف 
اإلي�����ج�����ارات امل���س���ددة 
عنها والبالغ ما جملته 
 17،395،752 /000
دي��ن��ارا سنويا، وكذلك 
االس���ت���م���رار ف���ي حتمل 
نفقات استئجار العديد 
من املباني املستغلة من 
قبل جهات حكومية منذ 
فترات طويلة جت��اوزت 
35 عاما على الرغم من 

تقادمها وتهالك بعضها.
أي��ض��ا ق��ي��ام وزارة 
املالية بتجديد العديد من 

عقود اإليجار التي جتاوزت قيمتها النصاب القانوني للعرض 
على ديوان احملاسبة من دون أخذ املوافقة املسبقة من الديوان 
وذلك مبخالفة احكام املدتني 13، 14 من قانون إنشائه رقم 30 
لسنة 1964 وتعديالته. لذا يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي: 
ما اإلج��راءات التي اتخذتها ال��وزارة نحو إنشاء مواقع ومبان 
للجهات احلكومية التي يتم االستئجار لها تكون ملكيتها للدولة 
وذلك في ظل توافر األراضي اململوكة لها لتخفيف األعباء املالية 
التي تتحملها اخلزانة العامة للدولة؟ وملاذا لم يتم عرض العقود 
التي جتاوزت قيمتها النصاب القانوني ألخذ املوافقة املسبقة 
لديوان احملاسبة عليها؟ وكم عدد العقارات التي مت استئجارها 
من قبل اجلهات احلكومية كافة؟ مع ذكر هذه اجلهات والقيمة 
اإليجارية لهذه العقارات كل على حدة، كذلك تزويدي بالعقارات 
التي مت استئجارها للجهات ولم يتم استغاللها والتي مازالت 

خالية والقيمة اإليجارية لها حتى تاريخ الرد على السؤال.
م��ن ناحية أخ��رى طالب النائب د. محمد احلويلة وزي��ر 
االشغال العامة عبدالرحمن املطوع ووزي��ر الكهرباء وامل��اء 
ووزير النفط عصام املرزوق العمل على التنسيق فيما بينهما 
لربط طريق الوفرة بطريق الدائري السابع وازال��ة املعوقات 
التي تواجه هذا املشروع ملا لهذا املشروع من أهمية للمناطق 
اجلنوبية وسكان مدينة صباح االحمد والتوسع العمراني في 
املنطقة واشار احلويلة ان هذا املشروع يختصر مسافة تزيد عن 
40كم ألهالي املناطق اجلنوبية اجلديدة للذهاب إلى اجلامعة 
والكليات واملعاهد وللمطار ومدينة الكويت وباقي احملافظات 
وال��ى املستشفيات وم��ق��رات عملهم، ول��ه أهمية اجتماعية 

واقتصادية حيث انه يربط شمال الكويت بجنوبها.
وأك��د احلويلة ان طريق ال��وف��رة يعد الشريان األساسي 
للمنطقة، مؤكدا أن مدينة صباح األحمد بحاجة إلى جهود من 
كافة مؤسسات وجهات الدولة املختلفة، لتأمني احتياجاتها 
األساسية على نحو عاجل، ومب��ا يحقق االستقرار واألم��ان 
لألهالي وتوفير الوقت واجلهد للحصول على اخلدمة في مناطق 
إقامتهم وفي هذا االجتاه قدم د. محمد احلويلة سؤال برملاني 
لوزير االشغال العامة قال فيه : ان ربط طريق الوفرة بالدائري 
السابع يسهم كثيرا في التخفيف من معاناه أهالي مدينة صباح 
األحمد واملناطق اجلنوبية ويربط اجلنوب بالعاصمة ويوفر 
كثر من الوقت على األهالي واملوظفني والطلبة ويختصر مسافة 
تزيد عن 40كم ألهالي املناطق اجلنوبية اجلديدة إلى اجلامعة 
والكليات واملعاهد وللمطار ومدينة الكويت وباقي احملافظات 

والى املستشفيات ومقرات العمل.
 ل��ذا يرجى تزويدي باالتي : مل��اذا لم يتم العمل على ربط 
طريق الوفرة بالدائري السابع للتخفيف من معاناة أهالي 
مدينة صباح األحمد واملناطق اجلنوبية؟ وهل مت التنسيق بني 
وزارتكم ووزارة النفط ) شركة نفط الكويت ( واجلهات األخرى 
إلزالة املعوقات لكي يتم ربط طريق الوفرة بالدائري السابع؟ 
إذا كان اجلواب باإليجاب يرجى تزويدي بالنتائج، وإذا كان 
اجلواب بالنفي فلماذا لم يتم التنسيق والعمل على إجناز هذا 

املشروع احليوي؟

سأل وزير العدل عن تعيينات األطراف املعاونة للقضاء ما بعد استقالة احلكومة

الدالل: عدم اعتبار قيادي في »حماس« لـ »حزب الله« 
منظمة إرهابية هو انحراف فكري وسياسي

قال النائب محمد الدالل عب حسابه الشخصي على 
تويتر : ما سطره أحد قادة حماس في تغريدة له ميثل 
انحرافا وخطأ فكريا وسياسيا بعدم اعتبار حزب 
الله منظمة ارهابية، واجلميع يشهد ويعاين جرائم 
ايران وحزب الله في سوريا والعراق واليمن والكويت 
وغيرها، وم��ن اخلطأ املقارنة بني امل��ق��اوم لالحتالل 

كحماس وبني االداة لتنفيذ اجندة الهيمنة اإليرانية.
وكان القيادي بحركة حماس د. موسى أبو مرزوق  
قد ق��ال عبر حسابه على تويتر: النقطة االول��ى على 
ج��دول اعمال مؤمتر احل��وار الفلسطيني: ب��ان حزب 
الله ليس مبنظمة ارهابية، وان مضى ذلك التصنيف 
فنحن جميعا الى نفس املصير، يجب ان يكون املوقف 
باإلجماع لتصويب بوصله العرب السياسية، فلسطني 
والقدس، وقرار وزراء اخلارجية العرب بوصف احلزب 
باالرهاب، لم يكن سببه تدخله في سوريا العزيزة، بل 
ملواجه ايران وعالقاتها، هذا التوجه مشكلته في أمرين؛ 
االول: انحراف للبوصلة وحتالفه مع )اسرائيل( وهي 
ليست سنية بالتأكيد. والثاني: االستهداف التالي لقوى 

املقاومة حماس واجلهاد وغيرهما ولنفس السبب.

  تعيينات األطراف املعاونة للقضاء
من ناحية أخ��رى ق��ال ال���دالل: استقرار وكفاءة 
القضاء واالج��ه��زة واالط���راف املعاونة له اساس 
ف��ي حتقيق ال��ع��دل وعليه تقدمنا ب��س��ؤال برملاني 
لوزير العدل ووزي��ر الدولة لشئون مجلس األمة 
بشان تعيينات الوزير لالطراف املعاونة للقضاء 
مابعد استقالة احلكومة وعن مبررات ومدى اهمية 

التعيينات ومدى احلاجة للجهاز القضائي؟
ونص السؤال كالتالي : للسلطة القضائية دور 
ف��ي أرس���اء ال��ع��دل ف��ي ال��ب��الد، ولألجهزة واالف���راد 
املعاونني للقضاء وفقا للمادة 76 من قانون تنظيم 
القضاء دور ال يقل أهمية في حتقيق العدل، ومن أبرز 
األدوار املعاونة لرجال القضاء العاملون في الشئون 
املالية واالداري���ة والكتابية والتي مبوجبها يقوم 

رجال القاضاء ب��أداء ادواره��م الهامة وبتعطلها أو 
عدم كفاءتها او تعيينها بصورة خاطئة ان يخل ذلك 
بالعدل املطلوب فى جهاز القضاء، ونظرا ألهمية دور 

الوظائف املعاونة للقضاء لذا يرجى افادتنا بالتالي :
-1هل قام وزير العدل باية تعينات في الوزارة 
بشكل عام وباألخص بالتعيني للوظائف املعاونة 
للقضاء وفقا للمادة 76 من قانون تنظيم القضاء بعد 
استقالة احلكومة القائمة وبعد ذلك وحتى تاريخه، 
وم��ا ه��ي األس��س القانونية لتعيني تلك االط��راف 

واالفراد فى حكومة تصريف العاجل من األمور.
-2هل التعينات اجل��دي��دة في مجال الوظائف 
املعاونة للقضاء بعد تاريخ استقالة احلكومة متت 

بناء على دراسات أو مطالبات من اإلدارات املختصة 
بوزارة العدل أو من األجهزة القضائية أم هو اجتهاد 
من اي طرف فى وزارة العدل مع موافاتى باملراسالت 
وال���دراس���ات ف��ي ه��ذا ال��ش��أن منذ ت��اري��خ استقالة 

احلكومة القائمة وبعد ذلك وحتى تاريخه.
-3يرجى موافاتى باخلبرات واملؤهالت للمتقدمني 
للوظائف امل��ع��اون��ة للقضاء م��ن الكويتني ومن 
اخلليجيني ومن غيرهم منذ استقالة احلكومة القائمة 
وبعد ذلك، مع بيان إذا كان هناك كويتيني لم يقبلوا 
وباملقابل مت قبول املتقدمني األخرين من جنسيات 

أخرى.
-4هل قامت وزارة العدل بنقل قسم التعيينات 

التابع للشئون اإلدارية من مبنى الوزارة في مجمع 
ال����وزارات إل��ى مبنى معهد القضاء، م��ع موافاتى 
بأسباب نقل قسم التعيينات إلى مقر معهد القضاء 
وهل يعد ذلك انتقال دائم أو مؤقت وماهى إيجابية 
هذه اخلطوة مع تزويدي بالقرارات اخلاصة في هذا 

الشان.
-5هل مت اخ��ذ راى مجلس ال��ق��ض��اء ف��ى هذه 
التعيينات اخلاصة مبعاوني القضاء، وهل مت اخذ 
راي ممثل مراقب التوظيف التابع لديوان اخلدمة 
املدنية فى هذا الشان قبل اى تعيني مت للمعاونني 
للقضاء منذ استقالة احلكومة وم��ا بعد ذل��ك حتى 

تاريخه.

محمد الدالل

»امليزانيات« تناقش آلية التعامل مع احلسابات اخلتامية املرفوضة من املجلس

»املالية البرملانية« تبحث السماح للحكومة 
باالقتراض من البنوك احمللية والعاملية اليوم

ربيع �سكر

تعقد اليوم اللجنتان املالية وامليزانيات 
واحل���س���اب اخل��ت��ام��ي مب��ج��ل��س األم���ة 
اجتماعهما الستكمال مناقشة املوضوعات 
املدرجة على جدول أعمال كل جلنة، وتكتفي 
اللجان البرملانية خالل تلك الفترة بالنقاش 
فقط دون اق���رار اي ق��ان��ون ف��ي ظ��ل عدم 
حضور وزراء حكومة تصريف العاجل من 
األم��ور وتأخر تشكيل احلكومة اجلديدة. 
وتناقش جلنة ال��ش��ؤون املالية مشروع 
قانون باإلذن للحكومة بعقد قروض عامة 

وعمليات متويل من األسواق املالية احمللية 
والع�امل�ية، و ع��ددا م��ن االق���ت��راحات 
ب���رغ��ب�ة بحضور نائب رئيس مجلس 

الوزراء ووزير املالية أنس الصالح.
وتناقش جلنة امليزانيات واحلساب 
اخلتامي أبرز الظواهر للمخالفات املالية 
التي سجلها جهاز املراقبني املاليني على 
تنفيذ ميزانية السنة امل��ال��ي��ة 2016-
2017. كما تبحث اللجنة ألية التعامل مع 
احلسابات اخلتامية حال رفضها املجلس 
ورأي جهاز املراقبني املاليني فيما أورده 

ديوان احملاسبة في تقريره للسنة املالية 
2016-2017عن البيانات ال���واردة في 
احلسابات اخلتامية لتطبيق نظم إدارة 

املعلومات احلكومية.
وتناقش اللجنة أيضا أب��رز مالحظات 
ش���ؤون التوظيف ال��ت��ي سجلها دي��وان 
اخلدمة املدنية، وأورده��ا ديوان احملاسبة 
في تقريره للسنة املالية 2017-2016. 
ويحضر اجتماعات اللجنة ممثلني عن 
ج�ه�از امل�راق�ب�ي�ن امل��ال�ي�ي�ن و دي�����وان 

اخل��دم��ة ال�م�دن��ي��ة.
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ثـــــــــــبـــــــــــات ووجـــــــــــــــــــــــــود ومـــــــــصـــــــــيـــــــــر مــــــشــــــتــــــرك

خالد الشطي

جانب من اجتماع سابق للجنة الشؤون املالية

د.محمد احلويلة

د. فالح العزبد. موسى أبو مرزوق

خورشيد: صعب جدا حتصني الوزراء من االستجوابات لكن من املمكن تأجيلها

املطير: من احلكمة والواجب اإلسراع بتشكيل 
احلكومة في ظل األوضاع بالغة التوتر

ربيع �سكر

واص��ل ال��ن��واب إع��الن مواقفهم عبر 
حساباتهم الشخصية على تويتر من 
خالل تعليقاتهم عن االوضاع السياسية 
احمللية واخلارجية وقال النائب محمد 
املطير: من احلكمة والواجب أن يسرع 
رئيس ال��وزراء بتشكيل احلكومة وعدم 
ت��رك ه��ذا ال��ف��راغ السياسي والشبهة 
الدستورية في ظل هذه األوضاع بالغة 

التوتر والتعقيد.
وق��ال النائب خالد العتيبي: عودة 
الشيخ محمد العبدالله ال��ى احلكومة 
في وزارة اخرى جائز دستوريا ولكنه 
غير مقبول سياسيا خاصة في الوقت 

احلالي.
وقال النائب صالح خورشيد : صعب 
جدا تنفيذ ما طرحه بعض النواب بشأن 
حتصني ال���وزراء ألن االستجواب اداة 
دستورية ال ميكن الغائها او تعطيلها 
ولكن من املمكن التأجيل اما التحصني 

فهذا ال ميكن تطبيقه.

من جانبه قال النائب ماجد املطيري: 
أمر مريب توقيت الهجوم على مركز وذكر 
اآلن وكأنهم يخططون إلثارة الفتنة، رغم 
أن سمو األمير دعا في خطابه السامي 
إلى وحدة الصف. من ناحية أخرى قال 
املطيري: نثمن استجابة وزارة التربية 
السريعة بخصوص مطالبنا وافتتاح 
ثالث مدارس للعام الدراسي اجلديد في 
منطقة صباح األحمد وف��ق ما ابلغني 
وزير التربية والوكيل وسنتابع جميع 

املشاكل واملعوقات في مختلف القضايا.
م��ن ناحيتها ق��ال��ت النائبة صفاء 
الهاشم: وح��دة خليجنا مسألة ثبات 
ووج���ود ومصير مشترك. ه��ي ليست 
خيار أو اخ��ت��الف ب���آراء. ه��ي مصيرنا 
ال��ث��اب��ت.. ق��د مي��رض املجلس لكنه ال 
ميوت. وثباتنا ومتاسكنا فى ظل وفرة 
مالية، بشرية، نفطية، معدنية، زراعية 
وفرص إستثمارية لطاملا كان مثار حسد 
في إقليم ملتهب  فلنحذر، عدّونا واحد 

وتفككنا هدف له.

صالح خورشيدمحمد املطير

أنس الصالح

د. عبدالرحمن املطوع

عصام املرزوق

تعيني املوظفني الكويتيني يعتبر من عمل حكومة تصريف األعمال

الشطي: هناك انحراف برملاني وإغراق اللجان باملقترحات

  أسوة بنظرائهم في البنك املركزي

الشاهني يقترح منح مكافآت  استثنائية ملوظفي »التأمينات«
قدم النائب أسامة الشاهني اقتراحا برغبة جاء 
في مقدمته ما يأتي: قام بنك الكويت املركزي أخيرا 
بإصدار قرار مبنح موظفيه مكافأة خاصة شهرية 

ضمن سياسة اتخذها البنك للحد من تسرب الكوادر 
الوطنية املتخصصة منه. وهذه اخلطوة يثنى عليها، 
ونأمل أن تتخذها كل الهيئات واألجهزة احلكومية 

وغير احلكومية لتشجيع الكوادر الوطنية.
ون��ص االق��ت��راح على ما يلي : منح العاملني في 
مؤسسة التأمينات االجتماعية مكافأة خاصة 

ملوظفيها حسب املؤهل العلمي أسوة مبا مت إقراره 
لنظرائهم في البنك املركزي وذلك استقطابا للكفاءات 

الوطنية ومنعا للتسرب الوظيفي احلاصل.


