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يتكون من  3محاور ...هدم دولة المؤسسات وعدم اإلنصاف في توظيف «الفتوى» وهدر أموال الدولة

هايف والمطير يستجوبان الصالح

,,

كتب حمد احلمدان:

�أعلن رئي�س جمل�س الأم��ة مرزوق
ا�ستجوابا
الغامن ت�سلمه ر�سم ًّيا
ً
من النائبني حممد هايف وحممد
املطري �إل��ى نائب رئي�س جمل�س
ال���وزراء وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون
جمل�س ال���وزراء �أن�س ال�صالح,
مبينًا �أنه �سيدرج على جدول �أعمال
�أول جل�سة مقبلة.
وق��ال الغامن «قبيل انتهاء دوام
�أم�س تقدم الأخوان النائبان حممد
املطري وحممد هايف با�ستجواب
موجه لنائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزي���ر ال��دول��ة ل�����ش ��ؤون جمل�س
الوزراء �أن�س ال�صالح».
و�أ�ضاف الغامن «اتبعت الإجراءات
الالئحية ومت �إبالغ الوزير املعني
و�أ��ش�رت على اال�ستجواب ب�أنه
�سيدرج يف �أول جل�سة مقبلة» ,م�شري ًا
�إلى انه من حق الوزير �أن ي�ؤجل
ملدة �أ�سبوعني لأن اال�ستجواب قدم
يف فرتة �أقل من �أ�سبوعني ما بني
تقدميه و�أول جل�سة و�أن هذا الأمر
مرتوك للوزير.
وتوقع الغامن �أن يتم تقدمي بع�ض
اال�ستجوابات يف الأ�سبوع املقبل
ح�سب ما �أعلن مقدموها ,م�ضيفًا
«كما ذكرت لكم �أم�س �أن الأمور طيبة
واحلياة ما�شية �إن �شاء الله» ,الفت ًا
�إلى «�إن تقدمي اال�ستجوابات يكون
متزامنًا مع �أطراف لي�س لها عالقة
بالنواب وان ينبئ بحل املجل�س �أو
ما �إلى ذلك ،و�أ�ؤكد �أن هذا الكالم
عار عن ال�صحة وغري دقيق .
وك���ان ال��ن��ائ��ب��ان حممد املطري
وحممد هايف تقدما با�ستجواب �إلى
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير

محليات

وزيرة األشغال اطلعت على مبنى
الركاب الجديد « »T2بالمطار

الغانم:
االستجواب يدرج
على أعمال
الجلسة المقبلة

• مرزوق الغامن معلن ًا ت�سلمه اال�ستجواب املقدم من حممد هايف وحممد املطري

ال��دول��ة ل�ش�ؤون جمل�س ال��وزراء
�أن�����س ال�صالح يتكون م��ن ثالثة
حماور هي «هدم دولة امل�ؤ�س�سات،
و ظلم الكويتيني يف التوظيف وعدم
�إن�صاف املتقدمني على وظيفة
حمام «ب» يف الفتوى و الت�رشيع،
والتجاوزات يف املناق�صات العامة
وهدر �أموال الدولة».
وج��اء باملحور االول ان الف�ساد
ا�صبح ظاهرة تغلغلت يف كل مفا�صل
الدولة وم�ؤ�س�ساتها ونخر ال�سو�س
يف قواعدها حتى هبط بالكويت
�إلى م�ستنقع الف�ساد العاملي ,كل
ذلك ب�سبب تقاع�س احلكومة عن
القيام بالواجبات املنوطة بها
واداء املهام املوكلة اليها للحفاظ
على م�ؤ�س�سات الدولة و�صيانتها
م��ن ع��ب��ث ال��ع��اب��ث�ين وا�ستغالل

املنتفعني حتى غدت الكويت التي
كانت �سباقة يف كل ميادين التطور
اخذة زمام املبادرة والريادة يف
ك��ل م�سارات احل��ي��اة ال�سيا�سية
واالق��ت�����ص��ادي��ة واالجتماعية,
كيان ًا ظاهرهدولة ذات م�ؤ�س�سات
وحقيقته كيان ي�شبه الدولة,
ه�ش البنيان �ضعيف االرك��ان ان
مل نتداركه بالت�شخي�ص ال�صحيح
والعالج الناجح فلن تقوى كويتنا
على مواجهة التحديثات واالخطار
املحيطة بنا ولعل تقارير ديوان
املحا�سبة تدل داللة وا�ضحة على
ما ا�سلفنا من بيان ملا الت اليه
�سيا�سات احلكومة اخلاطئة يف
ادارة الدولة.
ويف امل��ح��ور ال��ث��اين ا���ش��ار �إلى
قيام وزير الدولة ل�ش�ؤون جمل�س

الوزراء الكيل مبكيالني يف قبول
املتقدمني على �شغل وظيفة حمام
«ب» يف ادارة الفتوى والت�رشيع
ومل ي�ستند يف قبولهم على التقدير
او درج���ة االم��ت��ح��ان او م�صدر
ال�شهادة وكذلك قيامة با�ستثناءات
غري قانونية يف جمل�س اخلدمة
املدنية ,وظلم كثري من الكويتيني
يف التوظيف.
ويف املحور الثالث تطرق الى
قيام اجلهاز املركزي للمناق�صات
ال��ع��ام��ة باحتكار املناق�صات
العامة يف الدولة على فئة معينة
وتبديد ام��وال ال��دول��ة وتر�سية
املناق�صات جلهات ال تتطابق
وال�رشوط املن�صو�ص عليها ومل
ي�أخذ باالعتبار الى تقارير ديوان
املحا�سبة ب�ش�أن املخالفات.

البشر :نأمل من موظفي «هيئة ذوي اإلعاقة»
االستمرار في تحقيق اإلنجازات
كتب �أحمد احلربي:

نظمت الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة يوما اطلق عليه يوم الثناء،
قام خالله م�س�ؤولو الهيئة بدء ًا من املدير العام د�.شفيقة العو�ضي ونواب
املدير العام وامل��دراء بجولة على املوظفني يف مواقع عملهم حيث مت
توزيع الورود عليهم وتقدمي ال�شكر له واال�شادة مبا قدموه من جهد على
مدار العامني املا�ضيني.
من جانبه قال نائب مدير عام الهيئة طارق الب�رش ان الهيئة ر�أت �رضورة
تقدمي ال�شكر ملوظفيها نظري اجلهود التي بذلوها طوال الفرتة املا�ضية،
م�شريا �إلى انه ومنذ عام  2017مت و�ضع خطة غري معلنة لتطوير خدمات
الهيئة العامة ل�ش�ؤون ذوي الإعاقة ومتثلت يف تقدمي خدماتها لذوي الإعاقة
ومراجعيها من خالل �شبكة النظام الآيل وربطها باجلهات املخت�صة بالدولة،
باال�ضافة �إلى تطوير القرارات التعليمية لتنفيذ خطة دمج املعاق باملجتمع
وتطلبت تنفيذ اخلطة جهود متكاتفة من موظفي الهيئة بذلوا فيها ق�صارى
جهودهم �إلى �ساعات متاخرة بعد الدوام الر�سمي وبالعطل الر�سمية ،ولله
احلمد بعدما ا�ستمر تنفيذ اخلطة �إلى �سنة  2018تكللت بالنجاح وظهرت
النتائج االيجابية يف ان�سيابية العمل ودقته خالل �سنة .2018
و�أ�ضاف اليوم جاء يوم الثناء والتقدير ملوظفي الهيئة على جهودهم
الكبرية وتفانيهم فيها حيث حر�صت الإدارة العليا يف هذا اليوم على تقدمي
ال�شكر لكل موظفي مقر الهيئة بحويل ب�شكل مبا�رش ويف مكتب كل موظف
ب�شكل مفاجئ وغري معلن بالن�سبة للموظفني.

• �شفيقة العو�ضي تكرم �إحدى املوظفات

• جنان بو�شهري خالل لقائها مع رئي�سة جمل�س �إدارة �رشكة ليماك

كتب �أحمد يون�س:
قامت وزيرة الأ�شغال العامة وزيرة الدولة ل�ش�ؤون
اال�سكان د .جنان بو�شهري باالطالع على �سري �أعمال
م�رشوع �إن�شاء مبنى الركاب اجلديد « »T2مبطار
الكويت الدويل.
وذك��رت وزارة الأ�شغال العامة يف بيان لها �إن

الوزيرة التقت رئي�سة جمل�س �إدارة �رشكة «ليماك»
املكلفة ب�إن�شاء مبنى الركاب اجلديد ايربو �أوزدمري
حيث مت االتفاق على تكليف امل�س�ؤولني بالوزارة
بدرا�سة متطلبات ال�رشكة لال�رساع يف التنفيذ وفق
اجلدول الزمني املتفق عليه وتقدمي �أن�سب احللول
لذلك وتذليل �أي عقبات قد تواجه هذا امل�رشوع
احليوي.

«نزاهة» :حريصون على تعزيز الشفافية
في أعمال الجهاز الحكومي والقطاع الخاص
�أك���د الأم�ي�ن ال��ع��ام ب��الإن��اب��ة يف
الهيئة العامة ملكافحة الف�ساد
الكويتية (ن��زاه��ة) عبد العزيز
املن�صور �أم�س اخلمي�س حر�ص
الهيئة على تعزيز ال�شفافية يف
�أعمال اجلهاز احلكومي والقطاع
اخلا�ص واال�ستفادة من التجارب
الدولية يف هذا املجال.
ج��اء ذل��ك يف ت�رصيح �أدل���ى به
املن�صور لوكالة الأنباء الكويتية
(كونا) على هام�ش م�شاركته يف
امللتقى الإقليمي ال��ذي تنظمه
الهيئة العليا للرقابة الإداري��ة
واملالية التون�سية بالتعاون مع
ال�شبكة العربية لتعزيز النزاهة
ومكافحة الف�ساد وبرنامج الأمم
املتحدة الإمن��ائ��ي حت��ت عنوان
«دع���م خ�لاي��ا احلوكمة وتعزيز
دوره���ا يف ال��رق��اب��ة واملتابعة
وتر�شيد الت�رصف العمومي».
وقال املن�صور� :إن هذه امل�شاركة
ت�أتي يف �إط��ار تعزيز التعاون
ال��دويل يف جمال مكافحة الف�ساد
وتعزيز النزاهة وال�شفافية م�شريا
�إلى �أن مثل هذه امللتقيات الدولية
املعنية التي تعنى بحماية املال
العام والرقابة بالقطاعني العام
واخل��ا���ص تتيح فر�صة للتعرف
على املمار�سات الف�ضلى يف نظم
احلوكمة والرقابة الإداري���ة يف
�إطار ال�سيا�سات العامة ملحاربة
الف�ساد.
و�أ�ضاف �أن م�شاركة الهيئة العامة

• عبدالعزيز املن�صور وفواز امل�ضف خالل م�شاركتهما يف امللتقى

ملكافحة ال��ف�����س��اد يف امللتقى
تهدف لالطالع على جتارب الدول
وامل��ق��ارب��ات ال��وق��ائ��ي��ة وح�سن
تطبيق مبادئ احلوكمة والوقاية
م��ن الف�ساد وا�ستخال�ص �أب��رز
التو�صيات والتجارب ذات ال�صلة
يف هذا املجال.
و�أو�ضح �أنه من املقرر �أن يتناول
امللتقى ال���ذي ينعقد بتون�س
الآليات املنفذة خلاليا احلوكمة

وكيفية عملها وحت��دي��د مفاهيم
احلوكمة ومنهجية عملها للعمل
على ا�ستخال�ص جمموعات العمل
ومناق�شتها و�صوال لت�صور مرجعي
ومهني للحوكمة الر�شيدة.
وي�ضم وفد الهيئة العامة ملكافحة
الف�ساد «ن��زاه��ة» باال�ضافة الى
الأمني العام بالإنابة عبدالعزيز
املن�صور رئي�س ق�سم املراجعة
الداخلية بالهيئة فواز امل�ضف.

«محور صباح األحمد» ...أكبر مشاريع البنية التحتية في قطر

• العمل قائم على قدم وساق في محور صباح األحمد بقطر

ع�����ش�رات ال���راف���ع���ات وم��ئ��ات
املعدات و�آالف العمال يعملون
معا يف ور�شة عمل ال تهد�أ ليال
ون��ه��ار ًا لإجن��از م�رشوع «حمور
�صباح الأحمد» الذي يعترب من
�أكرب م�شاريع البنية التحتية يف
قطر.
ويتميز م�رشوع املحور بات�صاله
بنحو  15طريقا رئي�سيا ليخدم
العديد من املرافق احليوية يف
مدينة الدوحة كما يت�صل مبا�رشة
مبطار حمد ال���دويل ،ف�ضال عن
العديد من املرافق االقت�صادية
والتجارية واملن�ش�آت ال�صحية
والتعليمية احليوية.
وميثل امل�رشوع �رشيانا حيويا
جديدا ميتد من جنوب الدوحة الى
�شمالها ،مما �سيعمل على ربط
�أكرث من  25منطقة �سكنية تتميز
بكثافة �سكانية عالية ،ويعترب
اول ج�رس معلق من نوعه يف قطر
بطول  1200مرت واطول ج�رس يف
البالد بطول  2.6كيلومرت.

• جانب من املشروع

العقاب :فريق عمل الموسم الخامس استطلع البيئة الجيولوجية لمركز جريشان الحدودي
كتب �ضاحي العلي:

�أكدت رئي�سة اجلمعية الكويتية حلماية البيئة وجدان العقاب
�أن فريق عمل «املو�سم اخلام�س لر�صد وتوثيق احلياة الفطرية
بالكويت» ا�ستطلع البيئة اجليولوجية واملكونات اجلغرافية
والفطرية ملركز «جري�شان» بالتعاون والدعم اللوج�ستي لقطاع
�أمن احلدود الربية ال�شمالية ،و�أ�شادت بتعاون وزارة الداخلية
مع اجلمعية يف دعمها اللوج�ستي لإجناز عمليات الر�صد مبواقع
الت�صوير اخلارجية ،مثنية على وكيل الوزارة امل�ساعد ل�ش�ؤون
�أمن احلدود اللواء ال�شيخ �سامل النواف ،مقدرة تعاون وجهود
كوادر مركز جري�شان احلدودي الذين �صاحبوا الفريق.
و�أ���ش��ارت العقاب التي تتولى مهمة الإ��ش�راف العام على
الربنامج ،يف ت�رصيح �صحايف �إلى جهود قطاع �أمن احلدود
يف حماية �أ�شجار الأرطي يف هذه املنطقة وحمايتها من زحف

الرمال ،الفتة �إلى �أن «�أحد افراد القطاع ا�ستعر�ض تلك اجلهود
منذ �سنوات حني �أ�سهم الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون �أمن احلدود
الفريق اول متقاعد ال�شيخ حممد اليو�سف �آنذاك و�سعى لعمل
املحمية وحماية الأ�شجار ،كما �أن تلك اجلهود كانت وا�ضحة
على �أفراد القطاع يف مركز جري�شان الذين مل يتوانوا يف الإبداع
يف حمايتها فقد عمد بع�ض منت�سبي املركز �إلى حمل املاء �إليها
�أثناء موا�سم اجلفاف والبع�ض الآخر كان يزيل عنها الرمال
الزاحفة من وقت لآخر حفاظ ًا عليها وهذا ال�سلوك الواعي
امل�س�ؤول ت�شيد به اجلمعية الكويتية حلماية البيئة».
و�أو�ضحت �أن عملية ر�صد وتوثيق منطقة جري�شان �شملت املجرى
الرئي�س لوادي الباطن بجوار �أعلى �شجرية �أرطي ،مبينة �أن
تربة الوادي رملية �سميكة م�شبعة بالرطوبة بف�ضل ت�أثري �أمطار
مو�سم « »2019/2018وغنية باملواد الع�ضوية ،ف�ض ً
ال عن �أن
الغطاء النباتى كثيف ومتنوع «عرفج ورمث و�أرطي» وتغطي

النباتات احلولية كل �شرب من جمرى وادي الباطن.
وبينت �أن فريق العمل انتقل �إلى مركز جري�شان كونها من
�أ�شد املناطق ت�أثرا بالرمال الزاحفة من العراق بفعل الرياح
ال�شمالية الغربية ،وك�شفت �أن فريق عمل الربنامج ر�صد يف
هذا املوقع الرمال القافزة خلط احلدود ثم اخلندق احلدودي
والتي ت�ستقر على �أول عقبة �أو حاجز يعرت�ض طريقها وهى
�شجرية �أرطي كبرية واملوقع على م�سافة  100مرت تقريبا من
اخلندق احلدودي بني العراق والكويت ويبلغ ارتفاع املوقع
 95مرتا فوق �سطح البحر ،و�أ�ضافت وجدان العقاب« :تقع واحة
الأرطي مبركز جري�شان احلدودي ،وهي منطقة م�سيجة داخل
املنطقة املنزوعة ال�سالح و�سبب ت�سييجها هو منع القاء الرمال
املزاحة من اخلندق احلدودي فوق �شجريات الأرطي ي�صل عدد
�شجريات الأرطي يف حدود � 15شجرية ،يختلف ارتفاعها من 2
مرت الى � 50سم».

• وجدان العقاب �أمام «الأرطي» مبنطقة جري�شان

