
الدالل لتكليف »املوارد البشرية« بإعداد 
تقرير عن تقييم قياديي الدولة

 أك��د النائب محمد ال��دالل ان جن��اح أي دول��ة أو 
حكومة في إدارة وتنمية املال العام ومواجهة كورونا 
يكمن في اإلدارة الناجحة والقيادة القادرة على قيادة 
البلد واجلهات احلكومية بطريقة سليمة ، ألنه بغير 
ذل��ك يكثر الفساد بسبب قياديني تعينوا بطريقة 

خاطئة وجتاوزوا القانون واستغلوا مناصبهم .
وقال في تصريح إلى الصحافيني منذ التسعينات 
ومجالس األم��ة املتعاقبة تصر على ص��دور قانون 
بتحديد ضوابط لتعني القياديني للحد من التدخالت 
من أصحاب املصالح والسياسيني والنواب ، كاشفا 
عن أحد الوزراء السابقني اشتكى له من عدم القدرة 
على تنفيذ أكثر من 30 في املئة من خطة التنمية 

بسبب الترهل اإلداري في القياديني .
وذكر الدالل ان أي تعيني للقياديني يجب أن يكون 
وفق ضوابط مشددة ، وأي جتديد أو إع��ادة تعيني 
ق��ي��ادي يجب أن تكون حت��ت “الفوكس” الشديد 

للتحقق من قدرته على العمل اجلماعي .
وشدد على تقدمي مصلحة الكويت على أي مصالح 
خاصة أو انتخابية والعمل على ع��دم التعيني أو 
التجديد لقيادي عليه شبهات فساد ، أو محال 
للنيابة أو هيئة نزاهة ، فإذا كنا اليوم نلمح فإننا غدا 

سنصرح بهذه األسماء .
وكان ال��دالل قدم تقدم ا برسالة واردة لعرضها 
في جلسة الثالثاء يطلب فيها إعداد تقرير في شأن 

ضوابط وتقييم القياديني في الدولة.  
وق��ال ال��دالل  أس��اس جناح اإلدارة توفر القيادة 
ذات الكفاءة واألمانة “ إَِنّ َخْيَر َمِن اْسَتأَْجْرَت اْلَقِوُيّ 
اأْلَِمنُي “ ومن أبرز ولعله السبب األول في اإلخفاقات 
والتراجع اإلداري واحلضاري الذي تعاني منه دولة 
الكويت خ��الل عقود ماضية غياب اإلدارة القوية 
التي تتوفر فيها صفات القيادة من علم وكفاءة وبعد 
نظر وأمانة وفهم للواقع واستشراف للمستقبل 
، بل الناظر إل��ي ما مت كشفه من فساد في ع��دد من 
املؤسسات احلكومية جتد أن أساسه األول القيادات 
التي لم يحسن أختيارهم أو لم تتوفر صور الرقابة 

أو التقييم جتاه أدوارهم.
ونظراً ملا أورده برنامج احلكومة التي تقدمت 
به في بداية عملها والتي تضمن توجه احلكومة 
نحو تعزيز احلوكمة املؤسساتية وكذلك مواجهة 
ومكافحة الفساد ، لذا أطلب من مجلسكم املوقر قيام 
جلنة تنمية امل��وارد البشرية بأعداد تقرير متكامل 

بشأن:
- مدي توفر الضوابط واألحكام والنظم للتعيني 
والتنصيب في املناصب القيادية مع اإلش��ارة إلي 

م��دى م��الءم��ة تلك ال��ق��واع��د وال��ض��واب��ط لتحقيق 
متطلبات احلوكمة الرشيدة واالتفاقيات الدولية 

املتعلقة مبكافحة الفساد.
- هل يوجد ضوابط أو نظم حتكم حسن أختيار 
من ميثل اجلهات احلكومية أمام الغير وباألخص 
اجلهات احلكومية التي  يستثمر فيها أم��وال عامة 
لعدد من اجلهات احلكومية ، وهل يوجد حوكمة 
وضابط تساهم في أختيار األكفأ واألنسب لتمثيل 

احلكومة ورأي اجلهات الرقابية في هذا الشأن.
- ما هي اَليات وضوابط احلكومة للتعامل مع 
القيادات في اجلهات احلكومية الذين هم محل شبهة 
فساد، وهل أتخذت احلكومة إجراءاتها القانونية في 

هذا الشأن.
- دراس���ة اللجنة لصور ونظم التقييم ألداء 
القياديني ومدى مالءمة ومناسبة وكفاءة تلك النظم.

- ماهي اَليات وضوابط احلكومة ملنع التدخالت 
واحملسوبيات والضوابط أي كان نوعها في مجال 

تعيني قيادات جدد أو التجديد لبعضهم.
- توصيات ومقترحات اللجنة في هذا اخلصوص 
ويحق للجنة تنمية املوارد البشرية أستدعاء كافة 
األجهزة الرقابية التي تتابع األداء احلكومى كديوان 
احملاسبة ودي��وان اخلدمة املدنية والهيئة العامة 
ملكافحة الفساد وجهاز متابعة األداء احلكومى ومن 
تراه من املستشارين املتخصص في مجال القيادة 
واإلص��الح اإلدارى ، علي أن تقدم تقرير بذلك في 
فترة ال تتجاوز شهر وقبل نهاية دور األنعقاد 

احلالي .

الهاشم : أزمة كورونا »عرت« الوضع املالي 
والهيكلي للدولة املهترئ 

ريا�ض عواد

 ن����اق����ش����ت  جل����ن����ة ال�����ش�����ؤون 
املالية واالق��ت��ص��ادي��ة ف��ي اجتماعها 
ام��س  م��ش��روع ق��ان��ون ب��ش��أن االذن 
للحكومة بعقد قروض عامة وعملية 
متويل من االس��واق احمللية والعاملية 

)الدين العام(.
وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء 
ال��ه��اش��م ف��ي تصريح مبجلس االم��ة 
ان الكويت دول��ة موقفها االقتصادي 
وامل��ال��ي ق��وي ودول��ة ثرية وبالتالي 
يحقلها ان تأخذ ق��روض ، مؤكدة ان 
االقتراض امر صحي في حال وجود 
خطة لتنويع مصادر الدخل وتوضيح 

طرق السداد.
واض��اف��ت “اعتذر وزي���ر املالية 
ع��ن ح��ض��ور اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة وه��و 
م��ن امل��ف��ت��رض ان ي��ك��ون خ��ي��ر ع��ون 
لرئيس ال����وزراء  للخروج م��ن عنق 
زج���اج���ةخ���ان���ق ف���ي ظ���ل اس��ت��ن��ف��اذ 
االحتياطي العام للدولة ول��م يتبقى 
منه غير مليار وم��ائ��ة ال��ف دي��ن��ار، 
وليقوم  بدوره في التخطيط والتنفيذ 
لتنويع م��ص��ادرال��دخ��ل معتبره  ان 
الوزير ضعيف فنيا واداريا وال ميتلك 

اي حلول.
 واوض���ح���ت ان “ ف��ري��ق وزارة 
امل��ال��ي��ة ب��ق��ي��ادة ب��وك��ي��ل ال�����وزارة 
صالح ال��ص��رع��اوي ك��ان��وا واضحني 
وبينوا للجنة ال��ف��رق  ب��ني املشاريع 
الرأسماليةومشاريع البنية  التحتية 
، مؤكدة ان تنويع  الدخل ضرورة وان 
مشكلة احلكومة ع��دم وج��ود االدارة 
الصحيحة في ظل اوض��اع تستدعي 
وجود  وزير مالية يتمتع باحلصافة 
ومتمكن وقادر على رسم مسار واضح.

واستغربت الهاشم التمسك بوزير 
املالية في ظل تلك الظروف قائلة “ ال 
اعلم سبب التمسك بوزير املالية في 
ظل تلك املعطيات،مبينة انه “ فييوم 
من االي��ام كانت مصروفاتنا اكثر  من 
ايراداتنا واالن مصروفاتنا 5 مليار 

وايراداتنا مليار .
 وت��س��اءل��ت ك��ي��ف ت��ري��دون اق���رار 
قانون دي��ن ع��ام مببلغ 20 مليار وال 
يوجد لديك قنوات لصرفها بصورة 
ص��ح��ي��ح��ة، م��ط��ال��ب��ة ب���االع���الن عن 
املشروعاتالرأسمالية ال��ت��ي ترسد 

احلكومة انفاق املبلغ فيها.
 واضافت ان هناك بدائل تتمثل في 
تنويع مصادر الدخل ودعم املشاريع 
الصغيرة واملتوسطة والكبيرة، مؤكدة 
ان ازم��ة كورونا ج��اءت لتبينالعجز 
ومشاكل اقتصادية حتتاج الى وقفة 

صارمة من رئيس محلس الوزراء.
 واش����ارت ال��ى ان 8 مليار دينار 
من اصل 20 مليار مبلغ الدين العام 
ستذهب لتسديد ال��دي��ون احلكومية 
وعجز امليزانية احلالي ، معتبرة ان 
ذلكتوجه غير حصيف في ظل انخفاض 
اسعار النفط وانخفاض قيمة اصول 

صناديق سيادية.
 وبينت ان االع��ت��م��اد على سمعة 
الكويت االقتصادية مخاطرة بتلك 
السمعة في حال عدم القدرة السداد مما 
سيضر بتصنيفها اإلئتماني،متسائلة 
ع����ن اوج�������ه ال����ص����رف واخل���ط���ط 

االستثمارية للتمكن من السداد. 

وطالبت الهاشم سمو رئيس مجلس 
ال���وزارء بضرورة وج��ود فكر جديد، 
معتبرة ان االقتصاد الكويتي يدفع ثمن 
باهظ بسبب س��وء اداء وزيراملالية، 
مشيرة  ان اللجنة العليا للتحفيز 
االقتصادي قدمت تقرير مفصل عما 
يجب ان يتخذ من ق��رارات ومب يتمكن 

وزير املالية من تنفيذ حرفواحد منه.
واوض�������ح�������ت ان اص����ح����اب 
املشاريع  الصغيرة واملتوسطة يعانون 
من دف��ع االج��ور وال��روات��ب لعمالتهم 
واالي��ج��ارات، مشيرة الى ان تصريح 
احلكومةبتحرير بعض قيود  التعامل 
مع البنوك لم يتم تفعيلها، مشددة 
على ان تلك املشروعات هي العمود 
الفقري لقيام االقتصاد حتى لو لم متثل 
الى3% م��ن ال��ن��اجت احمللي متوقعة 
زيادة هذه النسبة في السنوات القادمة 

 .15% لتصل الى 10الى
وقالت الهاشم ان احلكومة غضت 
البصر لسنوات عن التركيبة السكانية 
وجتار االقامات لدرجة وصلت بجليب 
الشيوخ الى وجود 41 الف نسمةلكل 

كيلو متر مربع.
 وتساءلت الهاشم عن اسباب عدم 
تنفيذ ح��زم��ة التحفيز االق��ت��ص��ادي، 

مؤكدة ان احلكومة هي من يالم في هذا 
اجلانب وال يوجد تقصير منمجلس 
االمة ، مطالبة بسرعة تطبيق ما يخص 
املشروعات الصغيرة من تلك احلدمة 
ملساعدتها على النهوض مجددا من 
هذه العثرة”، مشددةعلى أهمية حل 
املشاكل االقتصادية املوجودة من خالل 
تنفيذ ما جاء في تقرير جلنة التحفيز 

االقتصادي.
واش����ارت ال���ى ان خ��ط��ة التنمية 
اخلمسية انتهت في يناير  املاضي، 
وص����در ق��ان��ون  مب��وج��ب��ه��ا للتنفيذ 
حيث كانت اه��م اهدافها توفير حزم 
متكاملةلدعم امل��ش��اري��ع الصغيرة 
واملتوسطة، معتبرة ان ازمة كورونا 
بينت ال��ه��ش��اش��ة االداري�����ة ل��ل��دول��ة.
وانتقدت غياب نظام لسداد االرب��اح 
احملتجزةواصدار الصكوك وال آلية 

حلماية اصحاب املشاريع. 
واعتبرت الهاشم ان ) نعمة( كورونا 
سلطت الضوء وع��رت الوضع املالي 
والهيكلي املهترئ للدولة، والذي حذر 
النواب منه مرارا وتكرارا، مضيفةان 
“حكومة ما زرعت اهدافها وقت الرخاء 
ال تتوقع منها حصد ش��يء ف��ي وقت 

األزمات«

جانب من اجتماع اللجنة 

4alwasat.com.kw

الغامن يهنئ نظيريه في جمهوريتي ساوتومي وبرنسيب وكيريباتي بالعيد الوطني
بعث رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن ببرقية تهنئة إلى رئيس املجلس الوطني في جمهورية ساوتومي وبرنسيب الدميقراطية الصديقة ديلفيم نيفيس وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلده. وبعث 

رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغامن اليوم ببرقية تهنئة إلى رئيسة املجلس الوطني في جمهورية كيريباتي الصديقة تانغاريكي ريتي وذلك مبناسبة العيد الوطني لبلدها
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