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قدم النائب د.محمد احلويلة 
اقتراحا بقانون بشأن ضم االدارة 
العامة للتحقيقات للنيابة العامة 

جاء فيه:
مادة أولى

يستبدل نص املادة التاسعة 
من القانون 17 لسنة 1960 بشأن 
االجراءات واحملاكمات اجلزئية 
بالتالي: تتولى النيابة العامة 
التحقيق والتصرف  س���لطة 
ومباشرة االدعاء في اجلنايات 
واجلنح وفقا للقانون، وتكون 
أعمالها تلك خاضعة الشراف 

النائب العام بحدود القانون.
مادة ثانية

تضم االدارة العامة للتحقيقات الى النيابة 
العامة.

مادة ثالثة
ينق���ل مبرس���وم أعض���اء االدارة العامة 
للتحقيقات املوجودين باخلدمة وقت العمل بهذا 
القانون للوظائف املعدلة لدرجاتهم الوظيفية 
في النيابة العامة من احتفاظهم باقدمياتهم. 
وينقل من هم في درجة محقق ج بقرار وفقا 

للجدول املرفق بهذا القانون.
مادة رابعة

يلغى القانون رقم 53 لس���نة 2001 بشأن 
االدارة العامة للتحقيقات وأي نص آخر يتعارض 

مع احكام القانون.
ووجه احلويلة س���ؤاال لوزير الش���ؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاس���ي طلب 
فيه تزويده بعدد املخالفات التي قامت الوزارة 
الص���االت املخالفني  بتحريرها ضد اصحاب 

لشروط التعاقد مع الوزارة 
منذ عام 2007 حتى تاريخ 
السؤال مع تزويدنا بجميع 
الوثائق الدالة على االجابة 
املقدمة  الطلب���ات  وع���دد 
للحص���ول على تراخيص 
إلنشاء صاالت اجتماعية 
ولم يتم البت فيها، واملناطق 
املقترح���ة لتلك الصاالت، 
واس���ماء املتقدم���ني لتلك 
الصاالت، وكشف بالصاالت 
املوجودة حاليا مع توزيعها 
اجلغراف���ي، وه����ل قامت 
ال���وزارة بتفعي���ل جميع 
القرارات واللوائح الصادرة 
بش���أن تلك الص���االت؟ وهل تق���وم الوزارة 
بالتفتيش الدوري عل���ى تلك الصاالت؟ واذا 
كانت االجابة بنعم نأمل تزويدنا بجميع التقارير 
التي يقوم برفعها من قام بالتفتيش والقرارات 
الصادرة نتيجة تلك اجلوالت التفتيشية واسماء 
ومس���ميات املوظفني الذين قاموا بالتفتيش 
على الصاالت وذلك منذ عام 2007 حتى تاريخ 
الس���ؤال مع تزويدي بجمي���ع الوثائق الدالة 

على االجابة.
ما الشروط الواجب توافرها للحصول على 
ترخيص بانشاء صالة اجتماعية؟ وهل اكتفت 
الوزارة بالتراخيص السابقة للصاالت ام انها 
مازالت مس���تمرة في منح التراخيص؟ علما 
ان هناك العديد من املناطق التي ال تتوافر بها 
صاالت اجتماعية، االمر الذي يؤدي الى ضغط 
كبير للحصول على حجز في الصاالت احلالية 

يصل لعدة اشهر.

أقامت االمانة العامة ملجلس االمة حفل استقبال 
مبناس���بة عيد االضحى املبارك بحضور االمني 
العام ملجلس االمة عالم الكندري واالمناء العامني 

املساعدين وكبار موظفي االمانة العامة ملجلس 
االمة، ومت خالل احلفل تبادل التهاني بني موظفي 

االمانة العامة.

وجه سؤاالً لوزير الخارجية

خالد العدوة

دليهي الهاجري

د.حسن جوهر

د.يوسف الزلزلة

د.وليد الطبطبائي

د.محمد احلويلة

ناجي العبدالهادي

عالم الكندري يلقي كلمة بحضور االمناء العامني املساعدين 

مظفر عبداهلل مع بعض موظفي األمانة العامة ملجلس االمة

العبدالهادي: ما دور الكويت إزاء نتيجة استفتاء 
سويسرا حول حظر بناء مآذن جديدة للمساجد؟

للتثقيف والتوعية العامة تشمل 
جميع قطاع����ات املجتمع. وفي 
هذا الص����دد نحث منظمة األمم 
املتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
على االضطالع بدور رئيسي، 
بعدة طرق م����ن بينها احلوار 
بني األدي����ان وداخلها واحلوار 

بني احلضارات«.
الكويت  وتس����اءل: ما دور 
ممثلة ب����وزارة اخلارجية إزاء 
نتائج االستفتاء املذكور أعاله؟ 
وهل قام����ت وزارة اخلارجية 
عن طريق مندوبها الدائم لدى 
هيئة األمم املتحدة بتقدمي شكوى 
بشأن انتهاك سويسرا للقرارات 
إفادتي  املذك����ورة أعاله؟ م����ع 

باإلجراءات املتخذة إزاء ذلك؟

باس����تراتيجية األمم املتح����دة 
العاملية ملكافح����ة اإلرهاب »اذ 
تسترشد مبقاصد ميثاق األمم 
املتحدة ومبادئه، وإذ تؤكد مجددا 
احل����وار والتس����امح والتفاهم 
فيما بني احلضارات والثقافات 
والش����عوب واألديان، وتعزيز 
االحترام املتبادل لألديان والقيم 
الدينية والثقافات  واملعتقدات 
ومنع التش����هير به����ا« وكذلك 
»الترويج لثقافة السالم والعدالة 
البشرية، وللتسامح  والتنمية 
العرق����ي والوطن����ي والديني، 
والحت����رام جمي����ع األديان او 
القيم الديني����ة او املعتقدات او 
الثقافات، عن طريق القيام، حسب 
االقتضاء، بوضع وتشجيع برامج 

امليثاق«.
واضاف العبدالهادي: وايضا 
الق����رار رق����م 60/288 اخلاص 

مضيفا: وه����و ما اعتبر مبثابة 
»إساءة للحرية الدينية كما نصت 
عليه القرارات الصادرة من هيئة 
األمم املتحدة ومنها القرار رقم 
122/52 اخل����اص بالقضاء على 
الديني  التعصب  جميع أشكال 
»اذ تش����ير الى ان جميع الدول 
قد تعهدت، مبوجب ميثاق األمم 
املتحدة، بتعزيز احترام حقوق 
اإلنس����ان واحلريات األساسية 
للجميع وتشجيعها ومراعاتها 
على النطاق العاملي، بال متييز 
بسبب العرق او اجلنس او اللغة 
او الدين، وإذ تؤكد من جديد ان 
التمييز ضد البشر على أساس 
الدين او املعتقد يش����كل إهانة 
لكرامة اإلنسان وتنكرا ملبادئ 

وجه النائب ناجي العبدالهادي 
الوزراء  س����ؤاال لنائب رئيس 
وزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح جاء فيه: تواصلت ردود 
الفعل اإلس����المية واألوروبية 
والعاملي����ة املعبرة عن »القلق« 
التصويت  و»الصدمة« لنتائج 
في سويس����را واملؤيدة حلظر 
بن����اء مآذن جدي����دة في البالد، 
وأكدت كلها تقريبا على ان القرار 
يش����كل ضربة حلرية األديان 
البعض  والتسامح، فيما اشار 
الى ض����رورة عدم االس����تفتاء 
حول احلريات الدينية، واعتبر 
نتيجة هذا االستفتاء إهانة طالت 
كل املس����لمني في العالم بغض 
النظر عن املسلمني في سويسرا، 

الخرافي هنأ نظراءه في رومانيا 
وأفريقيا الوسطى بمناسبة األعياد الوطنية

العدوة يسأل عن الترشيحات لمناصب 
الوكالء المساعدين في البلدية

الهاجري: إغالق المصانع المخالفة 
في أم الهيمان ليس سوى الخطوة األولى

جوهر: اقتراح اعتبار التدريس من المهن الشاقة 
يحظى بأغلبية نيابية ومعارضة حكومية

الزلزلة لوجود جهة واحدة لتسلم طلبات التوظيف

األمانة العامة لمجلس األمة 
تقيم حفل استقبال بمناسبة العيد

الحويلة يقترح قانونًا  بضم 
إدارة التحقيقات للنيابة العامة

وجه سؤاال حول مخالفات الصاالت

بعث رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي ببرقيات 
تهئنة إلى كل من رئيس����ة مجلس النواب روبرتا أملا 
أناستاس ورئيس مجلس الشيوخ ميرسيا � دان جوانا 

بجمهورية رومانيا، ورئيس املجلس الوطني بجمهورية 
أفريقيا الوسطى سيلستني ليروي ماومباليت، وذلك 

مبناسبة األعياد الوطنية لبلديهم.

اخلدم���ة املدني���ة؟ واذا كانت 
االجابة بنعم فما االجراء الذي 
اتخاذه؟ واذا كانت االجابة  مت 
بالنفي يرج���ى تزويدنا ببيان 
اس���باب عدم عرض املوضوع 
على مجلس اخلدمة املدنية وما 
اذا كانت هذه االسباب متعلقة 
بالبلدي���ة ام مبجلس اخلدمة 
املدني���ة؟ وهل هن���اك وزارات 
وهيئات حكومية مت ترش���يح 
قياديني فيها؟ ومتى متت هذه 
الترشيحات وهل كان ذلك قبل 
كتاب البلدية ام بعده؟ فإذا كانت 
التواريخ بعد كتاب البلدية فما 
االسباب في استعجالها وتأخير 

كتاب البلدية؟

فيها، هذا وأذكر االخوة في مجلس 
الوزراء بأن هذه ليست النهاية 
فإغالق املصان���ع املخالفة ليس 
سوى اخلطوة األولى واحلكومة 
مطالبة بإلزام أصحاب املصانع 
األخرى بتركيب الفالتر البيئية 
ولو كلفت ماليني الدنانير وهذه 
هي املرحل���ة الثانية في طريق 
إنهاء مشكلة أم الهيمان«، مؤكدا 
انه ج���رى اتفاقنا م���ع مجلس 
الوزراء بأن تنقل جميع املصانع 
وان تزال املنطقة الصناعية في 
أم الهيم���ان بالكامل وتنقل الى 
املناطق احلدودية والنائية وهذه 
هي املرحلة األخيرة، واحلكومة 
مطالبة بشدة بااللتزام بالبرنامج 
الزمني املوضوع واخلطة املعدة 
لذلك وسنتابع احلكومة في هذا 

الشأن.

قانون اعتبار التدريس من املهن 
الشاقة هو اعطاء مهنة التدريس 
االهتمام املطلوب من قبل الدولة 
حتى يتمكن املعلمون واملعلمات 
من أداء دورهم التربوي الكبير، 
غير ان االعتراض احلكومي على 
هذا املشروع مس����جل وموثق 
اكثر من مرة، وبالتالي فعملية 
ادراج����ه ضمن ج����دول اعمال 
املجل����س وطرح����ه للتصويت 
تتطلب االنتهاء من دراسته من 
قبل اللجن����ة املختصة ومن ثم 
عرضه على اللجنة التعليمية، 
ثم بع����د ذلك يتطل����ب عرضه 
بصفة االستعجال والتي تتطلب 
موافقة االغلبية العادية في حال 
عدم اعتراض احلكومة، أما في 
حال اعتراض احلكومة، فاالمر 
يحتاج الى أغلبية الثلثني، وطمأن 
د.جوهر جموع املعلمني واملعلمات 
بأن هناك عددا كبيرا من اعضاء 
مجلس االمة ممن لديهم قناعات 
راس����خة بأهمية ه����ذا القانون 
ودوره في النهوض مبس����توى 
التعليم في الكويت، مشيرا الى 
ان املؤشرات احلالية تؤكد وجود 

االغلبية املطلوبة.

للمصاف����ي الزال اختياره����م يتم 
بالواسطة واحملسوبية وباختيار 
األقارب واألصدقاء بعيدا عن مبدأ 
العدالة واملساواة في االختيار، وقد 
ازدادت شكاوى املتقدمني لشغل هذه 
الوظائف من ان االختيار عشوائي 
محض ال دخل للكفاءة والقدرة فيه 
أب����دا بل يكون االختيار على مبدأ 

احملسوبية والواسطة.
وين���ص االقت���راح على ان 
»تكون هناك جهة واحدة لتسلم 
التوظيف كمش���غلني  طلبات 
للمصافي واحلاصلني على شهادة 
الثانوية  العامة وما في مستواها، 
وذلك تسهيال واختصارا للوقت 
وجودة االختيار لدى الشركات 
الراغبة بتش���غيلهم  النفطية 
ومنع���ا ألي تدخل للواس���طة 

واحملسوبية«.

البلدية واملجلس البلدي؟ وهل 
مت عرض املوضوع على مجلس 

العامة للبيئة  الهيئة  في تقرير 
بحذافي���ره وان ينص���ف أهالي 
املنطقة اجلنوبية عامة ومنطقة 
أم الهيم���ان خاصة وان يقتص 
البيئة والهواء  الذين لوثوا  من 

االمتيازات. واشار د.جوهر الى ان 
كل املؤشرات املتعلقة مبستوى 
التعليم في الكويت تؤكد تراجع 
وانحدار مستواه الى مستويات 
غير مس����بوقة، ونحن نالحظ 
التربية  زيادة في تعاقد وزارة 
مع معلمني من اخلارج كل عام 
وهذه ظاهرة غير سليمة وتدل 
على عزوف الش����باب الكويتي 
عن هذه املهنة املقدس����ة بسبب 
كثرة االعباء فيها وتدني االهتمام 
واالمتيازات لهذه املهنة السامية. 
وأكمل بأن الهدف من مش����روع 

يتم توزيعهم بطريقة عادلة بعيدا 
عن أهواء املوظفني او املسؤولني 
فيها، وهكذا مت فرض مبدأ العدالة 
واملساواة بني جميع املتقدمني، لكن 
يبدو ان من يتم اختيارهم كمشغلني 

وجه النائب خالد العدوة سؤاال 
ال���وزراء ووزير  لنائب رئيس 
اخلارجية ورئيس مجلس اخلدمة 
املدنية باإلنابة الشيخ د.محمد 
الصباح جاء فيه: مت ارسال كتاب 
بشأن الترشيحات ملناصب الوكالء 
املساعدين بالبلدية و»نواب املدير 
العام« وكذل���ك مناصب األمناء 
املساعدين باملجلس البلدي وذلك 
من اجل اس���كانهم على درجات 
الوكالء املساعدين على ميزانية 
البلدية، متسائال: متى مت تسلم 
كت���اب معالي وزير االش���غال 
العامة ووزير الدولة لش���ؤون 
البلدية بشأن الترشيحات لهذه 
القيادي���ة في كل من  الوظائف 

ش����دد أمني سر مجلس األمة 
النائب دليهي الهاجري »على انه 
يجب على مجلس الوزراء تطبيق 
ما جاء في تقرير الهيئة العامة 
للبيئة بالكام����ل دون نقصان« 
مبينا انه بعد كل التحركات التي 
قمن����ا بها بخصوص مصانع أم 
الهيمان عل����ى الصعيد امليداني 
والسياسي نتمنى ان يكون تقرير 
الهيئة العامة للبيئة بخصوص 
هذا املوضوع متحررا من ضغوط 
املتنفذين وأصح����اب املصالح 

الشخصية.
وقال الهاج���ري في تصريح 
صحافي »نطالب مجلس الوزراء 
بإغالق املصانع املخالفة وتطبيق 
البيئ���ة على  مس���طرة حماية 
اجلميع«، مش���يرا الى »انه على 
مجلس الوزراء أن يطبق ما جاء 

محمد هالل الخالدي
قال عضو مجلس االمة وعضو 
اللجنة التعليمية د.حسن جوهر 
ل� »األنباء«  في تصريح خاص 
ان مستوى التعليم في الكويت 
في انحدار ملحوظ وأحد اسباب 
هذا االنح����دار هو عدم االهتمام 
الكافي باملعلم ومهنة التدريس، 
واض����اف ان االقت����راح بقانون 
العتبار التدريس من املهن الشاقة 
سبق وقدم عدة مرات في اكثر 
من دور انعقاد للمجلس، ولكنه 
كان ف����ي كل مرة يواجه برفض 
حكومي ومعارضة شديدة من 
قبل احلكومة، وأكمل بأننا نحترم 
وجهة نظر احلكومة ولكنها مبنية 
على معلومات وتصورات غير 
دقيق����ة، حيث ت����رى احلكومة 
ان التكلف����ة املالية لهذا القانون 
س����تكون كبيرة وستولد فراغا 
كبي����را نتيجة التقاع����د املبكر 
الذي يتضمنه مشروع القانون، 
وقال د.جوهر ان هناك امتيازات 
مالية كبيرة ستخصص للمعلم 
املستمر في عمله، مما يجعلهم 
يواصلون العطاء واالس����تمرار 
في وظائفهم لالستفادة من هذه 

الزلزلة  النائب د.يوسف  قدم 
اقتراحا برغبة أكد فيه ان الدول التي 
حتترم نفسها وتريد اللحاق بركب 
احلضارة واحترام األمم لها البد أن 
تسعى الى ان متنع جميع صور 
الفس����اد بأنواعه، ومن أهم صور 
الفساد التي يجب التخلص منها هي 
قضية احملسوبية والواسطة والتي 
بدأت تتفشى في مؤسسات الدولة 
املختلفة. وعلى ذلك تسعى كثير 
من الدول بوضع األسس والضوابط 
التي متن����ع او حتد م����ن ظاهرة 
انتش����ار الواس����طة واحملسوبية 
في اختي����ار املوظفني او الراغبني 
ف����ي العمل في قطاع����ات الدولة، 
مضيفا: وحسنا فعلت املؤسسات 
النفطية الكويتية، حيث وضعت 
اسس ومعايير االختيار للمتقدمني 
للوظائف فيها من خالل جهة واحدة 

قال نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمي����ة ووزير الدولة لش����ؤون 
اإلس����كان الش����يخ احمد الفهد انه 
يوجد تأخير في اعمال املستشارين 
في عقود مش����اريع مدينة صباح 
األحمد ومدينة جابر األحمد ومدينة 

اخليران.
جاء ذلك ردا على سؤال للنائب 
د.وليد الطبطبائي حول األراضي 
الت����ي س����لمت ملؤسس����ة الرعاية 
الفهد ان املؤسسة  السكنية. وأكد 
الغرامات اجلزائية  تقوم بتطبيق 
املنصوص عليها بالعقود وينظر في 
هذه الغرامة إذا تقدم املستشارون 
مبطالباتهم لتمديد مدة العقود إذا 
كانت ألسباب خارجة عن ارادتهم، 
مش����يرا الى ان عق����ود التخطيط 
والتصميم وخاصة ملشاريع املدن 
املتكاملة تتطلب من املستشار أن 
يقوم بالتنسيق مع جميع اجلهات 
العالق����ة باملش����روع )بلدية  ذات 
الكوي����ت، وزارة الكهرب����اء واملاء، 
وزارة الداخلية، وزارة املواصالت.. 
إلخ( لتحديد برامجها ومتطلباتها 
ف����ي تلك املش����اريع باإلضافة إلى 
ضرورة احلصول على اعتماد تلك 
اجلهات للمخططات سواء في مرحلة 
التخطيط أو مرحلة التصميم، ونظرا 
لعدم التزام بعض اجلهات بتزويد 
املستش����ار مبتطلباته����ا وتدقيق 
واعتماد املخطط����ات التي يقدمها 
املستشار لألعمال التابعة لها في املدد 
احملددة بالبرنامج الزمني للمشروع 
فإن ذلك يؤدي إلى تأخير املستشار 
في اجناز اعماله، هذا باإلضافة الى 

أنه قد تكون هناك أس����باب تأخير 
ترجع الى املستشار نفسه من حيث 
ادارته للمش����روع. وقال الفهد انه 
يصعب حاليا حتديد أسباب معينة 
لتأخير أعمال التخطيط والتصميم 
حلني دراسة جميع اسباب التأخير 
)والتي يطالب املستشارون بسببها 
العقود( ومدى تأثير  بتمديد مدة 
تلك األسباب على اعمال املشروع 
مقارنة بالبرنامج الزمني املعتمد، 
علما بأن املؤسس����ة تقوم بدراسة 
مطالب����ات املستش����ارين ومن ثم 
تتخ����ذ القرار املناس����ب في متديد 
مدة العق����د من عدم����ه، مؤكدا أن 
الوح����دات س����تكون مكتملة من 
حيث خدمات البنية التحتية عند 
التسليم، وجار التنسيق مع وزارات 
انتهاء اخلدمات  اخلدمات لضمان 
الرئيسية التابعة لهذه الوزارات في 
وقت متزامن مع اجناز االعمال في 
الوحدات السكنية، والسيما ايصال 

التيار الكهربائي.

الفهد: تأخر في أعمال المستشارين 
في عقود بعض المشاريع اإلسكانية

فالح الصواغ

سعد اخلنفور

قدم النائ���ب فالح الصواغ 
اقتراح���ني برغب���ة طالب في 
االقتراح األول ب� »اس���تحداث 
مدخلني لضاحية صباح السالم 
من طريق امللك فهد بني قطعة 
10 وقطع���ة 13، وبني قطعة 6 

وقطعة 10«.
وطالب في االقتراح الثاني 
باالستعجال بتنفيذ الطريق ما 
بني منطقتني املنقف والصباحية، 
وتوصيل الطري���ق املمتد من 
جسر نادي الساحل غربا حيث 
انه توج���د موافقة من البلدية 

بذلك.

وجه النائب سعد اخلنفور 
س���ؤاال لوزير الصحة د.هالل 
الس���اير جاء فيه: ملاذا لم يتم 
الربط بني مستشفى الصدري 
اجلديد والقدمي؟ واذا كانت هناك 
نية لربط املستشفيني متى يبدأ 
العمل بذلك وما املدة املتوقعة 
لالنتهاء من املش���روع؟ وملاذا 
لم تتم صيانة وترميم اجلهة 
الشرقية للمستشفى الصدري 
القدمي كما ه���و معمول به في 
اجلهة الغربية للمستشفى في 
الداخل واخلارج؟ وما املشاريع 
الت���ي تعم���ل وزارة الصحة 
عل���ى تنفيذه���ا حاليا؟ ومتى 
ينتهي العمل لها؟ ما املشاريع 
املستقبلية التي تزمع الوزارة 
تنفيذها؟ مع إفادتي بتفاصيل 
كل مش���روع والتاريخ احملدد 
للبدء به وذلك لكل مشروع على 
حدة. وبخصوص مستوصف 

الفردوس اجلنوب���ي، لم يتم 
افتتاح���ه حت���ى تاريخه على 
الرغم من عم���ل صيانة كاملة 
له قبل اكثر من سنة، وانتهاء 
اعمال الصيانة، فما أسباب عدم 
افتتاحه حتى اآلن، وما التاريخ 

احملدد الفتتاحه؟

الصواغ الستحداث مدخلين 
لضاحية صباح السالم

الخنفور: لماذا لم يتم الربط 
بين مستشفى الصدري الجديد والقديم؟


