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7 قدم النائب خالد السلطان سؤاال لوزير الدولة 
لش���ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان جاء 
فيه: لقد اتخذ مجلس الوزراء قرارا بعدم التجديد 
او الترش���يح للوكالء او الوكالء املساعدين الذين 

تعدت خدمتهم ثالثني عاما.
ارجو التكرم بافادتي باحلاالت وبأسمائها التي 
مت تطبيق هذا القرار عليها للثالث السنوات املاضية 

مع من مت التجديد لهم اس���تثناء. وما هو س���بب 
التجديد واالس���تثناء؟ وهل هناك اجتاه لاللتزام 
بهذا القرار ام انه كما ورد الينا يطبق على حاالت 
وحاالت اخرى بدون اسباب موضوعية؟ وهل مت 
ترشيح احد حاليا ملنصب وكيل او وكيل مساعد 
ملن تعدت خدمتهم الثالثني عاما؟ مع ذكر االسباب 

الداعية ملثل هذا الترشيح االستثنائي.

السلطان يسأل عن التجديد للوكالء المساعدين

 الهاجري: مصرون على إقرار تشريعات
لرفع معاناة المواطنين ودفع البلد نحو التنمية

الصيفي يسأل وزير الداخلية 
عن شاشات العرض على الطرق السريعة

استمرار الجدل حول مركز »وذّكر« 

اكد امني س���ر مجلس االمة النائب دليهي الهاجري ان اجلدول الزمني املستقبلي 
العمال املجلس مليء باملشاريع بقوانني التي طال انتظارها شعبيا وسياسيا ونأمل 
اقرارها بشدة ونتمنى من السلطتني التوافق على اقرارها والغالبية النيابية لتمريرها 

متوافرة باذن اهلل.
وقال الهاجري، في تصريح صحافي: لقد انتهت اللجنة التشريعية البرملانية من 
دراسة اعداد كبيرة من االقتراحات املقدمة من النواب واحالتها ملجلس االمة القرارها، 
موضحا: ونحن بدورنا في املجلس سنسعى لتمريرها، اذ من شأن هذه االقتراحات في 
حال اقرارها ان تدفع البلد باجتاه التنمية املنشودة وان تساهم في رفع املعاناة عن 
الكثير من املواطنني، مبينا ان اهم هذه االقتراحات املنتظرة واملدرجة لتمريرها رفع 

عالوة االبناء من 50 الى 75 دينارا ورفع القرض االس���كاني الى 100 الف دينار ورفع 
س���قف الراتب التقاعدي الى 1750 دينارا بدال من 1250 دينارا، وكذلك اقرار احلقوق 

املدنية واالجتماعية للبدون لتحسني ملف حقوق االنسان في الكويت.
وطالب الهاجري اللجنة املالية البرملانية بأن تنتهي من تقرير ش���راء مديونيات 
املواطنني وان حتيله ملجلس االمة قبل اجللسة احملددة القرار قانون شراء املديونيات 
في 23 اجلاري، مشيرا الى ان هناك الكثير من االقتراحات بقوانني على جدول االعمال 
من ضمن 76 اولوية رتبتها جلنة االولويات بالتوافق مع احلكومة في الفترة املقبلة 
من دور االنعقاد هي فترة حاس���مة جدا وهي عودة لطبيعة االجناز البرملانية والتي 

افتقدناها منذ سنوات.

وجه النائ����ب الصيفي مبارك الصيفي 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد جاء 
فيه: مبناسبة ابرام العقد اخلاص بتركيب 
شاشات العرض التي تنصب على الطرق 
السريعة قمنا بتاريخ 2009/8/13 بتوجيه 
سؤال برملاني الس����تيضاح بعض األمور 
احمليطة بهذا األمر وظروف ومالبسات العقد 
املبرم بهذا الشأن. بتاريخ 2009/10/25 ورد 
الينا رد وزارة الداخلية الذي نرى انه غير 
مس����توٍف جلميع االجابات على االس����ئلة 

السابق طلب الرد عليها.
االمر الذي يستوجب اعادة االستفسار عن 
بعض املعلومات والبيانات السابق طلبها 
حيث لم يوضح الرد بشفافيته االجراءات 
التي احاطت بابرام العقد رقم )2007/501 
� 2008( ولم يوضح عدد العطاءات املقدمة 
ومن منها األقل س����عرا، كم����ا جتاهل الرد 
اسباب عدم العرض على جلنة املناقصات 

القانون 64/37  املركزية باملخالفة إلحكام 
بشأن املناقصات العامة.

لذا كان لزاما علينا اعادة توجيه السؤال 
متضمنا االستفسار عن بعض االمور الواردة 

بردكم املؤرخ 2009/10/25.
يرج����ى التكرم بالرد عل����ى اآلتي، على 
ان يأتي الرد مدعما باملس����تندات املرتبطة 

وذات الصلة.
ما املبررات واألس����انيد القانونية التي 
اس����تندت اليه����ا الوزارة ف����ي عدم عرض 
مس����تندات العقد رقم )2007/501 � 2008( 
بشأن شاشات العرض على جلنة املناقصات 
املركزية رغم بلوغ قيمة النصاب املوجب 
للعرض مبا يخالف أح����كام القانون رقم 
64/37 بشأن املناقصات العامة وباملخالفة 
للضواب����ط والقواعد التي وضعتها وزارة 

املالية بشأن الشراء باألمر املباشر؟
ما املبررات واألسانيد القانونية للتعاقد 

مبوجب العقد املبرم للشراء املباشر رغم 
تخطي قيمة العقد للنصاب احملدد للشراء 
املباش����ر؟ وهل قامت الوزارة بإش����رافكم 
بتلقي اكثر من عرض من ش����ركات اخرى 
غير العرض املقدم من الش����ركة التي متت 

الترسية عليها؟
ما اسس املفاضلة واالختيار فيما بني تلك 
العروض؟ وأضاف: في حالة تقدم الشركة 
التي مت ابرام العقد معها بعرض وحيد، ما 
االجراءات الت����ي اتخذتها الوزارة للتعامل 

مع هذا العرض الوحيد؟
وما املبررات واألسباب إلعادة التعاقد مع 
نفس الشركة دون غيرها؟ حيث سبق التعاقد 
معها مبوجب العقد رقم )2003/1247 � 2004( 
ثم اعادة تكرار التعاقد معها باألمر املباشر؟ 
ما يستوجب ابراز االسباب وموافاتنا بصورة 
من العقد رقم )2003/1247 � 2004( املذكور 

واملستندات املرتبطة به.

وهل يخضع عقد شاشات العرض رقم 
)2007/501 � 2008( لقواعد ومحددات العمليات 
املقابلة )األوفست( مبا استوجب تضمني 

العقد ببند خاص بعمليات األوفست؟
وهل يعتبر عقد شاشات العرض لعمل 
مدنية ام غيرها لتحديد نصاب األوفست؟
وهل تتفق قيمة هذا العقد مع القواعد 

والضوابط املنظمة لعمليات األوفست؟
يرجى ابراز األسانيد القانونية التي دفعت 

الوزارة لتضمني العقد بهذا البند.
وما الشروط والضوابط التي وضعتها 
الوزارة إللزام الطرف الثاني بالعقد بقواعد 

وضوابط العمليات املقابلة األوفست؟
ويرجى موافاتنا بالرد على ما سبق رفق 
تقرير تفصيلي مدعم مبستندات العقد رقم 
)2007/501 � 2008( موضحا بها قواعد الترسية 
التي اتبعت للترس����ية ف����ي غيبة وجتاهل 

العرض على جلنة املناقصات املركزية.

اس����تمر اجلدل الدائر ح����ول قضية مركز 
»وذّكر« وس����ط دفاع عما يقوم به املركز من 
اعمال وانتقاد من ط����رف آخر يرى ان اعمال 
املركز تتنافى مع م����ا ورد في بعض املذاهب 

االسالمية.
في هذا االطار، قال النائب محمد هايف ان ما 
ينشره مركز »وذكر« ال يخرج عن نشرات وزارة 
االوقاف االخيرة وليس املركز بجديد، مستغربا 
من هذه االثارة وهذا الهجوم الطائفي املتطرف 
عليه والذي يسعى البعض من خالله للتكسب 
واشعال الفتنة، وعلى عقالء القوم دور باالخذ 
على ايدي سفهائهم حتى ال يجروا الفتنة على 
البالد، موضحا انه لم يطالب بحذف ما يكتب 
على احلسينيات مع »ما نرى فيه من الشرك 
ودعوة غير اهلل درءا للفتنة«، متسائال: كيف 
يجرؤ هؤالء ويجيزون النفسهم املطالبة بالغاء 

الرأي اآلخر مع انه االكثر سوادا في البالد؟
كما اس����تنكر االمني العام لتجمع العدالة 
والسالم حسن نصير ان ما نشره مركز »وذكر« 
في ملصقاته مؤخرا من استفزاز واضح وحتد 
ملشاعر املسلمني في الكويت وفي العالم االسالمي 

هو اس����تمرار لذلك النهج الذي سار عليه هذا 
املركز منذ دخوله على مجتمعنا املتس����امح، 
مؤكدا ان هذه االعمال االستفزازية ذات النفس 
الطائفي اصبحت سمة واضحة لهذا املركز الذي 
يبث سمومه بني ابناء البلد الواحد الذي يعد 
توجهه مخالفا لتوجهات صاحب السمو االمير 
والذي اكد في اكثر من مناسبة على ضرورة 
احلفاظ على الوحدة الوطنية وابعاد املجتمع 

عما يفرقه ويفتت وحدته.
وأصدر جتمع ثوابت الش����يعة بيانا جاء 

فيه:
بسم اهلل الرحمن الرحيم واحلمد هلل رب 
العامل����ني حمدا كثيرا وصلي اللهم على محمد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.
نعزي األمة االس����المية باستشهاد سبط 
الرسول االعظم صلوات اهلل عليه االمام احلسني 
بن علي سالم اهلل عليهما وجمع من اهل بيته 
واصحابه في ملحمة كربالء، واحتراما وتعظيما 
لهذا املصاب اجللل لالمة االس����المية، نطالب 
احلكومة ان تعلن يوم عاشوراء عطلة رسمية 
في البالد ليتفرغ الناس ملواساة نبيهم املصطف ى 

صلوات اهلل عليه بحفيده،
من جانبهم، أصدر ع����دد من علماء الدين 
الشيعة بيانا آخر جاء فيه: قال تعالى: )واتقوا 

فتنة ال تصينب الذين ظلموا منكم خاصة(.
كعادة مركز »وذكر« في كل عام في ش����هر 
محرم احلرام ش����هر أحزان النبي وأهل بيته 
صلوات اهلل عليهم، بل وكعادته في كل مناسبة 
في اثارة الفتنة الطائفية وإفساد اجواء االلفة 
التي اعتادها الشعب الكويتي سّنة وشيعة عبر 
ملصقات توزع في ادارات الدولة واالماكن العامة 
تستهدف تأليب اهل البلد الواحد بعضهم على 
بعض، قام هذا املركز هذا العام ليرفع جهارا 
وعلى لوحة اعالناته شعارا معاديا ألهل البيت 
عليهم السالم ولم يقل مبضمونه سوى قتلة 
سيد الشهداء گ والراضني بقتله وهو شعار: 
»يوم عاش����وراء يوم الفرح والسرور«، وهو 
شعار يستفز كل مسلم ألنه يعبر عن موروث 

حاقد على أهل البيت عليهم السالم.
ونحن نطالب بإغالق هذا املركز الذي صار 
من أبرز معالم الفتنة في بلدنا الطيب ومحاكمة 

املتصدين له.

يعقد في القاهرة خالل الفترة من 20-21 الجاريمنها رفع عالوة األبناء إلى 75 دينارًا وجعل القرض اإلسكاني 100 ألف وزيادة الراتب التقاعدي لـ 1750 دينارًا

المهري: نحن في أمّس
 الحاجة للوحدة الوطنية

صرح وكيل املرجعيات 
الدينية في الكويت العالمة 
السيد محمد باقر املهري مبا 

يلي:
نطالب احلكومة الكويتية 
الكبار واجهزة  واملسؤولني 
االم���ن ورئيس���ها احملترم 
باغالق مركز الفتنة والبدعة 
والطائفية والتفرقة املسمى 
مبركز »وذك���ر« واني اعلن 
أن���ي ال احتم���ل  صراح���ة 
مس���ؤولية تداعي���ات هذا 

العمل.
ومن دون شك هذا املركز 

الطائفي احلاقد على االسالم واهل البيت عليهم السالم مدعوم 
من قبل بعض اجلماعات املتحجرة احلاقدة على آل البيت عليهم 
السالم، التي حتارب جميع الشعائر املتعلقة باملواطنني الشيعة 
وهذا العمل االستفزازي وهذه الفتنة الكبرى وهذا الشعار )يوم 
عاش���وراء يوم فرح وس���رور( ردود افعال للمواقف الوطنية 
للموالني آلل البي���ت حينما وقفوا بجان���ب احلكومة احملترمة 
ورئيسها االصالحي، وهؤالء يريدون ان يستفزوا مشاعرنا من 
خالل املساس باالمام احلس���ني گ الذي هو خط احمر عندنا 
والذي يفرح لقتل احلس���ني يوم عاشوراء يكون من اتباع يزيد 

وشريكا في قتل سيد الشهداء سبط رسول اهلل گ.
ونحن في امس احلاجة الى الوحدة الوطنية وااللتفاف حول 
قيادة صاحب السمو األمير وال نرضى بتمزيق الوحدة الوطنية 
والتفرقة بني املواطنني فإن الكويت للجميع على حد س���واء وال 
نسمح لهذه اجلماعة املتطرفة املتحجرة بالعبث بأمن البالد فإن 
امن الكويت فوق جميع املصالح واالعتبارات واغالق هذا املركز 
الطائف���ي البغيض تعزيز للوحدة الوطني���ة وتوطيد للوحدة 

واالخوة االسالمية.

الخرافي ترأس وفدًا برلمانيًا للمشاركة 
في اجتماع لجنة برلمانات المؤتمر اإلسالمي

غادر الب������الد ظه���ر أمس وفد برملاني برئ������اس���ة رئيس 
مجلس األمة جاس���م اخل���رافي متوجها ال���ى جمهورية مص��ر 
العربي����ة الش���قيقة وذلك للمش���اركة في اجتم����اع اللجن���ة 
اخل���اصة لرؤس����اء برملانات احت��اد مج����الس الدول األعضاء 
في منظم���ة املؤمتر اإلس������المي والذي س���يعقد يومي 21-20 

ديسمبر اجلاري في القاهرة.
ومتنى اخلرافي ان حتقق مثل هذه االجتماعات االهداف املرجوة 
منها في حتقيق التكامل والتعاون في ما بني الدول االعضاء االمر 

الذي يعود بالنفع على شعوب تلك الدول.
ويضم الوفد في عضويته كال من النائب صالح عاشور والنائب 

علي الدقباسي والنائب عسكر العنزي.
وكان في وداع الوفد وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األم���ة د.محمد البصيري وأمني ع���ام مجلس األمة عالم 
الكندري وسفير جمهورية مصر العربية لدى البالد طاهر فرحات 

جاسم اخلرافيوكبار املسؤولني باألمانة العامة ملجلس األمة.

د.وليد الطبطبائي

الطبطبائي يطالب بالسماح بإعادة الدورة 
القضائية للمحققين بـ »الداخلية«

حاليا بوظيفة باحث قانوني وال 
يوجد عمل محدد لهم والواجب 

االستفادة منهم.
واستغرب الطبطبائي قبول 
اثنني فقط من الراسبني والسماح 
لهما بإعادة الدورة، بينما البقية 
لم يسمح لهم بإعادة الدورة فأين 
العدالة في ذل���ك؟ فالواجب ان 
الى  النظر  يسمح للجميع دون 

هذا عسكري وذاك مدني.
وطال���ب الطبطبائ���ي وزير 
الداخلية بضم هؤالء والذين ال 
يزيد عددهم عن 15 فردا بدخول 
الدورة القادمة اس���وة بغيرهم 
واالس���تفادة منه���م ف���ي ادارة 
التحقيقات وعدم قتل طموحهم 

بهذه الطريقة.

يوجب السماح لهم بإعادة دخول 
الدورة مرة اخرى حتى ال يضيع 
مستقبلهم الوظيفي خاصة انهم 

د.ولي���د  النائ���ب  طال���ب 
الطبطبائي بالسماح للباحثني 
القانونيني والذين سبق أن دخلوا 
دورة احملققني السابقة والذين لم 
يتجاوزوا ه���ذه الدورة بدخول 

الدورة اجلديدة املقبلة.
وقال الطبطبائي ان عددا من 
الباحثني دخلوا الدورة السابقة 
ودرس���وا ملدة س���نة في معهد 
القضاء وفوجئوا بالرسوب من 
دون سابق انذار رغم ان جميعهم 
م���ن حملة ليس���انس احلقوق 

وبعضهم معدالتهم
 عالية )امتياز وجيد جدا(.

واك���د الطبطبائي ان الدورة 
املذكورة لم يسبق ألحد ان رسب 
فيها وان عدم اجتيازهم الدورة 

السيد محمد باقر املهري


