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ق���دم النائب خالد الع���دوة اقتراحا 6
برغبة بشأن »نقل محطة تنقية الصرف 
الصحي القريبة من مناطق هدية والرقة 
وجاب���ر العلي الى اي مكان غير مأهول 

بالسكان«.

وجه النائب س����عدون حماد سؤاال لوزير 
الصحة د.هالل الساير تساءل فيه عن األسباب 
التي أدت إلى إغالق مس����توصف الصباحية 
التخصصي، وما تاري����خ هذا اإلغالق؟ وهل 
قام����ت الوزارة بإجراء حتقيق في األس����باب 
التي ادت الى اغالق مس����توصف الصباحية 
التخصصي؟ اذا كانت االجابة بااليجاب، فيرجى 

تزويدي بنسخة من التحقيق، واذا كانت االجابة 
بالنفي، فما األس����باب التي حالت دون اجراء 
التحقيق؟ هل مت حتديد موعد إلعادة افتتاح 
مستوصف الصباحية التخصصي؟ اذا كانت 
االجابة بااليج����اب، فيرجى تزويدي بتاريخ 
االفتتاح، واذا كانت االجابة بالنفي، فما االسباب 

التي حتول دون حتديد موعد االفتتاح؟

العدوة لنقل محطة الصرف الصحي
إلى مناطق بعيدة عن السكن الخاص

حماد: لماذا أغلق مستوصف الصباحية الصحي؟

)سعود سالم(د.وليد الطبطبائي ود.محمد الفيلي خالل ندوة »اجلمعية الكويتية« اول من امس

الوزراء أدوات ال ميلكها س���مو 
األمير وهو صاحب االختصاص 
االصيل، وأضاف ان هذا التعطيل 
من شأنه ان يجعل مجلس االمة 
التابعة ملجلس  اللجان  كإحدى 
الوزراء، مما يعط���ي احلكومة 
صالحيات اس���تثنائية ملواجهة 
التش���ريعية نتيجة  الس���لطة 
الدس���توري  اخاللها بالتزامها 
بحضور اجللسات وهذه مخالفة 

دستورية.
وأشار الى ان اخالل احلكومة 
بإلزامه���ا باحلض���ور باعتباره 
واجبا دستوريا تفرضه طبيعة 
وظيفتها، قد يرتب مسؤوليتها 
السياسية، ولكن ال ميكن ان يكون 
بذاته وسيلة مقبولة دستوريا 
لها، واضاف ان اي نص دستوري 
ال ميكن فهمه اال من خالل تكامل 
عناصر وأدوات النظام الدستوري 
بش���كله الكامل القائم على مبدأ 
الفصل بني السلطات، حيث شرع 
الدستور سلطات وصالحيات لكل 
سلطة لتمارس اعمالها ووظائفها 
بعيدا عن التداخل والتشابك مع 
الى ان  السلطات االخرى، الفتا 
تعطيل جلسات املجلس بسبب 
ربطها بحض���ور احلكومة هو 
تعطيل واضح لوظائف السلطة 
التش���ريعية املناط بها الرقابة 
والتشريع، وهذا ما يتناقض مع 

النظام الدستوري بالكامل.
وأضاف: امل���ادة 116 وضعت 
الدس���توري حلضور  اإلط���ار 
احلكومة جللس���ات مجلس���ة 
االم���ة، وان ع���دم قيامها بذلك 
يترتب عليه مس���اءلة رئيسها 
سياسيا لذلك التقصير، ويجب 
على اعضاء مجلس االمة مواجهة 
هذه االش���كالية من خالل اعادة 
تفسير املادة 116 أو بتجاهل غياب 
احلكومة وعقد جلسات املجلس 
بشكل طبيعي مع عدم تنازلهم 
عن صالحياتهم ومخالفة القواعد 

الدستورية.

حضور رئيس الحكومة

من جانبه، اعتبر عضو مجلس 
االدارة ورئي���س جلنة املتابعة 
باجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
البرملاني فايز النش���وان  االداء 
ان قضي���ة ربط عقد جلس���ات 
مجلس االمة بحضور احلكومة 
من املسائل املهمة للغاية نتيجة 
امتالك احلكومة لهذه الورقة التي 
ساهمت في انسحابها من جلسات 
املجلس بشكل متكرر، واضاف 
ان احلكومة كلما أرادت تعطيل 
قانون او جلسة تقوم باالنسحاب 
بالرغ���م من ان املادة 116 توجب 
حضور رئيس احلكومة او بعض 

الوزراء جللسات املجلس.
وق���ال ان احلكومة مبوجب 
الت���ي متتلكها  الورق���ة  ه���ذه 
اصبح���ت مبنزلة الوصية على 
عقد جلسات مجلس االمة، وان 
املعضلة واالش���كالية احلقيقة 
تكمن في ان احلكومة أصبحت 
متتلك صالحيات تفوق صالحيات 
صاحب الس���مو األمي���ر، وهو 
صاحب احلق االصيل الذي ميلك 
تعطيل اجللسات لشهر واحد يتم 
تعويضه فيما بعد من ضمن دور 
االنعقاد، ف���ي حني ان احلكومة 
أصبح���ت قادرة عل���ى تعطيل 
جلسات املجلس في أي وقت وأي 
مدة تريدها وطالب بإقرار القانون 
الذي يتيح للمجلس عقد جلساته 
سواء بحضور او بغياب احلكومة، 
الالئحة  وذلك من خالل تعديل 
الداخلية للمجلس لسد الذريعة 
من اختطاف اجللسات، الفتا الى 
ان اجلمعي���ة الكويتية ملتابعة 
وتقييم األداء البرملاني وكل أفراد 
الشعب الكويتي يرفضون مسالة 
الوصاية من قبل احلكومة على 
مجلس االمة الذي يعبر عن رأي 

وسلطة الشعب.

تكون مبوافقة مجلس االمة، وان 
املادة 66 أيضا أعطت للحكومة 
احلق برد اي قانون باإلجراءات 
احملددة مع اعطاء مرسوم مسبب 
لذلك الرفض، مضيفا في الوقت 
نفس���ه ان هات���ني املادتني وفقا 
لربط عقد جلسات مجلس االمة 
بحض���ور احلكومة هي مبنزلة 

إهدار حكم لهما.
الدس���تور  وأض���اف: أجاز 
للحكومة أن تش���ارك من خالل 
املعين���ني في عضوية  وزرائها 
مجل���س االم���ة، وان الس���لطة 
التشريعية في النهاية هي التي 
متارس السيادة والتشريع على 
اعتبارها س���لطة الشعب، وان 
الدستوري في  هذا االس���تثناء 
مش���اركة احلكومة في عضوية 
البرملان يجب أال يتوسع بحيث 
تصبح تلك االقلية املعينة بيدها 
السلطة في تعطيل أعمال االغلبية 
التي مت اختيارها من الشعب كما 
هو حاصل في تعطيل جلسات 
املجلس بسبب غياب احلكومة 
املتكرر، حيث انه ال ميكن اعتبار 
ذلك احل���ق الذي ل���م يتضمنه 

القانون الدستوري بالعرف.
وأوضح ان احلل لهذه القضية 
يكم���ن إما ف���ي اعادة تفس���ير 
املادة 116 من خ���الل التوضيح 
وضرورة اقتناع أعضاء مجلس 
االمة املؤيدين لهذا الطرح والذي 
يعتبرون ايضا مبنزلة االشكالية 
املعيق���ة للح���ل، او أن تتوحد 
صفوف أعض���اء البرملان ويتم 
إرسال رسالة الى احلكومة من 
خالل عقد جلسات املجلس حتى 
لو غابت عنها وعندها تنتهي هذه 
املشكلة، الفتا الى ان صالحيات 
احلكومة في هذه احلالة ستتجاوز 
صالحيات صاحب السمو األمير 
في تعطيل جلسات املجلسة ملدة 
شهر واحد فقط، وان احلكومة 
في هذه احلالة لديها أدوات أسهل 
بكثير من رفضها ألي مقترح أو 

قانون من املجلس عبر امتناعها 
عن احلضور فقط.

وقال »أنا ال ألوم احلكومات 
املتعاقبني  السابقني  ورؤساءها 
في تكرار هذا املسلك الذي كان 
الس���ابق نتيجة ان  مقبوال في 
املمارسات كانت يسيرة في ذلك 
الواقع، ولكن ألوم املجلس الذي 
تبنى هذا الوضع، حيث ال ميكن 
في يومنا هذا االستقامة في العمل 

النيابي بهذا الشكل«.
 وأكد ان اي عمل برملاني ناجح 
وجاد يحتاج الى حضور احلكومة 
جللسات املجلس، وان حضورها 
من الناحية املوضوعية مهم جدا 
واألصل وجودها، ولكن في املقابل 
ليس م���ن الضروري حضورها 
لعقد جلسات املجلس، وأضاف: 
بلغ السيل الزبى لهذه املمارسة 
اخلاطئة التي س���توجب اعادة 
تفسير نص املادة 116 خصوصا ان 
اعضاء املجلس منقسمون ما بني 
مقتنع ومعارض لتلك املمارسة، 
قائال »اعتقد ان احلكومة حفرت 
لنفسها حفرة وتصريحات وزير 
الشؤون االخيرة حول اسباب عدم 
حضور احلكومة جللسة املجلس 
أثارت حفيظة الناس واالعضاء 

على حد سواء.

بدعة سياسية

 من جانبه يرى أستاذ القانون 
في كلية احلقوق بجامعة الكويت 
د.عبيد الوسمي ان رفع جلسات 
مجلس االمة لعدم اكتمال حضور 
النصاب  اكتم���ال  احلكومة مع 
النعقاد اجللسة بدعة ال أساس 
دس���توريا لها، وان مسالة عدم 
حضورها جللس���ات املجلس���ة 
مش���كلة غير موجودة باألصل، 
معتبرا هذه املسالة جدال قدميا ال 

يزال يتجدد الى يومنا احلالي.
وأكد أن صاحب السمو األمير 
ميارس صالحيات���ه عن طريق 
وزرائه، وليس مقبوال ان ميلك 

األمير.
واوض���ح ان هذه املمارس���ة 
احلكومية التي ال ميكن اعتبارها 
عرف���ا قانوني���ا أو دس���توريا 
ستساهم في سلب دور االعضاء 
ومجلس االمة من ممارسة مهامهم 
املنصوص عليه بالدستور، مما 
س���يجعل البرملان ف���ي النهاية 
التابعة  اللج���ان  مبنزلة احدى 
ملجلس الوزراء، قائال »ان كانت 
احلكومة تريد الذهاب الى احملكمة 
الدستورية فأهال وسهال ولنحسم 
هذه القضية«. وطالب من احلكومة 
ممثلة بوزارة الشؤون بضرورة 
إش���هار كل جمعيات النفع غير 
املشهرة على اعتبارها مؤسسات 
مجتمع مدني تساهم في جذب 
الش���باب للعمل مبا يخدم البلد 
بدال من اخلروج الى الش���وارع 

ورش الفوم على الناس. 

وجوب حضور الحكومة

ق���ال اخلبير  م���ن جانب���ه 
الدس���توري د.محمد الفيلي ان 
نص امل���ادة 116 تق���ر بوجوب 
حض���ور رئي���س احلكومة أو 
بعض أعضائها جللسات مجلس 
االمة، وان هذه املادة لم تتضمن 
اجلزاءات القانونية في حالة عدم 
حضورها لتلك اجللسات، الفتا 
ال���ى ان العرف يجب ان يتوافر 
فيه ركنان مهمان وهما »اعتقاد 
واعتي���اد«، وال ميكن ان يكون 
العرف أيض���ا مبنيا على تكرار 

املخالفات.
وأش���ار الى ان الدستوريني 
توقع���وا ح���دوث أزم���ات بني 
الس���لطتني، مما دفعه���م ملنح 
أدوات لكل سلطة تستخدمها في 
املادة  هذا اجلانب، حيث نصت 
106 على ان للحكومة احلق في 
تعطيل جلسة مجلس االمة لفترة 
ال تتجاوز الشهر الواحد فقط يتم 
تعويضها في نفس دور االنعقاد، 
وان أي زيادة في املدة يجب ان 

حمد العنزي
أكد النائب د.وليد الطبطبائي 
ان قضية عقد جلس���ات مجلس 
األمة بحضور احلكومة هي قضية 
ال يختلف فيها اثنان أو يتناطح 
بها عنزان، مش���ددا على ان أي 
نائب س���واء من احلكوميني أو 
غيرهم يواف���ق على هذا الربط 
فإنهم يخونون منصبهم ويخلون 
بالثوابت الدستورية والقانونية 
القائمة على مبدأ فصل السلطات، 
حيث ال ميك���ن ان تكون أعمال 
مجلس االمة مرتبطة بحضور 

احلكومة.
النائب د.الطبطبائي  حديث 
جاء خالل ندوة اجلمعية الكويتية 
البرملاني  ملتابعة وتقييم االداء 
يوم اول من امس ملناقشة قضية 
ربط عقد جلسات مجلس االمة 
بحضور احلكومة، مبش���اركة 
اخلبير الدستوري د.محمد الفيلي، 
واستاذ القانون في كلية احلقوق 
بجامعة الكويت د.عبيد الوسمي، 
االدارة ورئيس  وعضو مجلس 
جلنة املتابعة باجلمعية الكويتية 
البرملاني  ملتابعة وتقييم األداء 

فايز النشوان.

شروط عقد الجلسات

في البداية اشار النائب د.وليد 
الطبطبائي الى الشروط الثالثة 
لعقد اجللسات اخلاصة مبجلس 
االمة وهي املكان احملدد، الوقت 
ان  احملدد والنص���اب، واضاف 
شروط عقد جلس���ات املجلس 
ل���م تتضمن ض���رورة حضور 
احلكومة لضمان عقدها بالرغم 
من ان الوزراء يعتبرون أعضاء 
في املجل���س، الفتا الى ان املادة 
116 نصت على ان عدم حضور 
احلكومة جللسات املجلس هو 
إخالل مبسؤوليتها الدستورية.
وأوض���ح ان املقت���رح التي 
تقدمت به كتلة التنمية واالصالح 
املتعلق بهذه القضية نص على ان 
يضاف على املادة 74 من قانون 
الالئحة الداخلية نص جديد لعقد 
جلسات املجلس مباشرة في حالة 
القانوني، وان  النصاب  اكتمال 
هذا املقترح س���يتم عرضه على 
اللجنة التشريعية البرملانية يوم 
غد ملناقشته، ومن ثم طرحه على 
االعضاء للتصويت عليه، واضاف 
انه يتوقع ان يكون س���يناريو 
احلكومة املتوقع في حالة طرح 
املقت���رح للتصويت عليه داخل 
البرملان برفضه على أساس انه 
غير دس���توري، وان في حالة 
التصويت عليه فإنها ستحيله 
للمحكمة الدستورية للفصل فيه 
وحسمه، قائال »إذا كان املقترح 
مستوفيا جميع شروطه القانونية 
فإن احملكمة ستوافق عليه، أما ان 
كان هناك تدخل سياسي من قبل 

احلكومة فهذه قضية اخرى«.
وأض���اف: قضي���ة ربط عقد 
جلسات مجلس االمة بحضور 
احلكوم���ة هي قضية ال يختلف 
فيها اثنان او يتناطح بها عنزان، 
وان اي نائب سواء احلكوميني 
او غيره���م يواف���ق عل���ى هذا 
الربط فإنهم يخونون منصبهم 
الدستورية  ويخلون بالثوابت 
القائم���ة على مبدأ  والقانونية 
فصل السلطات، حيث ال ميكن 
ان تك���ون اعم���ال مجلس االمة 
مرتبطة بحضور احلكومة كما 
حدث في عام 2009 عندما تأخرت 
احلكومة في تشكيلها ملدة شهرين 
تقريبا تعطلت من خاللها جلسات 
مجلس االمة، خصوصا ان احلق 
االصيل لصاحب السمو األمير 
في تعطيل جلس���ات املجلس ال 
متتد ألكثر من شهر واحد، ويتم 
تعويض ذلك التعطيل، في حني 
ان احلكومة قادرة على تعطيل 
جلس���ات املجلس أكثر من ذلك 
احلق األصيل لصاحب الس���مو 

الطبطبائي: قضية حضور الحكومة ال يختلف عليها اثنان 
وأي نائب يوافق على »الربط« فإنه يخون منصبه

خالل ندوة أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني أول من أمس

مسلم البراك

محمد هايف  

 المويزري إلعادة هيبة »األمة« بإقرار قانون
صحة انعقاد الجلسات حتى لو تغيبت الحكومة

النائب ش���عيب  اك���د 
املويزري ان تعمد احلكومة 
ع���دم حضور اجللس���ات 
الت���ي تناق���ش قوانني ال 
ترضى عنه���ا، يعد اهانة 
ملجل���س االمة وتقليال من 
شأن النواب، ويعطل عمل 
السلطة التشريعية، الفتا 
الى ان اس���لوب احلكومة 
باحلض���ور متى ش���اءت 
والتغيب متى شاءت عن 
اجللسات هو اسلوب غير 
الئق ويجب ان يتم وضع 
حد قانوني وتشريعي له 

يعيد االحترام الى ممثلي الشعب.
وقال املوي���زري في تصري���ح صحافي 
مبناسبة بدء اللجنة التشريعية في مناقشة 
اقتراح بقانون عن صحة انعقاد اجللس���ات 
حتى لو تغيبت احلكومة، انه فور رفع اجللسة 
االخيرة املخصصة ملناقشة قانون اخلبراء 
لعدم حضور احلكومة اتفقنا نحن ومجموعة 
من النواب على طرح تعديل تشريعي على 
املادة 74 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في 
شأن الالئحة الداخلية للمجلس بحيث ينص 
القانون على صحة انعقاد جلسة مجلس االمة 
متى اكتم���ل النصاب القانوني دون ان ينال 
من صحة انعقادها ان يكون جميع االعضاء 

احلاضرين من غير الوزراء.
وطالب املوي���زري اللجنة التش���ريعية 
والقانونية البرملانية بسرعة اقرار هذا التعديل 

واحالت���ه ال���ى املجل���س 
ملناقشته واقراره ليصدر 
الهيبة  بقان���ون الع���ادة 
واالحت���رام الى الس���لطة 
التش���ريعية التي تتحكم 
فيها احلكومة »الس���لطة 
التنفيذية« من خالل تعمدها 
عدم حضور اجللسات التي 
ال ترغب فيها، والذي يثبت 
ان احلكومة ه���ي التي ال 
تتع���اون مع النواب، رغم 
التشريعية  ان السلطتني 
والتنفيذي���ة من املفترض 
ان تعمالن من اجل الصالح 
العام. واس���تغرب املوي���زري عدم حضور 
احلكومة اجللسة االخيرة رغم انها كانت قد 
احالت 16 اتفاقية دولية و12 مرسوما بقانون 
لربط املوازنة العامة للدولة وطل�بت سرعة 
اقراره���ا بصفة مس���تعجلة، ثم تتغيب عن 
حضور اجللسة بحجة اعتراضها على قانون 

اخلبراء.
واضاف املوي���زري ان احلكومة اذا كانت 
ال ترغب في اقرار قانون او مقترح فإنه من 
املفترض واملنطقي ان حتضر اجللسة وفق 
االطر الدستورية وان تعلن رفضها وتصوت 
ضد القانون، وفي حال موافقة املجلس عليه، 
فإن احلكومة من حقها رده، مش���يرا الى ان 
عدم حضور احلكومة ورفع اجللسة يؤدي 
الى تعطيل مناقشة عدد من القضايا االخرى 

املهمة املدرجة على جدول االعمال.

أكد أن السلطة التنفيذية ال تتعاون مع النواب

شعيب املويزري

البراك إليقاف قرار
عدم التجديد للعسكريين »البدون«

هايف يسأل الحمود عن المخالفات
المنسوبة لرئيس قسم الحاسب اآللي

المسلم يناشد الحمود إيجاد حل جذري 
لمشكلة الطلبة الكويتيين في البحرين

دعا النائب د.فيص��ل المسلم وزيرة التربي��ة 
د.موضي الحم���ود الى ايج�����اد ح��ل جذري 
لمشك��لة الطلبة الكويتيين في جامعات البحرين، 
محم��ال اياها مسؤولية انهاء معاناة ابنائنا مع 
الجامع��ات التي تراوغ في تصديق الشهادات 
مدعية وج��ود تج�����اوزات ال دخ��ل لطلبتنا 
فيه��ا انم��ا تتحمله�����ا الجامعات البحرينية 

واتحاد الجامعات.
وقال د.المسلم، في تصريح للصحافيين، ان 
زيارة رئيس الوزراء البحريني مقدرة، وان كنا 
نأمل ان تساهم في حل مشكلة الطلبة الكويتيين 
وعلى السلطات البحرينية ان تحمل المسؤولية 
من كان مسؤوال عن تفاقم المشكلة، مشيرا الى 
ان االمر بحاجة الى قرار سياسي، ويا حبذا لو 
ان س���مو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد 
ضمن قضية الطلبة اجندة اجتماعاته مع رئيس 

الوزراء البحريني.
وبين د.المسلم ان التحاق الطلبة في الجامعات 

البحرينية تعود الى عام 2006، وقتذاك سعينا 
)اعضاء اللجنة التعليمية البرلمانية( الى انصاف 
الطلبة الدارسين في البحرين، ولم يكن آنذاك 
معترف بها، وتالي���ا اعترف بها من البحرين، 
بدورها اعترفت الكويت بها، وانخرط الطلبة في 
الجامعات بناء على االعتراف الرسمي ال�����ذي 
صدر من السلطات البحرينية، مستغربا عدم 
االعتراف بشهادات الطلبة راه����نا رغم ما تكبدوه 

من مشقة الجهد والدراسة.
وتساءل د.المسلم: ما ذنب الطلبة؟ مبينا: 
باالمس القريب التقيت زهاء 100 طالب واستمعت 
الى حجم ا لمعاناة التي يختزنونها في صدورهم، 
هناك طلبة لم يتسلموا شهاداتهم منذ عامين، 
ان كانت هناك مخالف���ات تتحملها الجامعات 
البحرينية واتحاد الجامعات وال يتحملها الطلبة 
الكويتيون، فما ذنب الطالب المبتعث من قبل 
الدولة؟ فإن لم يقدم ش���هادة دراسية يصبح 

ملزما باعادة االموال التي صرفت عليه.

مؤملا حيث ال معاش وال مصدر 
رزق ميكن ان يعيشوا عليه 

مع اسرهم.
ورأى انه من الظلم نسيان 
وجتاهل دور هؤالء العسكريني 
في خدمة اجليش طوال عقود 
من الزمن، مؤكدا اهمية ابراز 
ملسات الوفاء التي يتمتع بها 
الكويتيون خصوصا مع فئة 
لم نسمع ونرى منها اال اخلير 
بل قدموا تضحيات ال أول لها 
وال آخر واشتركوا في معركة 
اجلسور وانسحبوا مع القوات 
العربية  اململكة  الى  املسلحة 
ليعودوا ويشاركوا في ضرب 
القوات العراقية وطردها من 
الكوي����ت ودخلوا فرحني في 
التي عاش����وا وولدوا  بلدهم 

فيه.
وتس����اءل: »كيف بعد كل 
هذا العط����اء والدور الوطني 
املشرف يأتي مثل هذا القرار 
العشوائي غير املدروس برفض 
التجديد له����م، مؤكدا ان هذا 
»القرار ظالم وجائر« وقرار 

ال يخدم البلد.
وامل البراك من وزير الدفاع 
ان يلتزم مبا وع����د به وهو 
اهل لهذا الوعد ان يحسم هذا 
املوضوع حتى ال نخلق شعورا 
في نفس هؤالء العسكريني بأن 
الكويت التي عملوا وتعبوا من 

اجلها قد تخلت عنهم.
واكد ان املؤسسة العسكرية 
القطاعات ميكن ان  مبختلف 
تس����تفيد من خدمات هؤالء 
العسكريني الذين بلغوا القدرة 
على التدريب وتطوير قدرات 
اجلن����ود القتالي����ة وفي كل 

املجاالت العسكرية.

الكلي���ة بكتاب رس���مي ادارة 
الهيئة بتغيبه، وان مت االبالغ 
فما املدة التي تغيب فيها عن 
العمل وما االجراءات القانونية 

التي اتخذت جتاهه؟
وفي س���ؤال آخر، قال: منى 
ال���ى علمي عجز وزارة التربية 
التص���دي لتصفح املواقع  عن 
االباحية من قبل طالب املرحلة 
الثانوية واستفحالها مما يهدد 
انتش���ارها للمراح���ل االخرى، 
طالبا تزويده بجميع القرارات 
والنشرات املتعلقة بحجب تلك 
املواقع من توضيح االس���باب 
واملبررات لعدم تنصيب برامج 
احلجب في اجهزة الكمبيوتر التي 
توزع على املدارس، وصورة من 
العقد املعتمد بني وزارة التربية 
والشركة املزودة خلدمة االنترنت 
اتفاق  التي س���بقت  والدراسة 
العقد من قب���ل وزارة التربية 
وعدم حج���ب محركات البحث 
التي توجد فيها خدمات ترجمة 
وتشمل »بروكسي« فك احلجب 
وما يؤكد متابعة الوزارة لتحديث 
»دومني« تلك املواقع من خالل 
الكتب الرسمية املزودة خلدمة 

االنترنت.

واعتبر ان قرار عدم التجديد 
لهؤالء العس����كريني هو قرار 
غير مدروس خصوصا ان االخ 
وزير الدفاع يعلم ويدرك اهمية 
استمرار هؤالء في اعمالهم بل 
ان سبق ان وعد الوزير بالتمديد 
لهم، ودعا البراك في هذا الصدد 
اعضاء جلنة الداخلية والدفاع 
التحرك ولقاء مسؤولي  الى 
وزارة الدف����اع حتى ال يكون 
هؤالء العسكريون حتت رحمة 
املقصلة وقطع مرتباتهم والذي 
يعني انهاء حياتهم خصوصا 
انهم حملوا السالح ودافعوا عن 
الكويت في كل املواقع سواء 
في احلروب القومية او حرب 
حترير الكويت حتى نسوا فيها 
اهاليهم من اجل املشاركة في 

معركة التحرير.
واشار الى ان القانون يعطي 
التجديد لهؤالء  الدفاع  وزير 
العسكريني كل عام وتاليا البد 
من ايقاف توجه انهاء خدماتهم 
خصوص����ا انهم ال يحصلون 
على حق التقاعد، االمر الذي 
يعني انهم سيواجهون واقعا 

التحقيق وجلنة التأديب وكل 
املستندات املتعلقة والقرارات 
التأديبي���ة الص���ادرة في هذا 
الش���أن، واذا لم يت���م اجراء 
حتقيق في هذه الشكوى يرجى 
موافاتي باالسباب، وكم عدد 
املهمات الرسمية التي قام بها 
املذكور منذ تعيينه رئيس���ا 
لقسم احلاسب اآللي، مع حتديد 
ن���وع املهمة ومكانه���ا واملدة 
املستغرقة، وهل تغيب رئيس 
القسم عن العمل بال عذر خالل 
الفصل الدراسي املاضي وتبني 
انه خارج البالد، وهل ابلغ عميد 

طالب النائب مسلم البراك 
بايقاف قرار وزارة الدفاع في 
شأن عدم التجديد للعسكريني 
البدون الذين جتاوزت اعمارهم 

ال� 55 عاما.
واعتبر البراك في تصريح 
للصحافي����ني ام����س ان هذا 
التي  الفئة  القرار يظلم هذه 
عملت بوف����اء واخالص من 
اجل الكوي����ت، داعيا النائب 
االول ووزير الدفاع الش����يخ 
جابر املب����ارك الى »ان يكون 
كما عهدناه دائما وفيا بعهده 
الذي قطعه بالتمديد لهؤالء 

العسكريني«.
ال����ى اهمية  البراك  ودعا 
االس����تفادة م����ن خدم����ات 
العس����كريني الب����دون الذين 
يحمل����ون اوس����مة الواجب 
ولديهم من اخلبرة والكفاءة 
والقدرة عل����ى خدمة القوات 
املسلحة وتدريب العاملني في 

مختلف املواقع العسكرية.
واكد ان هؤالء العسكريني 
الذين اليزال����ون على رأس 
اعمالهم يعمل����ون بإخالص 
العسكرية  ووفاء للمؤسسة 
التي ينتمون لها بعد ان خدموا 
وعملوا لسنوات طويلة في ظل 
الشعور الوطني باالنتماء الى 
الكويت الذي يدفعهم للعمل 

بأمانة وشرف.
وعب����ر البراك عن اس����فه 
ق����رار في  الش����ديد لوجود 
الدفاع النهاء خدمات  وزارة 
العسكريني املخلصني  هؤالء 
بع����د ان عملوا لفترات تصل 
الى 30 و20 عاما كانوا خاللها 
منوذجا في االمانة والشرف 

واالخالص.

وج���ه النائب محمد هايف 
سؤاال لوزيرة التربية ووزيرة 
العال���ي د.موضي  التعلي���م 
احلمود جاء فيه: منى الى علمنا 
تقدمي عدد م���ن اعضاء هيئة 
التدريس بقسم احلاسب اآللي 
بكلية الدراسات التجارية في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بشكوى ملدير عام 
الهيئة ونائب املدير العام ضد 
رئيس القس���م، وقد تضمنت 
الشكوى دالئل تفيد باستهزاء 
رئيس قس���م احلاسب اآللي 
بكلية الدراسات التجارية باهلل 
س���بحانه وتعالى وبالرسول 
الدين  املكرم ژ والطعن في 
االس���المي وطالبوا باحالته 

للتحقيق.
وتساءل هايف: ما املخالفات 
املنسوبة لرئيس قسم احلاسب 
اآللي؟ وهل تشكل ان صحت 
مخالفة الحكام القانون اجلزائي 
الكويتي، طالبا تزويده بنسخة 
من الشكوى وجميع مرفقاتها، 
وماذا مت بشأن هذه املخالفات، 
وهل يت���م التحقيق فيها، مع 
تزويدي بنس���خة م���ن قرار 
االحالة للتحقيق وتشكيل جلنة 

دعا المبارك إلى الوفاء بعهده

طالب بنسخة من قرار اإلحالة إلى التحقيق وتشكيل لجنة تأديب


