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عسكر: الفهيد والرفاعي ساهما في تطوير التعليم
ويستحقان منا جميعًا الشكر والعرفان ال النكران

الفهيد والرفاعي على املال العام 
واس����تثمار مخصصات اجلامعة 
والهيئة بشكل وجيه، مشيدا في 
الوقت عينه بالعالقة التنسيقية 
العالية بني اجلامعة والهيئة من 
جهة ومؤسسات الدولة املختلفة 
كوزارتي املالية والتربية واملجلس 
األعلى للتخطيط من جهة أخرى. 
وأش����اد عسكر بالدور الذي لعبه 
الفهي����د والرفاعي نح����و خدمة 
سوق العمل عبر الدراسات التي 
تقوم بها إدارات املوارد البشرية 
املختص����ة لديهما لدراس����ة مدى 
مواءمة ومطابق����ة املخرجات مع 
احتياجات س����وق العمل ووضع 
آلية للتوفيق بني س����وق العمل 
وهذه املخرجات، مش����يرا الى ان 
سوق العمل يعتمد بشكل رئيسي 
على مخرجات املؤسستني وال غنى 
للكويت ع����ن جامعتها وهيئتها 
وال ميلك املرء إال ان يقول شكرا 

لقيادتهما احلالية.

املخالفات لبنود املناقصة؟
وهل التزم املقاولون بالتقيد 
ببنود املناقصة وقرار مج����لس 
 2002/904 رق���م  ال���وزراء 
والت����زامه بنص املادة 6 من 
القانون رقم 19 لسنة 2000 فيما 
يخص نسبة العمالة الوطنية 
وه���ل مت تزويد الوزارة بعدد 
العمالة الوطنية لديه، يرجى 
تزويدنا بصورة من نس���بة 

العمالة الوطنية.
وهل قامت الوزارة بسداد أي 
الباطن  مستحقات ملق�����اولي 
بع���د تقدميهم م���ا يثب��ت ان 
املق���اول )الفائ���ز باملناقصة( 
لم يقم بتس���ديد مستحقاتهم 

لديه؟
وهل التزم املقاول بس���داد 
رواتب العمالة وما سبب إضراب 
عمال بعض الشركات في اآلونة 
األخي���رة؟ مع العلم ان وزارة 
الشؤون أثبتت ذلك في محاضر 

رسمية لها.
وأما بالنس���بة الى تغييب 
العمال املنظمني للعمل باملوقع 
فهل اتخذت الوزارة اإلجراءات 
املتبعة على املقاول وهل تكرر 
مثل ه���ذا األمر الذي قد يؤدي 

الى كارثة؟

وقال عس����كر »لقد بذل هذان 
الرج����الن الكثي����ر م����ن جهدهما 
وعرقهما ووقتهما في سبيل الكويت 
وأبنائها، وهم����ا ال ينتظران من 
أحد ان يش����كرهما على ما قدماه، 
ألن����ه نابع م����ن وطنيتهما، ومن 
املفترض ان نقدر تعبهما وجدها 
واجتهادهما، لكن ما حصل ويحصل 
اآلن مع احترامي الش����ديد حلق 
النواب في إبداء الرأي واملالحظة، 
يدخل ف����ي باب نك����ران اجلميل 
لهذين الرجلني«. وبنينّ عسكر ان 
الواردة بشأن  التقارير السنوية 
اخلطة التشغيلية للجامعة والهيئة 
تؤكد ان املؤسستني تترجمان فعليا 
األهداف النوعية والكمية والبحثية 
الرامية الى االرتقاء العلمي جلميع 
البرامج األكادميية وحتسني نوعية 
اخلريجني، مضيفا ان التقارير ربع 
السنوية ملتابعة صرف امليزانية 
املالية الالزمة لتنفيذ أهداف اخلطة 
التعليمية التنموية، تؤكد حرص 

خيرة أبناء الهيئة للدراسة خارج 
البالد في أفضل وأرقى اجلامعات 
األميركية واألوروبية، وحرصه 
الدؤوب على فصل قطاعي التدريب 
والتعليم التطبيقي عن بعضهما 
البعض، س����عيا لتش����ييد حلم 
اجلميع بإقرار جامعة جابر للعلوم 

التطبيقية«.

في حساباتهم الشخصية في 
بنوك الكويت على ان يتم إشعار 
الوزارة بذلك، وفي حالة عدم 
التزام املقاول برواتب عمالته 
املذكورة باملناقصة يحق للوزارة 
تطبيق ما جاء في بند الغرامات 

للمناقصة على املقاول.
وفي حالة تغيب أحد العاملني 
املذكوري�����ن في تنظيم عمالة 
املقاول باملوقع حس����ب تنظيم 
عمال���ة املقاول لكل محطة في 
إذن كتابي من  ب���دون  املوقع 
ال���وزارة، يحق لل���وزارة في 
هذه احلالة فرض غرامة مالية 
على املقاول بقيمة 100 دينار 
عن كل يوم تأخير أو جزء من 
اليوم يتغيب فيه أحدهم، كما 
انه تستحق الغرامات املذكورة 
في املناقصة مبجرد حصولها 
وبدون احلاجة ال���ى إنذار أو 
تنبيه او اتخ���اذ اي اجراءات 
قضائية ومن دون حاجة إثبات 
الضرر الذي يعتبر في جميع 

األحوال متحققا.
ل���ذا يرج���ى إفادت���ي عن 

اآلتي:
مدى التزام املناقص بالنسبة 
لبن���ود املناقص���ات، وهل مت 
اتخاذ االجراءات الالزمة جتاه 

للمالك في هذه احلالة ان يسدد 
قيمة هذه املستحقات حلساب 
املقاول من الباطن احمللي بعد 
تقدميه ما يثبت اس���تحقاقه 
لها، ذلك بخصمه���ا من قيمة 
العق���د، دون ان يكون احلق 
ف���ي املعارضة وبغير احلاجة 
الى إنذار او اتخاذ اي اجراءات 

قضائية.
ورواتب عمالة املقاول وفيها 
يجب ان يلتزم املقاول بالرواتب 
أدنى  الواردة باملناقصة كحد 
ألفراد عمالته بعد إمتام مختلف 
االس���تقطاعات، على ان يتم 
العمالة شهريا،  إيداع رواتب 

مبا ال يدع مجاال للش����ك طبيعة 
هذين املس����ؤولني، فقد آثرا عدم 
الرد واملض����ي قدما نحو تطبيق 
الرامية لتطوير  اخلطط العلمية 
العمل داخل اجلامعة والهيئة ملا 
فيه مصلح����ة الطلبة في الدرجة 
األولى، ثم أعضاء هيئة التدريس 

في الدرجة الثانية.
واستذكر عس����كر بكثير من 
االعتزاز الدور الذي لعبه الفهيد 
عل����ى مس����توى تدش����ني احلرم 
اجلامعي بالشدادية، وإقرار كادر 
أعض����اء هيئ����ة التدريس فضال 
عن اختي����ار أكفأ أعض����اء هيئة 
التدري����س م����ن خ����ارج الكويت 
لتدريس أبنائنا الطلبة ناهيك عن 
حرصه الشديد على احملافظة على 
األع����راف األكادميية داخل احلرم 
اجلامعي، مضيفا »وال أنسى الدور 
الذي لعبه ومازال د.الرفاعي في 
املجاالت الس����ابقة نفسها، فضال 
ابتعاث  عن حرصه الشديد على 

باألسلوب اجلديد للع����الج ان 
يطبق في الكويت.

وأك���د ض���رورة ان يكون 
العالج  القرار حول أس���لوب 
بيد املرضى وعائالتهم إذ هم 
من يعيش املعاناة، خصوصا 
انه لم تلحظ أضرار لألسلوب 

اجلديد للعالج.
م���ن جان���ب آخ���ر، وجه 
الطبطبائي سؤاال لوزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشريعان جاء فيه: 
تنص مناقصات صيانة القواطع 
الكهربائية على الشركات التي 

تفوز باملناقصة على التالي:
دعم العمالة الوطنية وفي 
املناقصة يتعهد املقاول بااللتزام 
بنص املادة 2 من قرار مجلس 
الوزراء رقم 2002/904 بشأن 
حتديد نسب العمالة الوطنية 
لدى اجلهات غير احلكومية، 
وذلك التزام���ا بنص امل�ادة 6 
من القانون رقم 19 لسنة 200 
في شأن دعم العمالة الوطنية 
العم����ل في  وتشجيعها على 
اجلهات غير احلكومية املعدل 
بالقرار رقم 922 لسنة 2003.

وعند عدم قيام املقاول بسداد 
مستحقات اي من مقاوليه من 
الباطن احمللي���ني، فإنه يحق 

أعرب النائب عس����كر العنزي 
عن حتفظ����ه على االتهامات التي 
وجهت الى مدير جامعة الكويت 
د.عبداهلل الفهيد ومدير عام الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي د.يعقوب 
الرفاعي. وقال: »ان املؤسس����ات 
التعليمية يجب ان ننأى بها عن 
الصراعات السياسية، كما ان الدور 
الذي يلعبه الفهيد والرفاعي كبير 
على صعيد استقرار أهم مؤسستني 
تعليميتني في البالد ويس����تحق 
التقدير«، مشيرا بحرصهما على 
النه����وض باملس����توى التعليمي 
للحرمني اجلامعي والتطبيقي من 
القوانني واألعراف  خالل تطبيق 
األكادميية، والنأي باملؤسس����ات 
التعليمية العليا عن أي صراعات 
جانبية تسيء الى صورة التعليم 

لدى أبنائنا الطلبة.
وقال عس����كر ان ردود الفعل 
الهادئة واملتزنة التي صدرت من 
قبل د.الرفاع����ي ود.الفهيد تؤكد 

دعا النائب د.وليد الطبطبائي 
وزارة الصحة الى إقرار العالج 
اجلديد املكتشف ملرضى التصلب 
العصبي )MS( واملعتمد على 
إجراء قسطرة لبعض األوعية 
الدم���اغ، والى  ف���ي  الدموية 
جعل هذا العالج خيارا متاحا 
للمصابني به���ذا املرض املؤلم 
وعلى مس���ؤولية املريض او 
عائلته، خصوصا بعدما تبينت 
فوائد كثيرة لهذا العالج وانه 
يحق���ق حتس���نا ملحوظا في 
حاالت كثي���رة او مينع � على 

األقل � تفاقم املرض.
وق���ال الطبطبائي ان هذه 
املسألة يجب أال تترك خلالفات 
وظيفية ب���ني أطباء األعصاب 
الدموية او  وأطباء األوعي���ة 
ف���ي االختصاصات  تناف���س 
بقدر ما تكون مصلحة املريض 
األساس في اتخاذ القرار النهائي، 
كما يج���ب األخذ باالعتبار ان 
الط���رق التقليدي���ة في عالج 
التصل���ب العصبي ال  مرض 
حتقق نتائج ملحوظ�����ة وان 
كثيرا من املرضى وعائ����التهم 
ال���ى  مس���تعدون للذه���اب 
خ����ارج الكوي���ت للع�����الج 
اذا لم تسم���ح وزارة الصحة 

عسكر العنزي

د.محمد احلويلة

عدنان املطوع

د.معصومة املبارك

شعيب املويزري

د.وليد الطبطبائي

الطبطبائي يدعو وزارة الصحة إلى إقرار العالج 
الجديد لمرضى »MS« كخيار متاح للمريض وعائلته

سأل وزير الكهرباء عن مناقصات القواطع الكهربائية

الحويلة يشيد بجهود رجال مكافحة المخدرات

المويزري يحّذر من محاوالت إهدار المال العام

المطوع: اجتماع لجنة محطة مشرف
يناقش إصالح بنود تسلم وتسليم المشاريع

الحمود: تشكيل لجنة الختيار 
نواب مدير عام هيئة »التطبيقي والتدريب«

رداً على سؤال لمعصومة

واختتم احلويلة تصريحه بأنه 
واميان����ا منه بجه����ود كل قيادات 
ومنتس����بي وزارة الداخلي����ة في 
احلفاظ على األمن واالس����تقرار 
ومكافحة اجلرمية بكل أش����كالها 
فانه سيتقدم باقتراح برغبة ملجلس 
االمة بانشاء جوائز سنوية لرجال 
الداخلية باسم صاحب السمو األمير 

تكون على الشكل التالي:
1- جائ����زة الش����يخ صب����اح 
لألداء البطول����ي واملتميز لرجال 

الشرطة.
2- جائزة الشيخ صباح لإلدارة 

املتميزة ذات اجلودة.
3- جائزة الشيخ صباح للقيادة 

املبدعة واملتميزة.
ويكون التكرمي بشكل سنوي 
من خ����الل حفل يقام حتت رعاية 
صاحب السمو األمير يتم فيه منح 
تلك اجلوائز مع شهادات تقديرية 
ومكاف آت مالي����ة مجزية، اضافة 
الى الترقيات االستثنائية لهؤالء 
الرجال، األمر الذي سيخلق تنافسا 
شريفا بني العاملني في الوزارة من 
مدنيني وعسكريني لتطوير املؤسسة 
االمنية اضافة الى انه سيعطيهم 
احلافز القوي نحو مزيد من العطاء 
خللق مجتمع امن ومس����تقر مما 
سيكون له انعكاس ايجابي كبير 

على كل نواحي املجتمع.

التغلب على املشكلة االسكانية في 
فترة وجيزة وتسد نسبة 20% من 
احلاجة املطلوبة حاليا، فضال عن 
تشغيل 70% من املواطنني الكويتيني 
الش����عبية من خالل  والقطاعات 
قدرة القطاع اخلاص التصميمية 
والتنفيذية وادارة املدن واملشاريع 

بعد تسلمها ملدة 40 عاما.
واضاف املط����وع انه يجب ان 
يتدخل القطاع اخلاص ليشارك في 
بناء شركات الطاقة وعلى احلكومة 
ان توفر لها االراضي وشراء انتاجها 
وهي شركات مساهمة عامة وتؤمن 
حوالي 200 ميغاوات اي 10% من 
االنتاج احلال����ي وتعطي ثقة بأن 
تكون الكهرباء في ايد امينة ويسهل 
على احلكومة تخصيص هذا القطاع 

بالكامل في املستقبل.
وقال ان كل هذه املشاريع جاهزة 
وانتهت منها اللجان وأدرجت على 
جدول اعمال املجلس وكلها داعمة 

للخطة التنموية.

اللجنة كانت في وقت س���ابق 
قد قامت بدراسة السير الذاتية 
املقدمة من املرشحني وشهادات 
الوظيفي املعتمدة من  التدرج 
ادارة شؤون العاملني واعضاء 
التدري���س والتدريب  هيئتي 
بالهيئة، وقالت: وكان بند املقابلة 
الشخصية هو احد بنود معايير 
املفاضلة بني املرش���حني، وقد 
اختلف زمن املقابلة الشخصية 
للمرش���حني، حيث جتاوز 30 
دقيقة للبعض منهم، وقد بدأت 
املقابالت الشخصية في السادسة 
والنصف مساء، وانتهت بعد 
منتصف اللي���ل لليوم التالي، 
اللجنة  فالعبرة حس���ب رأي 
ليست بزمن املقابلة لكن برؤية 
كل مرشح وقدرته على طرح 
افكاره بش���كل علمي ومنطقي 

امام اللجنة.
واكدت د.احلم���ود ان عدد 
االجتماعات التي عقدتها اللجنة 
املقابالت  بعد االنته���اء م���ن 
الشخصية جلميع املرشحني بلغ 
ثالثة اجتماعات ناقشت خاللها 
اللجنة تقييم املقابلة الشخصية 
واضافته���ا الى تقييم املعايير 
الوظيفية التي كانت اللجنة قد 
درستها في االجتماعات السابقة 
قبل بدء املقابالت الشخصية، 
وتوصلت في النهاية الى التقييم 
الشامل والنهائي لكل مرشح، 
ومت تدوين ه���ذه االجتماعات 
في محاضر، وقد قدمت اللجنة 
تقريرها النهائي الى مدير عام 
الهيئة متضمنا ترشيح ثالثة 
مرش���حني لكل قطاع حس���ب 

احلروف االبجدية.

أش����اد مق����رر جلنة دراس����ة 
الظواهر الس����لبية الدخيلة على 
املجتمع الكويت����ي مبجلس األمة 
النائب د.محمد احلويلة باجلهود 
اجلبارة التي يبذلها رجال االدارة 
العامة ملكافحة املخدرات خصوصا 
مديرها العميد الشيخ احمد اخلليفة 
ومساعديه وكل القيادات والضباط 
واألفراد بتلك االدارة التي تعتبر خط 
الدفاع األول حلماية شبابنا وأبنائنا 
من تلك السموم واآلفات اخلطيرة 

التي تهدد كيان املجتمع.
واضاف احلويلة ان الضبطيات 
األخيرة لهؤالء الرجال تؤكد يقظتهم 
ومثابرتهم عل����ى مالحقة كل من 
تسول له نفسه العبث بأمن الوطن 
من خ����الل ترويج تلك الس����موم 
والضرب على يديه وتقدميه للعدالة 
حتى تقتص منه ج����راء جرائمه 

النكراء.
وذكر احلويل����ة ان جتار تلك 
اآلفات الس����امة لم يتركوا بابا إال 
وطرقوه لترويج سمومهم واالجتار 
بها ولعل الضبطية األخيرة للمقدم 
الش����يخ عبداهلل احلم����ود املالك 
اخلاصة بضبط جت����ار مخدرات 
يقومون بزراعة تلك اآلفة باحدى 
املناطق السكنية خير دليل على 
ذلك ولكن عني العدالة ويقظة املقدم 
املالك ورجاله املخلصني حالت دون 

سامح عبدالحفيظ
اكد عض����و جلنة التحقيق في 
كارثة مش����رف البرملانية النائب 
عدنان املطوع ان اجتماع اللجنة غدا 
سيتناول الصورة النهائية للتحقيق 
التقارير ومش����اهدات  في جميع 
جميع املسؤولني واملقاول وتقرير 
اللجنة الوزارية املشكلة من قبل 
مجلس الوزراء، كاشفا عن اهمال 
من قبل اجلهات املسؤولة عن ادارة 
املشروع وتشغيله سواء املقاول 
او املالك أو املسؤولني عن العقد. 
وقال املطوع، في تصريح خاص ل� 
»األنباء« انه يجب تصحيح فقرة 
التسلم والتس����ليم في املشاريع 
املقبلة بالنسبة لالشغال ووضع 
االسس للتغلب على هذه الثغرات 
في ا ملشاريع التي تنفذها وزارة 
اللجن����ة  االش����غال.وبخصوص 
اللجنة من  انته����ت  االس����كانية، 
مناقشة القانون بشأن انشاء 10 مدن 
اسكانية يشارك في تنفيذها القطاع 

 قالت وزيرة التربية ووزيرة
    التعلي���م العالي د.موضي 
احلمود انه مت تش���كيل جلنة 
واحدة جلميع القطاعات ال� 3 
الشاغرة الختيار نواب مدير عام 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 

والتدريب.
ج���اء ذلك ردا على س���ؤال 
املبارك  للنائبة د.معصوم���ة 
حول اختي���ار نواب مدير عام 

الهيئة.
واكدت د.احلم���ود ان هذه 
اللجنة تتمتع بكفاءة وخبرة 
ويرأسها وزير التربية ووزير 
التعليم العالي االسبق د.عبداهلل 
الغنيم واعضاء متخصصون 
يتمتعون باخلب���رة والكفاءة 
وعلى دراي���ة ومعرفة بأمور 

الهيئة وقضاياها.
 واضاف���ت: اما فيما يخص 
عمادة الكلي���ات، فهذه اللجان 
تخضع في تشكيلها الى القرار 
اخلاص مبعايير اختيار شاغلي 
الوظائف االش���رافية بكليات 
الهيئة، مؤك���دة انه مت حتديد 
هذه املعايير وفق احكام ونظام 
اخلدمة املدنية وتعديالتها والى 
قانون الهيئة بشأن انشاء الهيئة 
التطبيقي  العام���ة للتعلي���م 
والتدريب، كما مت اخذ موافقة 

مجلس ادارة الهيئة.
وع���ن االجراء ال���ذي اتبع 
لالع���الن عن الوظائ���ف ال� 3 
الش���اغرة، قال���ت: مت االعالن 
اليومية حس���ب  بالصح���ف 
التعميم ومت التعديل بناء على 
مصلحة العمل وبطلب من رابطة 
اعضاء هيئة التدريس ورابطة 

امتامهم جرميتهم.
واك����د احلويل����ة ان مكافحة 
املخدرات يجب أال تكون مقتصرة 
على جهود رجال وزارة الداخلية 
فق����ط بل ان املدرس����ة واألس����رة 
واملسجد وكل مؤسسات املجتمع 
املدني ووسائل االعالم لها دور ال 
يقل ع����ن دور وزارة الداخلية في 
حماية ابنائنا وجتنيبهم ش����رور 
تلك اآلفات وذلك من خالل التوعية 
الدائمة واملتابعة املستمرة وغرس 
القيم واملبادئ احلميدة في نفوس 
األبناء والتي أساس����ها شريعتنا 
االسالمية الغراء وعاداتنا وقيمنا 
العربية األصيلة التي حتضنا على 

مكارم األخالق.

طالب النائب شعيب املويزري مبنع أي محاولة إلهدار املال العام 
او الفساد املالي واإلداري او التنفيع من مشاريع اخلطة التنموية 
الرباعية املمتدة من 2011/2010 إلى 2014/2013 مشيرا الى ضرورة 
قيام األجهزة الرقابية في الدولة ممثلة في ديوان احملاسبة وجلنة 
املناقصات املركزية والفتوى والتشريع بتشديد مراقبتها املسبقة 
على مشاريع اخلطة التنموية والتي ستكلف اخلزانة العامة للدولة 
أكثر من 30 مليار دينار خالل السنوات األربع املقبلة منها 4 مليارات 

و700 مليون دينار خالل السنة األولى للعام املالي 2011/2010.
وقال املويزري في تصريح صحافي مبناسبة بدء تطبيق قانون 
اخلط����ة التنموية رقم 9 لس����نة 2010 في األول من ابريل اجلاري: 
ان هذه املليارات الضخمة التي ستضخها اخلطة يجب ان تصرف 
خلدمة أهل الكويت وحتسني اخلدمات واالرتقاء مبستوى املعيشة 
وبناء ق����الع صناعية وإنتاجية وليس بناء قالع فس����اد وتنفيع 

للمتنفذين.

اخلاص وهي عبارة عن تأسيس 
شركات مس����اهمة عامة يستفيد 
منه����ا املواطنون وحتل مش����كلة 
االس����كان وعليها مسؤولية بناء 
مدن متكاملة تتميز باالختالف عن 
النمط احلكومي املعتاد وتشجيع 
التقدم  كثير من املواطن����ني على 
للحصول على املساكن وذلك بهدف 

التدريب ونقابة  اعضاء هيئة 
العاملني ف���ي الهيئة وموافقة 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي السابقة.
 واضافت: تعتبر الس���يرة 
الذاتية للمتدربني هي من االمور 
الش���خصية التي تتطلب اخذ 

موافقة صاحبها.

مقابلة المرشحين

ومت���ت مقابلة املرش���حني 
ملنص���ب نائب املدير العام في 
يوم واح���د لكل قط���اع، وقد 
طلبت اللجنة م���ن كل متقدم 
ف���ي خطاب الدع���وة للمقابلة 
الش���خصية جتهي���ز رؤيته 
وخططه املستقبلية عن تطوير 
العمل في القطاع املتقدم لشغله، 
حيث قامت اللجنة بدراسة هذه 
الرؤى وناقش���ت املتقدم فيها 
خالل املقابلة الشخصية واعطت 
الكافي  الوق���ت  لكل مرش���ح 
للتحدث عن نفس���ه وخططه 
املس���تقبلية. جدير بالذكر ان 

الشليمي: نظام جديد لتقييم 
أداء النواب وفق أطر علمية

أسامة دياب
اكد رئي����س مجلس ادارة 
الكويتي����ة ملتابعة  اجلمعية 
وتقييم األداء البرملاني ناصر 
الشليمي ان اجلمعية قد وضعت 
نظاما جديدا لتقييم أداء النواب 
سيعلن عنه قريبا بعد عرضه 
على مجموعة من املستشارين 
واالكادمييني، مش����يرا الى ان 
اجلمعية ستستمر على نهجها 
املتمثل في متابعة وتقييم أداء 
البرملان وفق  النواب داخ����ل 
مبادئ علمية وفنية محايدة 

بطبيعة احلال.
واشار الشليمي الى ان النظام اجلديد في التقييم سيعكس بشكل 
كبير مدى أداء النائب ومدى استحقاقه ملعدل النقاط وفق كل نقطة 
مبا سيساهم بشكل كبير في قياس أداء النائب داخل البرملان وفق 
أطر علمية وفنية. واشار الى ان اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم 
األداء البرملاني تعتبر من اجلمعيات الفريدة من نوعها في الشرق 
األوسط في مجال متابعة اداء اعضاء البرملان، واشار الشليمي الى 
ان اجلمعية قد ساهمت في تأسيس الشبكة املدنية ملراقبة البرملانات 
في العالم العربي وهي منظمة اقليمية اسس����ت حتت مظلة جامعة 
الدول العربية واكتس����ب تشكيل هذه الشبكة ترحيبا في األوساط 
العربية ذات الصلة، وقد ش����اركت اجلمعية في مؤمتر عربي حتت 
مظلة جامعة الدول العربية في األردن في شهر مارس املاضي حتت 
عنوان »املؤمتر العربي لتعزيز دور املجتمع املدني في الرقابة على 
البرملان« حضره كوكبة من مؤسسات املجتمع املدني الدولية والعربية 
قدمت فيه اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء البرملاني ورقة 

عمل بينت اوجه الضعف والقوة في البرملان الكويتي.
واشار الشليمي الى ان اجلمعية الكويتية ملتابعة وتقييم األداء 
البرملاني قد قامت بتشكيل مجلس ادارة جديد وذلك خالل اجتماع 
مجلس ادارتها يوم اخلميس املوافق 1 أبريل 2010 وجاء التش����كيل 
كالتالي: ناصر الشليمي – رئيس مجلس االدارة، فايز النشوان – نائب 
رئيس مجلس االدارة، مطلق السويط – امني السر، د.عبداخلالق مال 
جمعة – امني الصن����دوق، د.فوزي اخلواري – عضو مجلس ادارة، 
مطلق العبيس����ان – عضو مجلس ادارة، ش����يماء املسباح – عضو 

مجلس ادارة.
كما مت تشكيل اللجان امللحقة مبجلس اإلدارة كالتالي:

ناصر الشليمي – رئيس جلنة التقييم، فايز النشوان – رئيس 
جلنة املتابعة، مطلق العبيسان – رئيس جلنة االقتراحات، شيماء 

املسباح – رئيسة جلنة العالقات العامة واالعالم.

ناصر الشليمي

د.جمعان احلربشمحمد هايف

الحربش: إهانة الموظفين بالعبدلي وإدخال كتب 
بالمخالفة للقانون بأمر الوزير يدمران هيبة الدولة

هايف: ال يجوز كسر القوانين من خالل تدخل النواب

العراق،  العائ����دة من  القافلة  مع 
معتب����را ان التصرف الذي أعقب 
حادثة حجز بعض الكتب مهزلة، 
ال ميكن ان متر دون محاسبة. وقال 
هايف في تصريح صحافي: ال يجوز 
كسر القوانني مبجرد تدخل نائب، 
فالكتب حولت الى وزارة االعالم، 
وهو اجراء معمول به مع أي كتب 
تدخل البالد، ويجب االنصياع الى 

القانون، وعدم التطاول عليه.
وذكر هايف: ان استخدام القوة، 
واثارة الشغب، واللجوء الى نفوذ 
النواب، أمور من شأنها أن تنسف 

دولة القانون.

قال النائب د.جمعان احلربش 
ان ما ح����دث في منف����ذ العبدلي 
أمس األول يع����د مهزلة وانتهاكا 
صارخا للقانون بأيدي من اؤمتنوا 
للمحافظة عليه، مشيرا الى ان تدخل 
بعض النواب الذين اقسموا على 
احترام الدستور وقوانني الدولة يعد 
هدما للدستور والقانون لتدخلهم 
الصريح ملن����ع موظفي اجلمارك 
من تطبيق اإلجراءات الرس����مية 
املتبعة مع مواطن����ني قادمني من 
العراق وبحوزتهم مجموعة كبيرة 

من الكتب.
وقال د.احلربش: »ان األخطر 
من ذلك ما منى الى علمنا رضوخ 
وزير املالية لهذه الضغوط وطلبه 
من مساعد اجلمرك البري ادخال 
هذه الكتب دون اتباع اإلجراءات 
القانونية، األمر الذي حدا باألخير 
إلصدار أوامر شفوية إليقاف جميع 
اإلجراءات الرسمية وإدخال جميع 

هذه الكتب باملخالفة للقانون«.
وشدد احلربش على ان الوزير 
الذي يأمر موظفيه بكسر القانون 
واملس����ؤول ال����ذي يف����رض على 
مرؤوس����يه عدم اتباع اإلجراءات 
واألنظمة الرسمية يعد وزيرا غير 
مؤمتن على وزارته، مشيرا الى ان 

األخطر من ذلك تعرض املوظفني 
لإلهانة، وذلك عندما يس����تقوي 
بعض املواطنني بالنواب والوزير 
لكس����ر القانون. ودعا د.احلربش 
املالية لسؤال موظفيه عن  وزير 
اإلهانات التي تعرضوا إليها خاصة 
ما قاله احد املسافرين للمسؤول 
اجلمركي بعد ان كس����ر القانون: 
»أنتم ما ينف����ع معاكم غير العني 
احلم����را« وأكد احلربش في ختام 
تصريح����ه الصحافي ان األمر لن 

مير مرور الكرام.
من جانبه استغرب النائب محمد 
هايف ما حدث في منفذ العبدلي 


