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قدم النائب د.جمعان احلربش اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لعدم اس���تغالل 6
وإهمال األرض الواقعة بوسط قطعة 2 في منطقة النزهة وتهالك السور )الكيربي( 
الذي متت تسوية األرض املذكورة فيه منذ اكثر من 15 عاما والتي مت وضع لوحة 
عليها حتمل اسم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل � ادارة املرأة والطفولة قسم 
نوادي األطفال � وحتديدا نادي أطفال النزهة وبسبب عدم االستفادة منها طوال 
هذه الس���نوات إلنشاء أي مرفق، ما جعل منها مواقعا لألوساخ والنفايات ومالذا 
لبعض التصرفات غير الالئقة اجتماعيا، األمر الذي يتطلب س���رعة االس���تفادة 

منها بتخصيصها للهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من اجل إنشاء حديقة 
عامة لتكون متنفسا طبيعيا ألهالي املنطقة او حتويلها الى الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لتأهيلها لتكون مالعب رياضة ميارس بها الشباب هواياتهم وللقضاء 
على وقت الفراغ. لذا فإنني أتقدم باالقتراح برغبة في ضرورة استغالل مساحة 
األرض الواقعة في قطعة 2 مبنطقة النزهة بإنشاء حديقة عامة او مالعب رياضية 
او اي مرفق اجتماعي عام مبس���اهمة وتعاون مع جمعية النزهة التعاونية بدال 

من تركها مهملة ألكثر من 15 عاما.

الحربش إلنشاء حديقة عامة في النزهة

محمد هايف

)سعود سالم(محمد اخلليفة متحدثا د.حسني جليعب   علي الدقباسي وعلي دخيل خالل الندوة

الدقباسي: لن نتهاون في قضية المساس بالثوابت الدينية والعادات االجتماعية

الخليفة: على لجنة الظواهر الس�لبية محارب�ة المظاهر الدخيلة

وثوابتن�ا ثقافتن�ا  لض�رب  شرس�ة  هجم�ة  هن�اك  جليع�ب: 
فهاد: كان األجدر ب�»البلدية« تكريم موظفيها في القاعات العامة

العنزي: حفل التكريم في مدرسة للبنات استفزاز لمشاعر األهالي

فرج ناصر
وصف النائب علي الدقباسي مسألة تكرمي موظفي البلدية في احدى 
مدارس البنات بأنها اكبر من مس����ألة املدرسة، مشيرا الى ان هذا االمر 
مرف����وض بتاتا، معلنا عن محاربة جميع م����ن يحاول زعزعة املجتمع 

الكويتي احملافظ.
وقال الدقباسي خالل الندوة التي اقيمت مساء اول من امس في ديوان 
املرشح السابق علي دخيل العنزي في منطقة اجلهراء وجاءت بعنوان 
»ملاذا مدرس����ة البنات؟« ان هناك من يعطي مشروعية لبعض االعمال 
التي ترفضها كل الديانات، مبينا انه يرفض الغزو الفكري الذي يأتينا 
سواء في البيت أو الديوانيات واالجهزة النقالة وعبر االعالم، وهناك من 

يحاول ان يسحب املجتمع الكويتي احملافظ بعيدا عن جذوره.
وأضاف: سنكون محافظني بكل ما نستطيع على معتقدات وثوابت 
االمة، خصوصا في مس����ألة التكرمي أو غيرها من املسائل التي سيكون 
لنا موقف قوي فيها وسنتصدى لكل سياسة بهذا االجتاه الذي يأتي من 
كل جهة، حيث ان املجتمع الكويتي مجتمع محافظ ومتمسك بجذوره، 
وهو على يقني ان املستقبل بكل تغيراته ال ميكن ان يحمي هذا املجتمع 

واملجتمعات االسالمية ولن يحميها غير الكتاب والسّنة.
وقال الدقباسي: عندما انتخبنا الشعب طلب منا التأكيد على الثبات 
في مواقفنا على محاربة الفساد والربى ومحاربة أي قضية متس الدين 

واملعتقدات أو السّنة أو املساس بثوابت وقيم االمة.

تطبيق »منع االختالط«

وأضاف: أنا ال أحتمل مسؤولية مجلس االمة ولكنني أحتمل مسؤولية 
نفسي ومن هذا املكان أعدكم بأن أضع املسؤولية الكاملة سواء في قضية 
املدرسة أو غيرها أمام عيني، مشددا على قضية تطبيق قانون منع االختالط 

الصادر من مجلس االمة وعلى قضية قيم املجتمع وأخالقياته.
واعتبر الدقباس����ي ان قضية املدرسة ليست قضية عابرة والبد ان 
تكون هناك وقفة ورسالة للجميع بأن هذا العمل مرفوض ونحذر منه 

وسنتصدى في كل اجتاه ألي سياسة من هذا النوع.
وذكر ان جلنة الظواهر الس����لبية في مجلس االمة جاءت معبرة عن 
حاجة املجتمع بعد الضغوط الكثيرة من الظواهر التي جاءت للمجتمع 
على مراحل وبتأثير من االعالم، لدرجة ان هناك مجتمعات كاملة مستهدفة 

من االعالم سواء بالقنوات والرسائل عبر االجهزة النقالة.
ودعا ال���ى التصدي ملثل هذه االمور ليس بالكالم فقط، وامنا 
بالوقوف بكل ما نس���تطيع ملنع زعزعة املجتمع واالس���اءة الى 

الكوي����ت ألن يكرم بإحدى مدارس����ها التابعة للبن����ات موظفو البلدية، 
متسائال: هل حكومة الكويت غير قادرة على ان تكرم موظفيها في احدى 

صاالت الفنادق وتؤجرها لساعات معدودة؟!
وأوضح ان املكرمني هم من موظفي البلدية الذين خدموا هذا القطاع 
ملدة 30 عاما، أال يس����تحقون ان يكرم����وا مبكان يليق بهم مثل فندق أو 
منتج����ع بأكبر فنادق الكويت، أم ان البلدي����ة ال متتلك قيمة ايجار هذا 

املكان الراقي؟

أمر مخالف للدين

بدوره، قال النائب السابق محمد اخلليفة ان كل رجل عربي ومسلم 
غي����ور ال يرضى على اخواته وبناته أن يحدث ما حدث لتكرمي موظفي 
البلدية في مدرس����ة بنات، مش����يرا الى ان هذه املس����ألة تخالف ديننا 

احلنيف.
وأض����اف ان املتنفذين الذين يدعمون هذه االمور هم أس����اس البالء 

وهم الذين يريدون االنحالل لهذا املجتمع.
وطالب اخلليفة جلنة الظواهر الس����لبية بأن حتارب هذه الظواهر، 
مطالبا وزيرة التربية ب����أن تتبع نظاما معينا وال تترك االمور ملديري 
ومعلمات املدارس، ليتصرفوا وحدهم مبثل هذه التصرفات، أو ان تكون 

القرارات فردية.
واستغرب اخلليفة من تصرف وزارة البلدية من هذا احلفل وتكرمي 
املوظفني في مدرس����ة للبنات بالرغم م����ن ان الكويت ممتلئة بالصاالت 
واخليام وغيرها من االماكن املخصصة لالحتفاالت، متسائال ملاذا بالذات 

مدرسة البنات؟
أما صاحب الدعوة واملرش����ح السابق علي دخيل العنزي، فاستنكر 
هذا املوضوع ومن قام به، موضحا ان هذا احلفل الذي يقام في مدرسة 
للبنات ال نعرف ما هو املقصود به، ولكن بالتأكيد انه استفزاز ملشاعر 
املواطنني في املنطقة. وأشار الى ان البلدية لديها بقسم الشؤون القانونية 
صالة، باالضافة الى صاالت تنمية املجتمع في فترة الصباح خالية لم لْم 
تستغل البلدية هذه الصاالت لعمل حفل تكرمي موظفيها؟ مشيرا الى ان 

هناك ثانوية للبنني بالقرب من املدرسة التي مت حفل التكرمي بها.
وقال ان قيام مثل هذا املوضوع في مدرسة للبنات وراءه هدف يراد 
الوص����ول اليه، ولكن بإذن اهلل لن يس����تطيعوا الوصول اليه، مطالبا 
اعضاء مجلس االمة بأن يجعلوا هذه املسألة ال متر مرور الكرام، والبد 
من محاس����بة املقصرين س����واء في البلدية أو التربية، حتى ال تتكرر 

املشكلة مرة اخرى.

ثوابتنا ومعتقداتنا االسالمية.

ضرب األخالقيات

ومن جانبه استغرب عضو املجلس البلدي عبداهلل فهاد هذا التصرف 
من قبل وزارة البلدية والذي حدث في احدى مدارس البنات في محافظة 
اجلهراء، مش����يرا الى انه ض����رب الكثير من االخالقي����ات في محافظة 

اجلهراء.
واضاف ان هذا التكرمي ملوظفي البلدية اليس من املفترض واألجدر 
واألفضل ان يكون في احدى صاالت املناسبات التابعة لتنمية املجتمع 

بدال من ان يكون في مدرسة بنات؟
واوضح فهاد ان هذا املوضوع يثير السؤال: هل جميع مدارس البنني 
قد خلت من الصاالت وال يوجد صاالت إال في مدارس البنات ليتم تكرمي 
موظفي البلدية بها؟! موضحا انه قبل هذا احلفل كانت هناك في مدرسة 
النوار بنت مالك – بنات ندوة تعريفية اقامتها بلدية اجلهراء حتدثوا من 
خاللها عن انشطة البلدية وبعض املمارسات اخلاطئة من قبل الصالونات 
وخطره����ا عل ى البنات وكل هذا التعريف أمر محمود ولكن حفل تكرمي 

ملوظفي البلدية في مدرسة بنات هذا أمر مرفوض.
وأشار الى ان هذا التصرف غير مقبول من اإلخوان في البلدية متمثلة 
في وزيرها واركان بلديته في اجلهراء وغيرهم من الناس الذين رتبوا 
هذا االحتفال، مس����تغربا صمت وزير البلدية وكأنه ال يعلم عنه شيئا 

سواء باالنتقادات او التصاريح التي حصلت بسبب هذا املوضوع.

وقال فهاد ان اخلطأ مركب وتتحمله وزارة البلدية والتربية، الن مثل 
هذه االحتفاالت البد ان تتم على مرأى ومسمع من الناس وال يحصل بها 

مثل هذه التصرفات التي تسيء الى اهل هذه املنطقة.
وقال: ال نريد مثل هذه االمور ان متر مرور الكرام من غير أخذ الدرس 
والعبرة، حيث اننا نتكلم عن شعب كويتي مسلم ومحافظ وشعب له 
خصوصيته ويحافظ على دينه ولذلك البد ان حتترم هذه اخلصوصية 
سواء من الناس القاطنني في هذه الدولة او من ممثلي احلكومة ويجب 
ان يحاس����ب عليها وزير البلدية ووزيرة التربية، مطالبا العاملني في 
بلدية اجلهراء بان يلتفتوا الى املش����اكل التي حتدث في املنطقة وليس 

االلتفات حلفالت التكرمي فقط.

األخالق ليست أقل أهمية من االقتصاد

ومن جهته قال املرش����ح السابق د.حسني جليعب ان االخالق ال تقل 
اهمية عن احملافظة على مقدرات البلد من اقتصاد ومن تعليم وغيرهما، 
مشيرا الى ان احلكومة ليس من أولوياتها احملافظة على األخالق وهذا 

الشيء مؤسف للغاية.
ورأى ان هناك هجمة شرسة لضرب ثقافتنا كأمة تنتمي لهذه األمة 
االسالمية الكبيرة من قبل بعض البرامج الهابطة والقنوات التي تدار مع 
االسف من أموال بعض املتنفذين الذين يريدون تفكيك النسيج املجتمعي 

الكويتي من خالل ضربهم للقبائل واتهامهم بعدم الوالء لهذا الوطن.
وق����ال جليعب: أليس من العبث ان تخت����ار اجلهراء من بني مناطق 

خالل ندوة أقيمت مساء أمس األول بديوان علي دخيل في الجهراء بعنوان »لماذا مدرسة بنات«؟

هايف يسأل وزير الكهرباء عن تجاوزات إدارية ومالية
الذاتية واألسباب التي أدت الى عدم 
صدور قرار ملسمى مراقب صيانة 

األجهزة بالتكليف؟
ما االج����راءات التي قامت بها 
الوزارة لعدم تكرار السماح بدخول 
الدرجة  أقارب من  شركات لديها 
األولى يعملون ف����ي الوزارة في 
املناقص����ات اخلاص����ة بالوزارة 

مستقبال؟
وقامت الوزارة بتشكيل جلان 
حتقيق في محطة الشعيبة، يرجى 
تزويدي بنسخة من جميع محاضر 
اجتماعات جلان التحقيق الوزارية 
التي متت به����ذا اخلصوص، كما 
يرجى تزويدي بالقرار االداري رقم 
»2007/651« والقرار االداري رقم 
»2008/487« والقرارين االداريني 
»2009/224« و»2009/320«، وهل 
متت احالة كل م����ن مدير محطة 
الشعيبة ومراقب االجهزة ونائب 
رئيس قس����م االجهزة وسكرتير 
احملطة ومهندس االجهزة املذكورين 
للتحقيق استنادا الى القرار االداري 

رقم »2007/605«؟

ملف المخالفات

وهل متت احالة ملف مخالفات 
محطة الشعيبة للنيابة؟ اذا كانت 
االجابة بنعم يرجى تزويدي بكتاب 
االحالة مع جميع املرفقات في هذا 
الشأن، وهل مت صدور حكم لصالح 
اليهم في جلنة  املوقوفني املشار 
التحقيق حس����ب القرار االداري 
رقم »2007/651«؟ وما االجراءات 
التي قامت بها ال����وزارة في هذا 
الص����دد؟ يرجى تزويدي بالقرار 
االداري رقم »2009/124«، والقرار 
االداري رقم »2008/576«، والقرار 
االداري رقم »2008/436«، والقرار 
االداري رقم »2008/172«. وهل متت 
انهاء خدمات كل من نائب رئيس 
قسم االجهزة ومهندس االجهزة 
الى  وس����كرتير احملطة املش����ار 
اسمائهم في جلنة التحقيق املشكلة 

بالقرار رقم »2007/651«؟

املواد وقطع الغيار؟ وهل صدر قرار 
بإنهاء الوقف واعادتهم للعمل؟

وما االجراءات التي مت اتخاذها 
بع����د قيام املوقوف����ني عن العمل 
بالدخ����ول الى محطة الش����عيبة 
اجلنوبية بالرغم من عدم صدور 
قرار بإلغاء الوقف واعادتهم ملباشرة 
العمل؟ وهل متت مساءلتهم اداريا 
وتأديبيا جتاه ذلك؟ وكذلك هل متت 
التابع  مساءلة قسم األمن سواء 
للوزارة أو مخاطبة وزارة الداخلية 
)أمن املنشآت( حول السماح لهم 
بدخول احملطة دون صدور قرار 
بإعادتهم للعمل؟ يرجى تزويدي 

بنسخة من االجراء املتخذ.
كما قال: منى الى علمي ان من 
بني املوقوفني عن العمل مدير محطة 
الشعيبة اجلنوبية ومراقب صيانة 
األجهزة ونائ����ب مراقب صيانة 
األجهزة، وانه قد صدر قرار بتكليف 
مراقب التخطيط للقيام مبهام مدير 
ادارة محطة الشعيبة اجلنوبية، 
فيما لم يتم صدور اي قرار لشغل 
منصب مراق����ب صيانة األجهزة 
حت����ى اآلن على الرغم من دخول 
محطات القوى الكهربائية وتقطير 
املياه التابعة لوزارة الكهرباء واملاء 
فترة الصيانة السنوية وبناء عليه 
يرجى تزويدي بصورة من القرار 
بتكليف مراقب التخطيط ملنصب 
مدير ادارة محطة الشعيبة وسيرته 

قد ص����در ق����رار اداري رقم 846 
لس����نة 2009 بتكليفه؟ ومبا ان 
هناك تظلما من هذا القرار يرجى 
تزويدي بنسخة من هذا التظلم، 
كما يرجى تزويدي بالسيرة الذاتية 
الذاتية  القرار والسيرة  لصاحب 

للمتظلم منه.

محطة الشعيبة

وس����أل أيضا: ذك����رت بعض 
الصحف ان املوقوفني عن العمل 
مبحطة الشعيبة اجلنوبية بسبب 
بعض املخالفات املالية واالدارية 
متت مباشرتهم للعمل رغم عدم 
انتهاء النيابة العامة من التحقيق 
معهم، وذلك على الرغم من قيام 
اللجنة املشكلة جلرد املواد وقطع 
الغيار، والتي مت تشكيلها بناء على 
طلب النيابة العامة )نيابة حصر 
األموال(، والتي تأكد لها من بني 
هذه املخالف����ات املالية واالدارية 
قيام املوقوفني باستغالل سلطتهم 
ونفوذهم لدى ط����رح مناقصات 
لشراء املواد وقطع الغيار حملطة 
الشعيبة اجلنوبية وذلك عن طريق 
التوصية لشركات ميتلكها أقارب 
لهم من الدرجة األولى، اضافة الى 
علمهم بأسعار قطع الغيار التي 
تقوم بتقدميها الشركات األخرى 
املشاركة في العطاء، باالضافة الى 
كونهم اعضاء باللجنة التي تقوم 
بوضع املواصفات لهذه املواد وقطع 
الغيار وكذلك اختيار الش����ركات 
املناقصة،  التي ترس����و عليه����ا 
وحيث ان ذلك يعتبر تعديا على 
املال الع����ام وذلك ولكون محطة 
الش����عيبة اجلنوبية تعتبر احد 
الدولة املهمة لذا يرجى  قطاعات 

تزويدي مبا يلي:
ما األسباب التي أدت الى السماح 
للموقوفني عن العمل بالدخول الى 
محطة الشعيبة اجلنوبية بالرغم 
من استمرار اللجنة املشكلة بناء 
العامة )نيابة  النيابة  على طلب 
حصر األم����وال( في عملها بجرد 

قدم النائب محمد هايف سلسلة 
أسئلة لوزير الكهرباء واملاء د.بدر 
الشريعان جاء فيها: منى الى علمي 
وجود بعض التجاوزات االدارية 
واملالية في قطاع الشؤون االدارية، 
حيث قامت ادارة الشؤون االدارية 
ببعض االجراءات املخالفة وغير 
القانوني����ة بالوزارة، والنظر في 
التي تقدم  التظلمات والشكاوى 

بها مجموعة من املوظفني.
لذا يرجى موافاتي باآلتي:

االدارة  الن����دب داخل  قرارات 
العامة للشؤون االدارية واملالية، 
كما يرجى تزوي����دي باالجازات 
الطويل����ة التي جتاوزت 90 يوما 
الوزارة  الس����نة. وهل قامت  في 
بالتحقيق مع االدارة املختصة في 
تلك املخالفات؟ فإذا كانت االجابة 
بنعم يرجى تزويدي بنسخة من 
ذلك التحقيق. وهل مت اتخاذ اي 
اجراء بحق مرتكبي تلك املخالفات؟ 
اذا كان����ت االجاب����ة بنعم يرجى 
تزويدي بنسخة من ذلك االجراء. 
وما عدد الشكاوى والتظلمات التي 
تق����دم بها املوظف����ون بالوزارة؟ 
الشكاوى  وهل متت دراسة هذه 
والتظلمات؟ فإذا كانت االجابة بنعم 
يرجى تزويدي بنسخة من تلك 
الشكاوى من 2006/1/1 الى تاريخ 
ورود السؤال واالجراء الذي اتخذ 

بكل شكوى على حدة.

نسخ من القرارات

وجاء في سؤاله التالي: يرجى 
تزويدي بنس����خة م����ن القرارات 
الوزارية ارق����ام: »176، 183، 177، 
 ،186 ،187 ،175 ،179 ،180 ،185 ،178
 ،170 ،172 ،174 ،188 ،189 ،182 ،181
 ،184 ،192 ،193 ،191 ،190 ،173 ،171
169« لسنة 2009 والقرارات االدارية 
ارقام »849، 850، 846، 848، 847« 
لسنة 2009 وقرار اداري رقم 116 

لسنة 2010.
ما اسباب صدور القرار االداري 
رقم 116 لسنة 2010 علما ان املذكور 


