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5 ثمن النائب شعيب املويزري سرعة استجابة 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
للتوصية النيابية التي أصدرها مجلس االمة بوقف 

ازالة ساللم ومداخل بيوت املواطنني.
وقال املويزري في تصريح صحافي: ان القرار 
االنساني لسمو الرئيس أنقذ منازل آالف املواطنني من 

قرار االزالة اجلائر الذي أقلق معظم أهل الكويت.

من جانبه أش���اد النائب مبارك اخلرينج بقرار 
رئي���س الوزراء بوقف ازالة الس���اللم، مؤكدا انه 
دليل واضح على التعاون بني السلطتني ملصلحة 
املواطنني. وقال اخلرينج في تصريح صحافي: ان 
ما قام به سمو الرئيس وجتاوبه السريع للمطالبة 
النيابية ولرغب���ات املواطنني يعد خطوة مباركة 

تستحق االشادة.

المويزري والخرينج يشيدان بقرار وقف إزالة الساللم

الحربش يطلب كشفًا مفصاًل عن عدد 
تظلمات موظفي »الكهرباء« منذ سنة

الخرافي يقّيم دورة االنعقاد
 في ندوة التجمع الكويتي المستقل

يستعرض رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي أبرز التطورات 
واألحداث التي ش���هدها مجلس األمة ف���ي دور االنعقاد املنقضي 
بحضور وس���ائل اإلعالم وذلك في الندوة الت���ي يعقدها التجمع 
الكويتي املس���تقل الساعة الثامنة من مساء  اليوم االحد في مقره 

مبنطقة الشويخ حتت عنوان: »تقييم دور االنعقاد الثاني«.
وسيقيم الرئيس اخلرافي اجنازات مجلس األمة والصعوبات 
التي واجهته ومس���توى التعاون بين���ه وبني احلكومة، كما يلقي 
الضوء على التطورات واملستجدات االقليمية والدولية، والدعوة 

عامة للجميع.

وج���ه النائ���ب د.جمع���ان 
احلرب���ش س���ؤاال ال���ى د.بدر 
الش���ريعان قال في���ه: يرجى 
تزويدي بكشف مفصل عن عدد 
التظلمات التي تقدم بها موظفو 
وزارة الكهرباء واملاء ملسؤولي 
الوزارة، وذلك اعتبارا من تاريخ 
1 يوليو 2009 حتى تاريخه، مع 
ذكر اسم ومس���مى كل موظف 
ومبرر تظلمه مقرونا بسنوات 

اخلبرة لكل حالة.
يرج���ى إفادت���ي ع���ن عدد 
املوظف���ني الذي���ن مت تعيينهم 
أو نقله���م او ندبهم في وزارة 

الكهرباء واملاء اعتبارا م���ن 1 يوليو 2009 حتى 
تاريخه مع ضرورة توضيح اسم ومسمى كل حالة 
واجلهة التي انتدب او نقل منها للوزارة مشفوعا 

بسنوات اخلبرة واملؤهل العلمي.
ما املناصب واملسميات اإلشرافية التي مت تسكني 
املس���ؤولني فيها منذ تاريخ 1 يوليو 2009؟ وهل 
جاءت عمليات التس���كني مبوافقة ديوان اخلدمة 
املدنية، وما احلاالت التي رفض الديوان تسكينها مع 
إبداء أسباب الرفض، باالضافة الى ضرورة تزويدي 
بكشف بجميع األسماء واملسميات اإلشرافية وفق 
نظام التكليف مع توضيح أسماء املسؤولني الذين 
اتخذوا قرارات التكليف والفترة الزمنية لكل حالة 
مقرونة بسنوات اخلبرة واملؤهل العلمي وتاريخ 

احلصول علي���ه لكل حالة من 
املكلفني باملناصب اإلشرافية.

هل صدرت قرارات ملسميات 
إش���رافية ومت إخفاؤها لفترة 
املدة  ش���هرين لكي تنقض���ي 
القانونية أم���ام تظلمات بقية 
املوظفني؟ مع تزويدي بالهيكل 
التنظيمي للمسميات اإلشرافية 
بالوزارة وحتديد تاريخ وضع كل 
مسمى مقرونا بتاريخ التسكني 
به، وهل متت اي عمليات مفاضلة 

بني املرشحني لكل مسمى.
التي قام  القضاي���ا  ما عدد 
موظف���و ال���وزارة برفعها في 
احملاكم الكويتية بس���بب غياب معايير العدالة 
في الوظائف اإلشرافية؟ وما األحكام التي صدرت 
بحق الوزارة لصالح املوظفني؟ مع توضيح تاريخ 

صدور كل حكم وتاريخ تنفيذ الوزارة له.
يرجى تزويدي بأسماء ومسميات جميع العاملني 
مبكتب وزير الكهرباء واملاء والقطاعات واللجان 
التابعة له م���ع توضيح تاريخ تعيينهم وخبرة 
وتاريخ وتخص���ص املؤهل العلمي لكل موظف، 
وهل هناك موظف���ون يعملون مبكتب الوزير مت 
تعيينهم في احملط���ات وقطاعات أخرى من اجل 
احلصول على البدالت واالمتي���ازات املالية، مع 
ضرورة توضيح مبررات ذلك وعددهم واحملطات 

التي مت تعيينهم بها.

د.حسن جوهر

مبارك اخلرينج شعيب املويزري

جاسم اخلرافي

مخلد العازمي

د. جمعان احلربش

الجسار: نعم حدثت تسريبات لبعض امتحانات النقل والتحقيقات جارية لتحديد المسؤولين 

الحمود: ال تسريب في »الثانوية«
وما تم تداوله امتحانات تجريبية في »النقل«

مزيد: أتحدى الجويهل »وَمن يقف خلفه«
بأن يثبت زيارتي أو أي مطيري له

أكدت وزي���رة التربية ووزي���رة التعليم العالي 
د.موضي احلمود ان امتحانات الثانوية العامة لهذا 
العام جرت بكل يسر وسهولة، نافية ان يكون هناك 

اي تسريب ألي مادة من مواد االمتحانات.
وقالت د.احلمود ف���ي تصريح للصحافيني عقب 
اجتماعها باللجنة التعليمية البرملانية ان اللجنة كانت 
لديها بعض املالحظات حول تسريب االمتحانات وبّينا 
لهم ان ما مت تداوله هو مناذج المتحانات جتريبية، 
ولم تكن االمتحانات األساسية التي اختبر فيها طلبة 
الثانوية العامة وشرحنا لهم آلية طباعة االمتحانات 
وآلية ايصالها ملراكز االختبار. وأوضحت احلمود ان 
الوزارة غيرت من اجراءات املطبعة السرية بالكامل 
واتخذت اج���راءات ادارية اكثر صرامة واختير لذلك 
طاقم فني من الكفاءات وخيرة األساتذة في الوزارة، 

مش���يرة الى ان االجراءات التي اتخذتها الوزارة جعلت االختبارات في 
مأمن وحالت دون تس���ريبها، مش���يدة باجلهود اجلب���ارة التي قام بها 
املس���ؤولون عن طباعة االختبارات وعن ايصاله���ا ملراكز االختبار في 

الوقت املناسب.
 من جانبها أوضحت مقررة اللجنة التعليمية د.س���لوى اجلسار ان 
اللجنة اجتمعت يوم اخلميس املاضي بحضور وزيرة التربية د.موضي 
احلمود وذلك ملناقشة امتحانات املراحل التعليمية للعام الدراسي 2009/ 
2010 واآلليات التي اتخذت ملنع تسرب مناذج االمتحانات ومدى جناعتها. 
وبينت اجلسار ان احلمود قامت بشرح االجراءات التي اتخذتها الوزارة 
السيما في املطبعة السرية اخلاصة باالمتحانات، مؤكدة ان أعضاء اللجنة 

اتفقوا على انها فعالة ومتشددة ومتنع تسرب االمتحانات.
وأضافت ان الوزارة حّدثت مكائن الطباعة في املطبعة وهي مكائن ال 

ميكن لها تخزين أي مناذج »خالية في الذاكرة« يضمن 
عدم سحب نسخ في املكائن بعد االنتهاء في الطباعة، 
كما انه مت منع موظفي املطبعة من الدخول بهواتفهم 
النقالة مع العلم انهم ش���به مقيمني في املطبعة وقد 
خصصت أماكن للنوم فيها حلني االنتهاء من تسليم 
مناذج االمتحانات التي تسلم في نفس يوم االمتحان 
خالفا للعام املاضي الذي سلمت فيه االمتحانات قبلها 
بيوم. وتابعت: ان هناك أش���خاصا محددين من قبل 
كل مدير مدرسة يتم تسليمهم فقط االمتحانات كما 
ان طريقة تغليف االمتحانات في هذه السنة اختلفت 
متاما عن سابقتها. ولم تخف اجلسار بعض حاالت 
تسرب االمتحانات التي لم تكن في املطبعة السرية 
امنا كانت المتحانات النقل والتي تكون في املناطق 
التعليمية وتتم طباعتها عن طريقهم مباشرة، مشيرة 
الى وجود حالتي تسرب مت رصدهما من قبل الوزارة وهي بصدد اتخاذ 
االجراءات الالزمة بهذا التجاوز. ولفتت اجلسار الى وجود مقومات أدت الى 
هذه الظاهرة منها انتشار الدروس اخلصوصية وتزايد املكتبات األهلية 
التي تبيع مناذج االمتحانات، وهذا ما أدى الى ظهور وانتش���ار تسرب 
االمتحانات. وكش���فت اجلسار في دراسة حتليلية واقع التعليم قدمتها 
الى وزيرة التربية بش���كل ودي، على ان تقوم وزارة التربية مبراجعة 
كل االجراءات والنظم فيها ومقارنتها مع ما جاء بالدراسة لتقومي اللجنة 
بع���د ذلك برفع تقريرها ملجلس األمة بهذا اخلصوص. وقالت اجلس���ار 
ان جلنة التحقيق بتسرب االمتحانات للعام الدراسي املاضي قد أحالت 
الشبهات اجلنائية الى النيابة العامة وهي تقوم باجراءاتها بهذا الشأن، 
مضيفة ان هناك ش���بهات ادارية جتاوزتها الوزارة من خالل االجراءات 

السابقة في املطبعة »السرية«.

أصدر النائب حسني مزيد بيانا قال فيه: قال تعالى 
في محكم كتابه: )يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق 
بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على 

ما فعلتم نادمني( »احلجرات: 6«.
لقد اتضحت مآرب البعض ممن يسعون لضرب 
وحدة قبيلة مطير وادارتهم لهذا املخطط الرخيص 
ملعرفتهم بثقل القبيلة النيابي والسياسي وتشكيلها 
هاجسا مقلقا للمتنفذين والساعني للسيطرة على 
مقدرات البالد عبر جتنيد أصحاب العقول الضعيفة 
واستخدامهم طرقا مكشوفة للوصول الى مقاصدهم 
ومنها ما ادعاه املدعو »اجلويهل ومن يقف خلفه« زورا 
وبهتانا بقيامي بزيارته في املستشفى بل واصراره 
على الكذب على ذلك مع انني اقسم باهلل لم اقابل هذا 
الشخص طوال حياتي وال اتشرف مبقابلته فكيف 

بزيارته وهو الذي ليس غريبا عليه تطاوله على الشرفاء من هذا البلد 
وضرب����ه في والءات أبناء القبائل الكرام س����عيا وراء فتنة عانت منها 
البالد وكذلك محاوالته الدؤوبة بكل مكر لدس سمومه للنيل من وحدة 

املجتمع وقبيلة مطير لكنه »حلم ابليس في اجلنة« 
له وملن يق����ف خلفه. وانني عبر هذا البيان احتدى 
املدعو »اجلويهل ومن يقف خلفه« بأن يثبت قيامي 
بزيارت����ه بل واحتداه ان يثبت ان مطيريا واحدا قد 
زاره وقد كنت امتنى اال ارد على هذا الكذب والقبح 
حتى ال اعطي هذا املدعو و»من يقف خلفه« شرف الرد 
اال انني اردت من هذا البيان ان اؤكد البناء قبيلتي 
وللشعب الكويتي ان ادعاء وكذب هذا املدعو ال ميكن 
إال ان يكون مخططا يأتي في سياق مكشوف للنيل 
من وحدتنا الوطنية السيما بعدما حدث في اجللسة 
االخيرة ملجلس االمة من كشف حلقائق تعري هذا 
املخطط البغيض لضرب اسفني التفرقة بني اطراف 
شعبنا في محاوالت لن تنطلي على ابناء الشعب. 
واذا كان هذا البيان هو االخير لنا لرفضنا الدخول 
في س����جال مع هذا املدعو ومن »يقف خلفه« لتوضيح اهدافهم فانني 
احتفظ بحقي القانوني في العودة عليه ملا تسبب فيه من محاولة النيل 

من شخصي والنصافي من هذا البهتان.

 د.سلوى اجلسار

جوهر: نأسف لفّض دور االنعقاد دون تحقيق تقدم
 في ملف البدون والحكومة لم ُتبد أي تعاون مع اللجنة

مخلد: هل تعاقدت »الصناعة« و»يوروميديا«
على إصدار دليل الشركات والمصانع الكويتية؟

املقبل بتوافق حكومي � نيابي. وأكد 
ان قضية الب����دون حتتل أولوية 
لدى عدد كبير من اعضاء مجلس 
التكتيكات احلكومية  األمة ولكن 
هي التي عرقلت املوضوع اال اننا 
سنلزم أنفسنا اما بإدراج القضية 
ف����ي مقدمة أولوي����ات املجلس او 
بتخصيص جلسة خاصة ملناقشة 

وإقرار احلقوق املدنية.
وبني ان اللجنة أعدت تقريرها 
التكميلي بن����اء على رأي مكتوب 
من احلكومة قدم في وقت متأخر 
وطلبت تخصيص جلسة خاصة 
ملناقش����ة قانون احلقوق املدنية 

1 - ه����ل مت التعاقد بني الهيئة 
العامة للصناعة وشركة يوروميديا؟ 
اذا كانت االجابة بااليجاب فهل مت 
تنفيذ بنود العقد حسب االتفاق؟ 
وهل راجعت الهيئة تعاقدات الشركة 
املنفذة مع املنشآت الصناعية؟ يرجى 

تزويدنا بصورة من هذا العقد.
2 - على اي اساس مت اختيار 
شركة يوروميديا للقيام بإصدار هذا 
الدليل؟ وهل مت طرح املشروع املشار 
اليه وفق مناقصة او ممارسة بني 
الشركات؟ وهل مت حتصيل مشاركات 
الدليل من خالل الهيئة؟ وحتت اي 

واالجتماعي����ة لفئة البدون ولكن 
مع األس����ف الش����ديد ف����ي اليوم 
الذي كان م����ن املفترض ان يقدم 
فيه االقتراح، احلكومة »تكتكت« 
وأفرغت املجلس، وبالتالي سقطت 
كل االقتراحات. وأوضح انه حاول 
جاهدا وحتى اليوم األخير قبل فض 
دور االنعق����اد ان يتم تخصيص 
ساعتني إلقرار القانون في املداولة 
األولى على األقل ولكنه لم يحصل 
الكاف����ي من األعضاء  العدد  على 
لتمرير الطلب، مشيرا الى ان الطلب 
قدم الى الرئاسة ولكنه لم يناقش 

خشية سقوطه.

بند مت التحصيل؟ وما قيمة ما مت 
حتصيله من الشركات لهذا املشروع؟ 
وكيف مت صرف املبالغ احملصلة من 

حساب الدليل.
3 - ما اوجه االشراف التي قامت 
بها الهيئة العامة للصناعة على اصدار 
الدليل؟ وما االجراءات التي اتخذتها 
الهيئ����ة بالرقابة على االصدار من 
حيث عدد النسخ املطبوعة وكيفية 
التوزيع للحفاظ على حقوق واموال 
املنشآت الصناعية؟ وما رد الهيئة 
على مالحظات املنشآت الصناعية 

على شركة يوروميديا؟

أي من الوزراء املعنيني االجتماعات 
التي عقدتها اللجنة ملناقشة هذه 
القضية، الفتا الى ان هذا األمر كان 
الس����بب الرئيسي في تأخر اعداد 
التكميلي بناء  اللجنة تقريره����ا 
على تكليف املجلس. وأعرب عن 
أمله في أن تكون احلكومة صادقة 
وجادة في تقدمي رؤيتها ملعاجلة 
هذه القضية حتى ميكن على األقل 
التفاهم على النقاط األساسية التي 
تكفل احلقوق االنسانية واملدنية 
لهذه الشريحة، متمنيا ان تكون 
لدى احلكومة رؤية شاملة حتى يتم 
اجناز هذا القانون في دور االنعقاد 

الدلي����ل تفيد بعدم الت����زام الهيئة 
باالشراف على اصدار الدليل وعدم 
التزام الش����ركة املنفذة مبا اتفقت 
عليه خاصة ان املنشآت الصناعية 
ذكرت ان املقرر توزيعه من الدليل 
60 الف نس����خة، ولم تتم طباعة 
سوى ألف نس����خة فقط، كما كان 
مقررا توزيعه مع جريدة »الراي« 
ولم يتم ذلك، وكان سعر الصفحة 
االعالنية 500 دينار، كما استخدم 
شعار للحملة االعالمية يخالف ما 

اتفق عليه في املساهمة؟
لذا يرجى افادتي باآلتي:

أعرب رئيس جلن����ة معاجلة 
اوض����اع غير محددي اجلنس����ية 
النائب د.حسن جوهر  البرملانية 
عن أس����فه لفض املجل����س دور 
االنعق����اد الثاني من دون حتقيق 
تقدم في ملف »البدون« وعدم اقرار 
القانون اخلاص بهذه الش����ريحة 
محمال احلكومة اجلزء األكبر من 

املسؤولية في هذا اجلانب.
وقال جوهر في تصريح صحافي 
ان اللجنة وعلى مدى األربعة أشهر 
األخيرة لم تر اي تعاون من قبل 
احلكومة ملعاجلة قضية غير محددي 
اجلنسية فضال عن عدم حضور 

سأل النائب مخلد العازمي وزير 
الهارون  التجارة والصناعة احمد 
عن قي����ام الهيئة العامة للصناعة 
باالش����راف على اصدار دليل عن 
الشركات واملصانع الكويتية والذي 
قامت بتنفيذه شركة »يوروميديا« 
وخاطبت الهيئة بواسطة مدير ادارة 
التروي����ج والف����رص التصديرية 
املنش����آت الصناعي����ة بض����رورة 
املساهمة فيه باملشاركة او بالرعاية 
الرسمية. وقال مخلد وردت الينا 
املنش����آت  بع����ض املالحظات من 
الصناعية املشاركة بإعالناتها في 

أكد أن القضية تحتل أولوية لدى عدد كبير من أعضاء مجلس األمة

حسني مزيد


