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المويزري للحماد: هل قامت وزارتكم بمخالفة 
قرار الخدمة المدنية بشأن الوظائف اإلشرافية؟

كل االدارات التابعة للوزارة أو ديوان اخلدمة أو 
أي جهات اخرى؟

وسأل أيضا هل هناك أي جتاوزات أو مخالفات 
مارستها اللجنة املعنية لشغل الوظائف االشرافية 

خالفا للوائح واالنظمة املعمول بها؟
وهل لديكم أي معلومات تشير الى أي محاوالت 
من قبلي أنا النائب شعيب املويزري للتدخل في 
الوظائف االش���رافية سواء بشكل مباشر أو غير 
مباش���ر، وس���واء كان هذا التدخل ألحد اقربائي 
أو غيرهم م���ن اجل اي ش���خص ليس له احلق 
في أي وظيفة اش���رافية؟ وما اسم هذا الشخص 
ومتى حاولت التدخل؟ وكيف؟ ومن املسؤول الذي 
متت معه محاوالتي للتدخل؟ يرجى تزويدي بكل 
التفاصي���ل املتعلقة في هذا االمر ان وجدت؟ وما 
عدد القضايا املرفوع���ة ضد وزارة االوقاف مبا فيها االمانة العامة 
لالوقاف وكم عدد القضايا التي خسرتها الوزارة فيما يخص الوظائف 
االش���رافية وما االحكام التي صدرت ضد الوزارة ولم يتم تنفيذها 

حتى اآلن وأسباب عدم تنفيذ هذه االحكام؟
وأضاف: ما عدد املعينني على بند املكافآت في الوزارة والقطاعات 
التابعة لها واالمانة العامة لالوقاف، مع ذكر اسمائهم وتاريخ التعيني 
ومبلغ املكافأة والوظيفة املعني عليها كل منهم؟ وهل هناك أي من 
هؤالء املعينني على بند املكافآت من هو موظف حكومي )في وزارة 
اخرى( أو موظ���ف بالقطاع اخلاص؟ وهل حصل هؤالء املوظفون 

املكلفون على موافقات من جهات عملهم؟
وهل مت التعديل أو التغيير في نتائج اختبارات ومقابالت التعيني 
التي متت في ادارة الدراسات االسالمية، ادارة السراج املنير، وادارة 

شؤون القرآن الكرمي.
وهل جلأت الوزارة الى تكليف موظفني من خارج بعض االدارات 
خالفا لكتاب ديوان اخلدمة املدنية املوجه الى وكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية برقم 1744 واملؤرخ في 2006/4/11؟ وما عدد 
املكلفني بالوزارة الذين مت تكليفهم من دون أي معايير ومبا يخالف 
االنظمة واللوائح، ويرجى تزويدنا بالكشوفات كاملة ومبا يتطابق 
مع صدورها متضمنة أسماء املكلفني؟ وهل مت تكليف بعض املوظفني 
دون موافقة اخلدمة املدنية؟ وملاذا تص���رف الوزارة مبالغ طائلة 
لتكلي���ف بعض املوظفني وفي نفس الوق���ت ترفض تعيني ابنائنا 
وبناتنا الكويتيني الذين يتم ترشيحهم من قبل ديوان اخلدمة املدنية؟ 
وهل هناك نظ���ام للحضور واالنصراف للمكلفني في ادارات قطاع 
القرآن الكرمي واالدارات االخرى، وهل يتم تطبيق هذا النظام عليهم 
كما هو مطبق على باقي االدارات بالفترتني الصباحية واملسائية؟ 
يرجى تزويدي بكشف احلضور واالنصراف في االدارات من تاريخ 

تكليفهم حتى تاريخه؟ 

وجه النائب ش���عيب املويزري سؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير 
العدل ووزير االوقاف والشؤون االسالمية املستشار 
راشد احلماد جاء فيه: من اجل تقييم أداء االدارات 
واختصاصات وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، 
ومن خالل متابعتنا ألعمالها املتعددة والتي تشمل 
جمي���ع ادارات الوزارة للتأكد م���ن مدى االلتزام 
بالضوابط والقواعد املنظمة ألعمال االدارات أثناء 

تنفيذ اختصاصاتها.
وما الحظناه من وجود الكثير من املخالفات التي 
شابت أداء االدارات بالتخطي للقواعد والضوابط 
السارية واملعمول بها، االمر الذي يستدعي التوقف 

أمامه والسؤال عن أسبابه ودواعيه.
لذا يرجى التفضل بالرد على االسئلة التالية 

على ان يأتي الرد مدعما بكل املستندات املرتبطة وذات الصلة: هل 
قام���ت وزارتكم بارتكاب أي مخالفات لقرار مجلس اخلدمة املدنية 
رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف االشرافية الشاغرة، 
على الرغم من قيام ديوان اخلدمة املدنية مبخاطبة الوزارة بتاريخ 
19 مايو املاضي بهذا اخلصوص؟ وهل عبر الديوان عن رفضه آللية 
التعيني التي تتبعها الوزارة في شغل الوظائف االشرافية الشاغرة؟ 
وهل قامت الوزارة بالرد على الديوان في مخاطبتها الس���ابقة بأن 
الندب لش���غل الوظائف االش���رافية مت وفقا لقواعد الندب املقررة 
بنظام اخلدمة املدنية بغرض تيس���ير العمل حل���ني قيام الوزارة 
بتعيني من تتوافر فيهم الش���روط املطلوبة؟ وهل اكد الديوان عدم 
قبوله احلجج واالعذار التي قدمتها الوزارة بهذا الشأن؟ وهل قامت 
الوزارة بتعيني من تتوافر فيهم الشروط املطلوبة؟ وهل هناك أي 
وظائف اشرافية أو تعيينات ملناصب متت خالفا لشروط ولوائح 

ديوان اخلدمة املدنية؟
وه���ل هناك قرار مت اتخاذه من قبل جلنة الوظائف االش���رافية 
مع ادارة الدراس���ات االسالمية أو ادارة السراج املنير مجتمعني أو 
منفردين حول حتديد سنوات اخلدمة املطلوبة واعتمادها من نظار 
ووكالء وموجهني في االدارتني املذكورتني؟ يرجى تزويدي مبحضر 
اجتماع اللجنة املذكورة وتزويدي باسم املسؤول الداعي لهذه اللجنة 
ومن ترأس���ها اثناء اتخاذ هذا القرار؟ وم���ن هو املقرر؟ وتزويدي 
باخلطابات السابقة لالدارتني حول العدد الفعلي املطلوب لالماكن 
الشاغرة وسنوات اخلبرة املطلوبة حسب كل فئة مع تزويدي بكل 
القرارات الصادرة وايضا القرارات الصادرة باملسميات التي صدرت 
من قبل اللجنة؟ وهل صدر أي قرار من قبل اللجنة أو بناء على رأي 
اللجنة ومت من خالله استثناء اي شخص من اخلبرة املطلوبة؟ مع 
تزويدي بأسماء كل من مت استثناؤهم وأسباب االستثناء؟ ويرجى 
تزويدي بكل محاضر اللجنة املذكورة ومراسالتها والردود من ومع 

محمد املطير

د.روال دشتي

مبارك الوعالن

د.محمد البصيري

الحكومة لديها قائمة طويلة من األولويات بصدد تجهيزها وستقدم للمجلس فور تشكيل لجنة خاصة بذلك

البصيري عن دعوة »التنمية واإلصالح« الستقالة الحكومة:
بيننا وبينهم الدستور والقانون وقاعة عبداهلل السالم ومبدأ فصل السلطات

يجبل عليها أهل الكويت.
وطالب املطير من يقبل املنصب 
السياس����ي بأن يقبل تبعاته، من 
نقد وغير ذلك، متمنيا على النواب 
ان يكونوا قدوة للشارع، السيما 
ان ما يحدث ف����ي القاعة ينعكس 
سواء بالس����لب أو بااليجاب على 

الشارع.
وح����ول املطالبات باس����تقالة 
احلكومة أيد املطي����ر فكرة إعادة 
تشكيل احلكومة، مؤكدا انها بحاجة 
الى تغيير بعض الوجوه، السيما 
الت����ي لم تؤد عمله����ا على الوجه 
األكمل، مشيرا الى ان ذلك سيساهم 
في االرتقاء باخلدمات التي تقدم 
الى املواطنني، ونحن بحاجة الى 
هذا التغيير خصوصا اننا بحاجة 
الى تطور، السيما ان املواطن يئن 
اآلن من شدة األسعار، فالكثير من 
األمور املطروحة بحاجة الى وزراء 
أقوياء حلمل هذه األمانة حتى نعبر 

بالسفينة الى بر األمان.

املجلس من قرارات.
وبش����أن الدعوة التي أطلقتها 
كتلة التنمية واالصالح باستقالة 
احلكومة، قال البصيري ان الدستور 
هو مرجعيتنا وكما يعلم اجلميع 
فإن احلكوم����ة حصلت على ثقة 
صاحب السمو األمير وثقة سمو 
ولي العهد وفق املواد الدستورية 
54 و55، منوه����ا باملادة 50 التي 
الس����لطات مع  تنص على فصل 
التع����اون فيما بينه����ا، ولالخوة 
حق الرقابة والتشريع واملساءلة، 
لكن يج����ب ان تكون هناك حدود 
معينة فيما يتعل����ق مبطالبتهم، 
واال يكون هناك نوع من الزحف 
من قبل السلطة التشريعية على 
التنفيذية،  اختصاصات السلطة 
مضيفا »بيننا وبينهم الدس����تور 
والقانون وقاعة عبداهلل السالم«، 
ان االقتراح بقانون  الى  مش����يرا 
القياديني حاله  اخلاص بتعي����ني 
كحال بقي����ة االقتراحات بقوانني 

احلكومة من تدن����ي لغة احلوار، 
قال البصي����ري »قبل التفكير في 
عملية الضوابط  والتش����ريعات، 
يجب التفكير في الروح الكويتية 
ومسألة العادات والتقاليد املتعارف 
عليها، التي تنصب على احترام اي 
شخص كان، سواء كان وزيرا او 
موظفا او شخصا عاديا، ولألسف 

التواصل مع وسائل االعالم لتعبئة 
وتوعية الرأي العام بأهمية مواجهة 

تلك القضايا وايجاد حلول لها«.
وش����ددت عل����ى أهمية متكني 
املرأة وتعزيز نسبة مشاركتها في 
مراكز صنع القرار واملناصب العليا 
لتصل ال����ى 30%. وحثت اللجنة 
على تخصيص امليزانيات املطلوبة 

االعمال اجلليلة تقديرا للتضحيات 
التي قدموها ودمائهم التي بذلوها 
دفاعا ع����ن ارض الكويت وترابها 

االخرى، وستبدي احلكومة رأيها 
وقت مناقش����ته، بل على العكس 
فإن ل����دى احلكومة رؤية خاصة 
باملناصب القيادية بأن تكون وفقا 
للقانون، وسنعرض رؤيتنا عندما 
يأتي على ه����ذا املقترح الدور في 

املناقشة.
وردا على سؤال بشأن موقف 

ليست من عادات أهل الكويت، وعدم 
التعرض لألشخاص والتركيز في 

النقد على األداء.
وقال املطير في تصريح صحافي 
البرملاني داخل  أمس ان اخلطاب 
قاع����ة عبداهلل الس����الم متدن في 
لغة احلوار، حيث يتم اس����تخدام 
مفردات لم يعتد الشعب الكويتي 
على سماعها، كما انها ليست من 
تعاليم ديننا احلنيف، لذا أمتنى 
على زمالئي النواب االرتقاء بلغة 
النقد بش����كل  احل����وار وتوجيه 
حضاري حتى وان كان الذعا الى 
أعمال املس����ؤولني دون التعرض 

ألشخاصهم.
ورأى املطير ان احلكومة مشاركة 
ف����ي تدني لغة احلوار داخل قاعة 
عبداهلل السالم من خالل امتناعها 
عن التصويت في حال طلب الرئيس 
توقيع عقوبة على النائب املتجاوز، 
متمنيا ان يتم تصحيح اخلطاب، 
خاصة ان املفردات املستخدمة لم 

املواطنني، كما  التي تهم  القوانني 
حدث في دور االنعقاد الفائت.

وحول مدى امكانية ان تشكل 
عدد من امللفات كقانون »الغرفة« 
عائقا في العالقة بني السلطتني قال 
البصيري: ال ميكن ان يكون هناك 
اتفاق بنسبة 100% بني السلطتني، 
فطبيعة العمل البرملاني ان يكون 
هناك رأي ورأي آخر، واحلمد هلل 
ففي الكويت الكل بالنهاية يرضى 

برأي األغلبية.
وأضاف: بالشك هناك اقتراحات 
ومشاريع بقوانني كثيرة تتقاطع 
احلكومة فيها مع النواب، لكن نحن 
كحكومة مقدمون على دور االنعقاد 
بتفاؤل ومند يد التعاون، ونقبل 
بالرأي والرأي اآلخر، ونتقبل جميع 
اآلراء برحابة صدر، وسنتعامل مع 
جميع امللفات بكل أريحية وشفافية، 
وفي النهاية نقبل ما ينتهي اليه 
املجلس من قرارات، كذلك نتمنى 
على النواب تقب����ل ما يصل اليه 

هناك ثقافة عند البعض سياسية 
متش����نجة بش����كل غي����ر معهود 
ظهرت ف����ي الس����نوات املاضية، 
مش����يرا الى ان العقود األولى من 
التجربة الدميوقراطية كانت مغلفة 
باالحترام املتبادل وعدم غلط أحد 

على أحد.
وفي ما يتعل���ق باالولويات 
احلكومية خ���الل دور االنعقاد 
املقبل، قال البصيري مت التطرق 
لهذا املوض���وع خالل لقائي مع 
رئيس املجلس باإلنابة عبداهلل 
الرومي، وهو مؤجل إلى افتتاح 
دور االنعقاد، حيث إذا مت تشكيل  
جلنة للنظر في االولويات، فإن 
لدى احلكومة قائمة طويلة من 
االولوي���ات بص���دد جتهيزها، 
وس���يتم تقدميها فور تش���كيل 

تلك اللجنة«.
من جانبه، طالب النائب محمد 
املطير النواب باالرتقاء بلغة احلوار، 
والبعد عن استخدام األلفاظ التي 

للتدريب وتعزيز مشاركة املرأة في 
احلياة االقتصادية عبر تشجيعها 
على املشاركة في العمل احلر وزيادة 
مس����اهماتها في احلي����اة املهنية 
باالضافة الى الدفع اليجاد احلماية 
االجتماعية لتتمكن من االستفادة 

من االستقاللية االقتصادية.
اما بالنسبة ملكافحة اجلرمية 
املنظمة ومكافحة العنف االسري 
فقد اكدت دش����تي »اهمية تبادل 
املعلوم����ات بني ال����دول للحد من 
االجتار املنظم بالنساء والقاصرين 
والهجرة غير الشرعية مع تشديد 
العقوب����ات اجلزائية ملنع االجتار 
بالبش����ر وحماية ضحايا العنف 

االسري«.
وتتواصل اعمال اجتماع االحتاد 
البرملان����ي الدولي ال����� 123 حتى 
السادس من اكتوبر ويشارك فيها 
من أعضاء البرملان الكويتي د.علي 
العمير وعلي الدقباسي وامني عام 

مجلس االمة عالم الكندري.

العزيز، وحبا في هذا البلد وأهله 
الذي هو وطنهم وال وطن لهم سواه. 
وتابع النائب مبارك الوعالن قائال: 
»ليس من املقبول ان يتم جتاهل 
اخواننا البدون العسكريني حتى 
اآلن وان يظ����ل هذا امللف مفتوحا 
رغم كل ما قدمه هؤالء من تضحيات 
ليست خافية على احد«. مؤكدا ان 
انتماء هذه الفئة الى الكويت ليس 
محل ش����ك، وال ميكن ألي احد ايا 

كان أن يشكك في هذا األمر.
وأكد الوعالن ان منح اجلنسية 
لهؤالء تقدي����را ملش����اركتهم في 
العربي����ة ودفاعهم عن  احلروب 
الكويت وحماية استقاللها، وكل ما 
قدموه ومازالوا يقدمونه حتى اآلن 
من عطاء هو حق لهم مقدم على منح 

اجلنسية للعديد من الفئات التي 
لم تقدم للكويت ما قدمه البدون 
العسكريني مستغربا من جتاهل 

من قدم دماءه فداء للكويت.
واختتم النائب الوعالن مشددا 
على ضرورة تفعيل توصيات اللجان 
التي اوصت بأولوية منح البدون 
العس����كريني اجلنسية الكويتية، 
خصوص����ا ان جمي����ع املعلومات 
والبيان����ات عنه����م متوافرة لدى 
أجهزة وزارة الداخلية املختصة، 
وملفاتهم جاهزة وقتلت بحثا ولم 
يعد هناك أي مبرر لتأخير ضمهم 
إلى كش����وف منح اجلنسية التي 
تق����وم وزارة الداخلية باعدادها، 
مؤك����دا انه لن يترك هذه القضية 

حتى يتم اغالق هذا امللف.

بدأ وفد مجلس األمة املشارك 
في أعمال اجتماع االحتاد البرملاني 
الدولي ال� 123 املنعقد في جنيڤ 
متابعة أنشطته بحضور ملحوظ 
في جلساته املختلفة بدأت مبشاركة 
متميزة لعضو مجلس األمة د.روال 
دشتي في اللجنة التنسيقية للنساء 
البرملانيات. وأوضحت د.دش����تي 
في تصريح ل� »كونا« »ان القضايا 
األساسية التي تناولها هذا االجتماع 
نظرت في ملف����ات تكافؤ الفرص 
بني اجلنس����ني والعنف ضد املرأة 
السيما في أماكن االعتقال والسجون 
واملتعلقة باالجتار بالنساء واالطفال 
وتعزيز دمج النس����اء في احلياة 

االقتصادية«.
وأش����ارت الى تن����اول اللجنة 
البرملان����ات ومهمته����ا في  »دور 
مواجهة تلك القضايا عبر تكثيف 
احلمالت وتبادل املعلومات والعمل 
مع منظمات املجتمع املدني ونشر 
املق����االت واملعلوم����ات وتعزيز 

ميكن القبول بحرمانهم من بعض 
املزايا التي تعينهم على أن يعيشوا 
حياة كرمية بعد كل هذا العطاء، 
فشمولهم بهذه الزيادة اقل شيء 
يقدم لهذه الفئة التي كانت جنبا 
إلى جنب مع اخوانهم الكويتيني 
ورفعوا لواء الكويت بكل شجاعة 
وبسالة، في خدمة القضايا العربية 
ومن الظلم أن نبخل عليهم ب� 20 
دينارا رغم ان املطلوب اكبر من ذلك 

بكثير وهو ما نسعى إليه.
على صعيد متصل طالب النائب 
مبارك الوعالن مبنح اجلنس����ية 
للعس����كريني غير الكويتيني ممن 
ش����اركوا في حرب اغسطس عام 
1990، وحرب حترير الكويت من 
الغزو الصدامي الغاشم حتت بند 

استغرب النائب مبارك الوعالن 
املتقاعدين  العس����كريني  حرمان 
من غي����ر الكويتيني من احلصول 
على زي����ادة ال� 20 دين����ارا التي 
أقرتها املؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعي����ة، مطالبا بكف الظلم 
عن هذه الفئة التي ضحت بدمائها 
بدءا من احل����روب العربية عامي 
1967 و1973، انتهاء بحرب حترير 
اق����ل تكرمي  ان  الكوي����ت، مؤكدا 
ميكن أن يقدم لهؤالء االبطال هو 
مساواتهم بكل االمتيازات التي متنح 

للمتقاعدين الكويتيني.
وأكد النائب مبارك الوعالن في 
تصريح صحاف����ي ان املتقاعدين 
البدون قدموا الكثير والكثير من 
اجل الوط����ن واألمة العربية، وال 

أب����دى وزير الدولة لش����ؤون 
مجل����س األمة وزي����ر املواصالت 
الناطق الرس����مي باسم احلكومة 
د.محمد البصيري استعداد احلكومة 
ملناقشة جميع امللفات خالل دور 
املقبل بأريحية ورحابة  االنعقاد 
صدر، مؤك����دا ان احلكومة قادمة 
الى دور االنعقاد بتفاؤل ومتد يد 
التعاون للنواب، مطالبا في الوقت 
نفس����ه النواب باحترام املادة 50 
من الدستور التي تنص على مبدأ 
فصل السلطات مع التعاون فيما 

بينهم.
وقال البصيري في تصريح عقب 
لقائه رئيس مجلس األمة باإلنابة 
عبداهلل الرومي: كنت سعيدا بلقائي 
مع الرومي الذي كان لقاء وديا مت 
التشاور خالله حول املستجدات 
على الس����احة البرملانية، كما مت 
مناقشة أجندة دور االنعقاد املقبل 
املليئة باالقتراحات بقوانني، متمنيا 
ان يشهد هذا الدور اجناز عدد من 

المطي�ر: نؤي�د فكرة إع�ادة تش�كيل الحكومة فه�ي بحاج�ة لتغيير بع�ض الوج�وه ونطالب الن�واب باالرتق�اء بلغ�ة الح�وار البرلماني

روال تشارك في أعمال اللجنة التنسيقية 
للنساء البرلمانيات في جنيڤ

تقديرًا للتضحيات التي قدموها ودمائهم التي بذلوها دفاعًا عن أرض الكويت وترابها

الوعالن: لمنح »البدون« العسكريين المتقاعدين الجنسية 
ومساواتهم بإخوانهم الكويتيين في الزيادات األخيرة

شعيب املويزري


