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ليس بتوصية الشيخ الفالني 
الفالني، متمنيا  أو املس���ؤول 
ان تكون هناك دراس���ة شفافة 
تستعرض أسماء القياديني في 
الكويت وما هي اجنازاتهم ومن 
كان وراء تعيينهم حتى يطلع 
عليها اجلميع ويعرفون كيف ان 

هذه البالد »متشي بالعكس«.
بدوره، قال د.يحيى الهدبان 
ان عملية اختيار املناصب تؤثر 
على التنمية والتقدم والتطور 
بش���كل عام ال���ذي يعتبر من 
أولويات الس���لطتني والشعب 
مع���ا ويجب ان يك���ون النظر 
له���ذا املوضوع متعديا حلدود 
الش���عارات الى حي���ز التنفيذ 
اإليجابي ألن التنمية ش���يء ال 
يأتي باملصادفة بل بالتناغم فيما 
بني احلكومة ومؤسسات املجتمع 
املدني املتمثلة في الشعب ومن 
الواجب وضع معايير وضوابط 
واضحة ف���ي اختيار القياديني 
واحلرص على هذه املعايير التي 
منها على سبيل املثال املؤهالت 
العلمي���ة واخلب���رات االدارية 
والعملي���ة والرؤية الواضحة 
لتحقيق األهداف في اجلهة التي 

يتم قيادتها.
من جانبه، أكد استاذ القيم 
سعيد النومس أهمية استشراف 
املستقبل من الواقع وهذا األمر 
يوجد ف���ي املعايير األميركية 

من فوق«.
وتابع احلربش قائال: نشعر 
بأن دور رئيس احلكومة غائب 
وال���وزراء كل يتصرف »على 
كيفه« والدليل ان دكتور علوم 
سياسية يتولى اإلحصاء، ومن 
يريد ان يك���ون قياديا يتزوج 
نائبة، كما ان مجلس األمة »ما 
ينشد الظهر فيه« واحلكومة في 
رسالتها داللة على ان املجلس 
في جيب رئيس احلكومة، لذلك 
يحت���م الوضع تفعيل األدوات 
الدستورية ونعول على الشعب 
في اختيار الصالح ليكون نائبا 
عن األمة، ونطالب احلكومة بأن 
ال���وزارات كأنها  يتعاملوا مع 
الش���خصية فهل  مؤسساتهم 
يرضون بوضع الفاسد او غير 
الكفء في قيادتها؟ مضيفا ان 
كتلة التنمية واإلصالح قدمت 
قانونا لتنصيب القياديني ولكن 
لألسف دفنته احلكومة بالتعاون 
مع بعض النواب، وسنعمل على 
تفعيله مرة أخرى ولكننا نخشى 
ان يكون مصيره مصير قانون 

الذمة املالية.
م���ن جانبه، ق���ال د.عواد 
الظفي���ري ان ه���ذا املوضوع 
حيوي جدا، وهل نحن في بلد 
حتترم فيه الكفاءات ويختار 
األصلح أم نخت���ار بناء على 
احملاصصة وإرضاء الساسة 

والتجار لينتج عن ذلك قتل 
الطموح���ة وهدر  الكف���اءات 
املوارد وأموال الشعب وقتل 
روح املواطن���ة وخلق جهات 
استقطاب ضد املجتمع والدولة 
وتوليد الظلم الذي يزيل الدول، 
مشيرا الى ان احلل يكمن في 
الرؤية املش���تركة لإلصالح 
الفعلي ولي���س بالكالم فقط 
بني الس���لطتني التش���ريعية 
والتنفيذية وبني الشعب قاطبة، 
وأيضا باإلصالح السياس���ي 
الشامل من خالل آلية اختيار  

احلكومة وكبار القياديني.
من جهته، أكد د.أحمد الرشيد 
ان الش���عب إذا تكلم يسمع له 
والدول املتقدمة تعتبر الشعوب 
أهم املوارد وأولها لكن لألسف 
يقتل األكفاء واملميزون وينصب 
في القيادة من ال ميلكون الكفاءة 
لذلك تنهك املؤسسات احلكومية 
وتكون محصلتها هي الصفر 
والدليل اننا لم نر يوما قياديا 
يساءل ما هي اجنازاتك؟ فهل 
يعني ذلك ان اجلميع ش���رفاء 
وال يوجد فاسد واحد؟ مشيرا 
الى ان هناك من ال يريد األكفاء 
في القي���ادة ألن األكفاء يقفون 
أمام مصاحلهم ويقولون رأيهم 
بش���جاعة ولديهم القدرة على 
أتوا  تقدمي اس���تقالتهم ألنهم 
الى املنصب بقدرتهم وكفاءتهم 

عادل الشنان
قال النائب د.جمعان احلربش 
ان موضوع التعيينات القيادية 
قضية خطيرة ال يجوز االستهانة 
بها، مشيرا الى ان هناك انتكاسة 
في هذه القضية بسبب املجامالت 
للمرش���حني لعضوية مجلس 
األمة او للحكومة او الشيوخ، 
علم���ا ان ال���دول ال تتطور إال 
بالكفاءات، ولكن احلكومة في 
الكويت أوصلت رسالة كانت 
تبثها في الس���ابق على صور 
متقطعة، أما اآلن فهي بش���كل 
علني وهي ان كنت تريد منصبا 
قياديا فليس عليك العمل بأمانة 
وجد وإخالص ولكن أنت أمام 
خيارات محددة وهي اما ان تعمل 
عند ش���يخ وتنتظر ان يصبح 
وزيرا او تدخل تيارا من تيارات 
اخلمس جنوم التي لها حظوة 

وال تخلو كل وزارة منهم.
وأضاف احلربش خالل ندوة 
التجمع املهني التي أقيمت مساء 
ام���س األول بديوانية م.محمد 
العنزي في منطقة سعد العبداهلل 
حتت عنوان »التعيينات القيادية 
بني الضغوط السياسية والكفاءة 
املهني���ة« ان التعي���ني أصبح 
باحملاصصة وبناء على العالقات 
دون االلتفات الى الكفاءات، وهذا 
يعتبر أول مقومات انهيار األمم 
وانتش���ار الفساد فيها، مشيرا 
الى ان في القطاع النفطي قبل 
عام تقدم مجلس إدارة مؤسسة 
البت���رول الكويتي���ة مبقترح 
تشكيل جلنة لتقييم القياديني 
وأحضروا مستش���ارا أميركيا 
للقي���ام بذلك ليكون بعيدا عن 
احملسوبيات وبعد فترة خرجت 
اللجنة بتصنيفات للقياديني وهي 
»أ« وهو من يستحق االستمرار 
ولديه القدرة على القفز بالعمل 
وتطويره و»ب« وهو يحتاج الى 
نوع م���ن التدريبات واملهارات 
املعينة، وأخيرا »ج« الذي يعني 
ضرورة استبعاد من حصل على 
هذا الرمز. إال ان الوزير اختار 
اح���د م���ن مت تصنيفهم حتت 
»ج« وسلمه زمام األمور وقال 
»األمر مو بيدي مفروض علي 

التي تنص عل���ى ان كل منتج 
هو أميركي وليس معاييرنا التي 
تنص على »إذا حبتك عيني ما 
ضامك الده���ر« أو »ولد منو« 
و»ولد عمي« كما البد ان نخرج 
الذاتي واالختيار  التقوقع  من 
وفقا للمحاباة والعمل مببدأ »من 
صاده عشى عياله« وعلى اجلميع 
العلم ان املؤسسات قاسم مشترك 
بني اجلميع وليست مؤسسات 
خاصة لشخص معني »يلعب 
ويرتع« فيها كيفما يريد، مبينا 
ان املوضوع كبير جدا ويحتاج 
لوقفة ضد كل من يجمد القوانني 
والذي نعتبره ينقلب على احلكم 

بتجميده للقوانني.
م���ن جهت���ه، ق���ال الكاتب 
الصحافي في جريدة »عالم اليوم« 
عويد العنزي ان املواطنني قاطبة 
شركاء في املشهد احلالي للبالد 
بشكل عام وذلك باختياراتهم 
ملن ميثلهم حتت قبة عبداهلل 
السالم، ورئيس احلكومة قال 
علنا انه ميلك األغلبية من خيرة 

النواب فمن هم اخليرة؟
ق���ال املستش���ار  ب���دوره، 
ان  االقتصادي ناصر املصري 
ش���روط ش���غل وظيفة وزير 
في الكويت هي ش���روط شغل 
وظيفة ممثل األمة وهي ان يقرأ 
ويكتب وعمره فوق الثالثني عاما 
فهل هذا ما يطمح له الش���عب 
الكويتي الزاخر بالكفاءات وفي 
مجلس األمة جند من يقول هذا 
»بيسري« وهذا أصيل ومن داخل 
السور ومن خارجه وال نعلم الى 

أين يريدون الوصول بنا؟
م���ن جانبه، ق���ال م.نايف 
العنزي كان الكويتيني يفكرون 
في املصلحة العامة وكانوا على 
قدر بسيط من العلم ومع ذلك 
أنش���أوا أول جامعة ومنطقة 
الصباح الطبية وأكبر مضخة 
مي���اه حلوة ف���ي العالم لذلك 
املوض���وع باختص���ار يحتاج 
ليس فقط للكفاءات وامنا أيضا 
الراش���دين الصاحلني  لألمناء 
التقدم  الذين يريدون لبالدهم 
الدول  والوقوف في مص���اف 

الكبرى.

الحربش: »التنمية واإلصالح« قدمت قانون
تنصيب القياديين والحكومة دفنته

خالل ندوة أقامها التجمع المهني بعنوان »التعيينات القيادية بين الضغوط السياسية والكفاءة والمهنية« في ضاحية سعد العبداهلل

)محمد ماهر( د.جمعان احلربش متوسطا املتحدثني في الندوة 

الرومي استقبل السفير المطيري

اس���تقبل رئيس مجلس االمة باالنابة عبداهلل الرومي مبكتبه صباح امس سفيرنا لدى جمهورية 
رومانيا فهد املطيري.

عبداهلل الرومي أثناء استقباله السفير فهد املطيري

عاشور: ما إجراءات »الداخلية«
في الكشف عن مزدوجي الجنسية؟

طالب باالهتمام بالمعلمين والتربويين

يتضمن سبب السحب واجلنسية 
االخرى، وهل مت سحب جنسية 
املزدوج فقط أو مع من كسبها 
منه بالتبعية؟ وكم عدد احلاالت 
التي مت سحب اجلنسية منهم 
ممن مت منحهم اجلنس����ية في 
الدفعتني االخيرتني مع تزويدي 
بكشف موضح فيه اسباب سحب 

كل جنسية؟
وكم عدد حاالت التنازل عن 
اجلنسية الكويتية منذ عام 2005 
وحتى تاريخ السؤال؟ وهل مت 
التنازل عن اجلنسيات االصلية 
الدفعتني  ملن مت جتنيسهم في 
االخيرتني مع تزويدي بكشف 
يتضمن االعداد واجلنس����يات 
االصلية؟ ومت ع����رض بيانات 
حاالت لبعض مزدوجي اجلنسية 
في احدى القنوات الفضائية فما 
االجراءات القانونية التي اتخذتها 
الوزارة جتاه هذه احلاالت؟ وهل 
هناك تعاون بني الكويت والدول 
االخرى للكشف عن مزدوجي 
اجلنسية وما آلية هذا التعاون 
إن وجد؟ وهل هناك ش����هادات 
جنس����ية موقوف����ة، وإن وجد 
فارجو تزويدي بكشف يتضمن 
التوقف؟  اعداده����ا وأس����باب 
ونشرت صحيفة الشرق االوسط 
الس����عودية ان عدد الكويتيني 
العاملني في السعودية 122.519 
القوى  ويش����كلون 1.9% م����ن 
العاملة بالس����عودية، فهل مت 
حتليل هذا الرقم ومعرفة هذه 
الوظائف وشهاداتهم واقاماتهم 
العمل في السعودية  وأسباب 
لهؤالء، وهل يوجد تقرير حول 

هذا املوضوع؟

بامله����ن االخ����رى ف����ي اجهزة 
الدولة، خصوصا ان الكل متفق 
على اهمي����ة التعليم واملعلمني 

ودعمهم.
من جانب آخر، وجه النائب 
الداخلية  عاشور سؤاال لوزير 
الش����يخ جابر اخلالد جاء فيه: 
أثير اخيرا في وس����ائل االعالم 
ازدواجية اجلنس����ية  قضي����ة 
لبعض املواطنني بشكل كبير، 
االمر الذي يحتاج حتركا حكوميا 
حازما جتاه هذه القضية ملا لها 
من خط����ورة بالغة على األمن 
الوطن����ي واالجتماع����ي، لذا ما 
االجراءات القانونية التي اتخذتها 
الوزارة للكشف عن مزدوجي 

اجلنسية؟
وكم عدد احلاالت التي كشفت 
عنها ال����وزارة؟ وما االجراءات 
القانونية التي اتخذت بحقهم؟ 
وكم عدد احلاالت التي سحبت 
منهم اجلنسية بسبب االزدواجية 
منذ ع����ام 2005 وحتى تاريخ 
الس����ؤال؟ مع تزويدي بكشف 

أشاد النائب صالح عاشور 
بال����دور الترب����وي والتعليمي 
للمعلمني ف����ي مختلف املراحل 
الدراس����ية، حيث انه يقع على 
عاتقهم تربية وتنشئة االجيال، 
االمر الذي يتطلب منهم جهودا 
مضاعفة حلمل هذه االمانة التي 

على عاتقهم.
وأضاف عاشور انه مبناسبة 
بداية العام الدراسي اجلديد ومع 
ما نشهده من ظروف وتطورات 
الس����احة السياس����ية  عل����ى 
واالجتماعي����ة فان هذا يتطلب 
من االخوة املعلمني واملعلمات 
تضافر اجلهود من اجل تصوير 
العملية التعليمية من خالل زرع 
التعاون وااللفة واحملبة  روح 
بني ابنائهم الطلبة ونبذ الفوارق 
االجتماعية والطائفية وترسيخ 

مبدأ الوحدة الوطنية.
وطالب عاش����ور احلكومة 
متمثلة في وزارة التربية وعلى 
رأسها الوزيرة د.موضي احلمود 
باالهتمام باملعلمني والتربويني 
وتذليل املعوقات التي تواجههم 
ملا لهم من دور كبير في العملية 
التعليمية، وذلك لالرتقاء بهذه 
املهنة املقدسة، خصوصا اننا منر 
بظروف اقتصادية واجتماعية 
صعبة مما يس����تدعي السعي 
احلكومي لالهتم����ام باملعلمني 
واملعلمات والذين هم أس����اس 
التربوي����ة وتوفير  العملي����ة 
اجلوان����ب االداري����ة واملادية 
املناسبة لهم، ونطالب الوزيرة 
باعادة النظر في الكوادر املالية 
للهيئ����ة التعليمي����ة وزيادتها 
أس����وة بالزيادات التي حتصل 

صالح عاشور

»حقوق اإلنسان«: »التربية« وعدت وتعهدت بتعليم 
700 طالب »بدون« من خالل الصندوق الخيري

التمويل ف����ي الصندوق اخليري، 
والذي سيس����مح مبش����اركة كل 
اجلهات اخليرية فيه، وس����يكون 
صندوقا اهليا ليس للحكومة اي 
سلطة عليه، حتى ال يحدث ما حدث. 
من جانب آخر، عقدت جلنة الدفاع 
عن حقوق االنسان برئاسة النائب 
د.وليد الطبطبائي لقاء مع ممثلي 
منظمة مراقبة حقوق االنس����ان 

»هيومن رايتس ووتش«.
وكشف د.الطبطبائي في تصريح 
صحافي ان ممثلي املنظمة بصدد 
إعداد تقرير حول العمالة املنزلية 
في الكويت. وأوضح د.الطبطبائي 
ان اعض����اء املنظمة التقوا العديد 
من الشخصيات ذات الصلة بهذا 
ف����ي اجله����ات احلكومية  املجال 
الدول  املختلفة وعددا من سفراء 
املصدرة للعمالة للكويت. وأضاف 
د.الطبطبائي انه طلب من ممثلي 
املنظمة تزويد اللجنة بتوصيات 
وحلول للمش����اكل املشابهة التي 
ملسوها في دول أخرى سواء عربية 
أو آسيوية لدراستها بشكل دقيق 
خاصة ان قانون العمالة املنزلية 
سيرى النور خالل األشهر القادمة 
متهيدا إلنشاء هيئة رسمية حلقوق 

االنسان.

او بالنس����بة للطلبة املستجدين 
الذين كان يشترط التعليم اخلاص 
ذكر جنسية األب. واشار الى انه مت 
االتفاق خالل االجتماع على االكتفاء 
بجهة الوالدة، حيث تعهد احلضور 
باالكتف����اء بها باعتبارها من جهة 
رسمية، ويكفل بالغ الوالدة بذلك 

البناء البدون دخول املدارس.
وطالب عبدالصمد بعدم استغالل 
قضية التعليم في الضغط على فئة 
البدون، مشيرا الى انه متت مناقشة 
مقترح خاص بالصندوق الوقفي 
للتعليم، والذي يحل مشكلة نقص 

العراقيل الت����ي حتول دون امتام 
املتقدمني،  اجراءات تعليم بعض 
وقبول طلبات معلقة، معربا عن 
تقديره له����ذه اخلطوة من وزارة 

التربية.
وقال عضو اللجنة النائب عدنان 
عبدالصمد في تصريح عقب اجتماع 
اللجنة امس: حس����ب تعهد ادارة 
التعليم اخلاص والصندوق اخليري 
فقد مت حل مشكلة التحاق ابناء فئة 
غير محددي اجلنسية في مدارس 
التعليم اخلاص، سواء بالنسبة 
للطلبة الذين مت ايقاف مساعدتهم، 

د.حس����ن جوهر ع����ن ان ممثلي 
وزارة التربية أك����دوا ان ما حال 
دون امتام معامالت بعض الطلبة 
البدون في الصندوق اخليري يعود 
الى اجراءات واش����تراطات وزارة 
الداخلي����ة. وقال جوهر: نأمل من 
وزارة الداخلية الكف عن ضغوطها 
التي كان ضحيتها الطلبة البدون 
الذين ال ذنب لهم، وال يوجد ما يبيح 

ألحد حرمانهم من التعليم.
الوكيل املس����اعد  ان  وأوضح 
للتعليم اخلاص في وزارة التربية 
فه����د الغيص وع����د مبعاجلة كل 

التربية جلنة  أبلغ����ت وزارة 
حقوق االنسان خالل اجتماعها امس 
موافقتها على تذليل الصعوبات 
الت����ي كانت حت����ول دون تعليم 
املئات من الطلبة البدون من خالل 

الصندوق اخليري.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد 
هايف ان اللجنة تلقت تعهدا من قبل 
اجلانب احلكومي بإتاحة الفرصة 
ألكثر من 700 طالب الس����تكمال 
دراستهم ومنح مهلة ملن لم يستكمل 

أوراقه الى العام املقبل.
وطال����ب هايف باس����تقاللية 
الصندوق اخليري حيث لم تظهر 
املش����كالت اال بع����د ان اصبحت 
ميزانية تابعة لوزارة املالية ومن 
ثم وزارة التربية، داعيا الى انشاء 
وقف للصن����دوق حتى ال تتعثر 
ميزانيته وتبقى أس����يرة لبعض 
التبرعات سواء احلكومية أو غير 
احلكومية. وأشار الى ان الصندوق 
اخليري يعني نحو 21 ألف طالب 
وهذا جهد طيب يجب االشادة به 
ش����اكرا تعاون الصندوق بشأن 
معاجلة االش����كاليات التي تواجه 

الطلبة.
من جانبه، كشف رئيس جلنة 
غي����ر محددي اجلنس����ية النائب 

منح مهلة لمن لم يستكمل أوراقه للعام المقبل

د.سلوى اجلسار

الجسار تسأل الحمود عن إلغاء مناقصات في »التربية«
وجهت النائبة د.س���لوى اجلسار سؤاال 
لوزي���رة التربية ووزي���رة التعليم العالي 

د.موضي احلمود جاء فيه:
لقد تكرر عبر تصريحات عديدة من خالل 
اإلعالنات املقروءة واملس���موعة ومن خالل 
اجتماعنا معكم في جل���ان مجلس األمة أن 
وزارة التربية تسير مبنهجية وفلسفة واضحة 
ومدروسة وفق خطة مبرمجة، ونحن بهذه 
التصريحات يسرنا سماع ذلك لدعم القضايا 
التربوية ويسعدنا دفع املسيرة التعليمية 
وتطوير مناهجنا لالرتقاء مبستوى أبنائنا 

الطلبة.

ويرجى إفادتي باآلتي:
من���ى إلى علم���ي ان املناقص���ة رقم )م 
ع2010/59( ق���د مت إلغاؤها وللمرة الثانية. 
ما أسباب الغاء املناقصة مرتني علما بوجودها 
في خطة الوزارة للعام 2010/2009. برجاء 
تزويدي باألسباب العلمية والفنية وراء الغاء 
املناقصة. كما أرجو تزويدي بالقيمة املالية 

املرصودة لهذه املناقصة.
ولقد أصدرت وزارة التربية عدة قرارات 
بتش���كيل جلان بناء وتطوير وتأليف كتب 
مطورة ملادتي االجتماعيات واللغة العربية. 
برجاء تزوي���دي مبا توصلت له أعمال هذه 

اللجان إلى اآلن مصحوب بقرارات تش���كيل 
اللجان ومحاضر اجتماعات اللجان.

وما خطة وزارة التربية التي مت اعتمادها 
نحو تطوير مناه���ج االجتماعيات واللغة 
العربية في مراحل التعليم العام جميعها؟

ومن���ى إل���ى علمن���ا ان املناقص���ة رقم 
)م ع2010/59( س���بق ان طرح���ت في عام 
2009/2008 حتت رقم )م ع2009/2008/26( 
وقد شملت مواءمة وطباعة مناهج التربية 
االسالمية واللغة العربية واالجتماعيات ومت 
إلغاؤها أيضا نرجو تزويدنا بأسباب الغاء 

املناقصة.

)متني غوزال( عدنان عبدالصمد ومحمد هايف ود.وليد الطبطبائي خالل اجتماع جلنة حقوق االنسان

المويزري: هل أصدرت »األوقاف«
قرارات بالترقية لدرجة موجه فني مؤخراً؟

وفي حال����ة التأكد من صدور 
قرار الترقية املنشور:

الترقية  ق����رار  هل تضم����ن 
اس����ماء عدي����دة أم اقتصر على 
االسمني الواردين باخلبر املنشور 
باجلري����دة؟ وهل من بني املرقني 
واملنشور اخلبر عنهما من يحمل 
اسم املويزري في اسمه وعائلته؟ 
وما القواعد والضوابط التي يتم 
على أساس����ها الترقي����ة بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية؟ وهل 
تسمح هذه القواعد بالترقية على 
سبيل االس����تثناء ودون اجتياز 
الش����روط املؤهلة والضرورية 

للترقية؟ 
وفي ح����ال ص����دور الترقية 
باالس����تثناء وبالتخطي لقواعد 

األقدمية:
هل متت ترقية أي من املوجهني 
الفنيني على س����بيل االستثناء 
ودون التطرق الى شروط الترقية؟ 
وهل متت هذه الترقية باالستثناء 
نتيجة لضغوط برملانية أو خالفه؟ 
ما االس����باب التي دفعت وزارة 
االوقاف الى الترقية باالستثناء 

إن وجدت؟
أخيرا، يرجى سرعة موافاتنا 
بقرارات الترقية املذكورة وإظهار 
االس����باب والظروف واملالبسات 
بالترقي����ة مع ضرورة  احمليطة 
قيام ال����وزارة باتخاذ االجراءات 
التصحيحية ملا نشر باجلريدة 
املذكورة في حال����ة عدم صدور 
قرار بالترقية واتخاذ االجراءات 
الكفيلة لعدم تكرار الزج باس����م 
النواب في اخبار غير دقيقة وال 

صحيحة.

الدس����تورية، ونؤكد استمرارنا 
في املطالبة باتخ����اذ االجراءات 
التصحيحي����ة ومتابعة تنفيذها 
ومتابعة الكشف لنواحي النقص 
والقصور في أداء الوزارة، وان هذا 
الزج باالس����م قد يكون مقصودا 

أو عن عمد.
االمر الذي يستوجب التوقف 
أمام����ه. والس����ؤال عن أس����بابه 
ودواعيه، لذا يرجى الرد على ما 
يلي، على أن يأت����ي الرد مدعما 
باملس����تندات املرتبط����ة وذات 

الصلة:
هل أصدرت وزارة االوقاف أي 
قرارات بالترقية الى درجة موجه 

فني في االيام االخيرة؟
يرجى سرعة موافاتنا بقرارات 
الترقية التي صدرت في هذا الشأن 
وفي حالة عدم ص����دور قرارات 
بالترقية، فإن االمر يتطلب قيام 
الوزارة باتخاذ االجراءات الكفيلة 
بإزالة اللبس الذي نش����أ نتيجة 

نشر هذا اخلبر.

وجه النائب شعيب املويزري 
س����ؤاال لنائب رئي����س مجلس 
القانونية  ال����وزراء للش����ؤون 
العدل ووزي����ر االوقاف  ووزير 
والشؤون االس����المية املستشار 
راشد احلماد جاء فيه: باالشارة 
الى ما نش����رته جريدة »األنباء« 
اليومية في عدده����ا رقم 12410 
املؤرخ 2010/10/5 املتضمن »ترقية 
املويزري موجها فنيا بالس����راج 
املنير« والذي قد تكون ترقيته قد 
متت طبقا ألحقيته واجتيازه لكل 
الشروط املؤهلة للترقي وليس 

على سبيل االستثناء.
وملا كنا قد تقدمنا في اآلونة 
االخي����رة بالعديد من االس����ئلة 
البرملانية لوزير االوقاف والشؤون 
االس����المية بخصوص ما شاب 
أداء وزارة االوقاف من مخالفات 
ونواحي قص����ور بعضها دفعت 
بدي����وان احملاس����بة الى تضمني 
تقارير محضة للحسابات اخلتامية 
لل����وزارة العديد م����ن املخالفات 
ولسنوات مالية متتابعة، االمر 
الذي دفعنا الى تقدمي االسئلة بغية 
طلب اتخاذ االجراءات التصحيحية 
وتالفي أس����باب املخالفات منعا 
لتكرارها ومحاسبة املقصرين، 
حيث ان اظهار اخلبر املنش����ور 
بجريدة »األنب����اء« بأنه قد متت 
ترقية املويزري الى درجة موجه 
فني قبل التأكد من دقته وصحته 
وان الزج باسم املويزري في اخلبر 
قد يك����ون القصد منه دفعنا الى 
التهاون عن أداء واجبنا الوطني 
والذي هدفنا به تقدمي االس����ئلة 
أدواتنا  البرملاني����ة كجزء م����ن 

شعيب املويزري


