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الطبطبائي يسأل عن عمل إدارة المصنفات الفنية في »اإلعالم«
التي ال حتمل ترخيصا من وزارة 
االعالم بأنه من واقع التحريات 
التي قام بها املفتش تبني له ان 
احملل يقوم ببيع البرامج وقام 
مبخالفته، وما النص القانوني 
الذي يخول وزير االعالم او من 
ينوب عنه باصدار اغالق اداري 
جلميع احمل���الت التجارية في 
الكويت التي ال حتمل ترخيصا 
من وزارة االع���الم، والقرارات 
التي يقوم  والتعاميم االدارية 
بها املفتش من اجراءات تنفيذ 
الذي يصدر  اداري  قرار اغالق 
للمحالت املخالفة مع تزويدي 
بصورة من محضر االغالق الذي 
يقوم به املفت���ش بتنفيذ قرار 

اغالق اداري.

من عدمها؟ مع اعطائنا النص 
القانوني ال���ذي يخول مفتش 
وزارة االع���الم دخ���ول جميع 
مح���الت الكويت التي ال حتمل 
ترخيصا من وزارة االعالم؟ وهل 
يوجد ادارة او قس���م في ادارة 
املصنفات الفنية لعمل التحريات 
على احمل���الت التجارية وعلى 
اصحابها والتي ال حتمل ترخيصا 
من وزارة االعالم؟ يرجى تزويدي 
بالن���ص القانوني الذي يخول 
ادارة املصنفات الفنية بتحريات 
على احملالت التجارية واسماء 
موظفي هذه االدارة، فقد ورد على 
لسان مفتش من ادارة املصنفات 
الفنية عند التحقيق معه من قبل 
وكيل النيابة على احد احملالت 

اجهزة كهربائية بحجة وجود 
كمبيوت���ر للمحاس���بة ويقوم 
بتفتيشه ملشاهدة وجود مخالفة 

التصدي لالستجوابات أما أنت 
وحكومت���ك فال تس���تطيعون 

التصدي لالستجوابات.
من جانب آخر أكد القالف ان 
قضية البدون.. »إلى العالج« طاملا 
أنها وردت كمشروع وطني في 
اخلطاب األميري مش���ددا على 
ضرورة تعاون النواب من أجل 

اجناز هذا املشروع الوطني.
وبسؤاله ان كان عدم موافقة 
احلكوم���ة على تش���كيل جلنة 

جهات االختصاص، وما الدفاتر 
الرسمية التي يجب ملفتش ادارة 
الفنية اس���تخدامها  املصنفات 
ف���ي جوالته التفتيش���ية على 
احملالت بخالف محضر الضبط؟ 
الدفاتر  يرجى تزويدي بصور 
التي يس���تخدمها املفتش عند 
تفتيشه احملالت؟ وهل مفتش 
وزارة االعالم الذي يعمل بادارة 
املصنفات الفنية مخول لدخول 
جميع احملالت التجارية بالكويت 
التي ال حتمل ترخيصا من وزارة 
االعالم والتي حتمل ترخيصا من 
وزارة التجارة وبلدية الكويت؟ 
فعلى س���بيل املثال هل مفتش 
وزارة االع���الم مخول بدخول 
مطعم وجبات سريعة او محل 

قضائي���ة ومحاض���ر ضب���ط 
املخالف���ات لدخ���ول احملالت: 
وعن���د عمل محض���ر مخالفة 
للمحل املخالف من قبل مفتش 
الفنية بوزارة  ادارة املصنفات 
االعالم وتسليم املخالف صورة 
من املخالفة بعد التوقيع عليها 
من قب���ل املفتش واملخالف هل 
يتم تس���ليم املخالف محضر 
حتري���ز او مص���ادرة باملواد، 
التي مت���ت مصادرتها من قبل 
املفتش؟ يرجى تزويدي بالنص 
القانوني الذي يعفي املفتش من 
العالقة  عدم تس���ليم صاحب 
املخالف محض���ر مصادرة او 
حتري���ز للمواد التي اخذت من 
الى  محله لضم���ان وصولهما 

د.ولي���د  النائ���ب  وج���ه 
الطبطبائي سؤاال لوزير النفط 
ووزي���ر االعالم الش���يخ احمد 
العبداهلل جاء فيه ال شك ان ادارة 
املصنفات الفنية بوزارة االعالم 
تعمل ضمن قوانني وضعت لها 
ومنحت موظفيها حق الضبطية 
القضائية لعمل املخالفات التي 
تخت���ص بها ضم���ن قوانينها 
والتي حتمل ترخيص من وزارة 
االعالم، كما اعطى القانون وزير 
االعالم صالحية االغالق االداري 
للمحالت التي حتمل ترخيصًا 

من وزارة االعالم.
لذا يرجى افادتي وتزويدي 
باآلتي: كشف بأسماء املفتشني 
الذين اص���درت لهم ضبطيات 

االمر مدبرا بليل؟!
وب���ني ان جميع اللجان التي 
تضع العصي ف���ي الدوالب من 
أجل  عرقلة احلكومة غير مرغوب 

فيها.
وذك���ر أن التف���اؤل مطلوب 
فيم���ا يتعل���ق مبعاجلة قضية 
غير محددي اجلنسية »البدون« 
والشيخ محمد اخلالد عندما كان 
وزيرا للداخلية قال ان القضية 
ستحل خالل عامني ولم يحصل 
وسمو ولي العهد عندما كان وزيرا 
للداخلية تكلمت معه وايضا ما 
صار. وأخيرا كلمت الشيخ جابر 
اخلالد وأبلغني انه قدم مشروعا 
الوزراء يعالج  متكامال ملجلس 
القضية والشيخ أحمد الفهد قال 
لي إن املشروع يدرس حاليا في 
مجلس الوزراء، ومن كل ذلك أرى 
أننا اصبحنا في مرحلة متقدمة 
فيما يتعلق بعالج قضية البدون، 
ومب���ا أنها وردت ف���ي اخلطاب 
األميري كمشروع وطني فذلك 
يعني أن األمل يتجدد وأن الوضع 

يدعو إلى التفاؤل.

برملانية للبدون يشكل تناقضا 
في هذا اجلان���ب قال القالف ان 
رف���ض احلكومة تش���كيل هذه 
اللجنة س���لوك طبيع���ي الننا 
شبعنا مزايدات واللجان اكثرها 
تشهد مزايدات ومنها جلنة البدون 
عل���ى الرغم من أنني صوت مع 
تشكيلها حتى ال يفهم أننا نقف 
ضد الب���دون بينما نحن نتبنى 
قضيتهم، مشيرا إلى أن العديد 
البرملانية ال تساعد  اللجان  من 
في معاجلة القضايا بقدر ما تضع 

العراقيل أمام املعاجلات.
وأض���اف: حت���ى األخ عادل 
الصرعاوي في كالمه عن جلنة 
الش���باب والرياض���ة يقول ان 
هناك اسئلة يريد إجابة لها من 
خالل اللجن���ة، وكيف مت اتخاذ 
قرار تعيني اعضاء الهيئة العامة 
للشباب والرياضة »حق شنو« 
مؤكدا أن النواب هم الذين طالبوا 
بابعاد »الفالح واجلزاف« وتعيني 
اطراف ال عالقة لها بالصراع الدائر 
حول القضية الرياضية، فهل اذا 
حققت احلكومة مطلبا لنا يصبح 

بالرغم من عدم جناح احلكومة 
في الغاء كل اللجان املؤقتة قال 
القالف: »اوال انا ما ادري شكبر 
جيب احلكومة« الذي يحمل كل 
ه���ؤالء، واذا كانت احلكومة قد 
جنحت في مترير ما ارادته والغاء 
ما رفضته فهي ايضا ممارس���ة 
حكومية ذكي���ة واذا كانت تلك 

مجرد شائعة فانا اثبتها.
ونح���ن نري���د ان مت���ارس 
احلكومة دورها البرملاني بشكل 
حضاري اما االساليب االخرى مثل 
االبتزاز واالتهام من دون أسس 
والقضايا التي ميكن ان تش���ق 

صف املجتمع فهذا ما نرفضه.
واضاف ام���ا من يقولون ان 
املجلس في جيب احلكومة فانا 

اعتقد العكس
وان احلكومة ه���ي التي في 
جيب املجلس، الفتا الى تصريح 
الوزير البصيري منذ ايام والذي 
قال فيه: سنتصدى لالستجوابات 
فأنا أقول له »اس���تريح« فليس 
أنت من يتصدى لالستجوابات 
ولكن النواب هم من يستطيعون 

األسلوب والعمل البرملاني الراقي.. 
هكذا يكون، لكن الصراخ ال ينفعنا 
البرملانية  فالتكتيك واملمارسة 

الصحيحة هما املطلوبان.
وقال: اتصور ان هناك جلانا 
مثل الداخلية والدفاع هي احدى 
اللجان احلساس���ة التي حتظى 
بتنافس وصراع كبير، مش���يرا 
الى محاولة فئتني لتثبيت مشاكل 
خالل الفترة املقبلة، ولذلك كانت 
هناك محاوالت الختراقها وميكن 
ان تكون رئاسة اللجنة قد افلتت 
من أيدي فريق ما لكن س���يطر 
على اللجن���ة فريق آخر وايضا 

هذا أمر طبيعي.
ان اهم قراءة  الق���الف  واكد 
ميكن اس���تنتاجها هي سقوط 
جلنة الشباب والرياضة ويفهم 
من خاللها انه »ماكو استجواب« 
وحتى ان كان هناك استجواب 
املهددين  فسيكون فاشال وعلى 
باس���تجواب الرياضة قراءة ما 

حدث جيدا.
وحول ما يردده البعض بأن 
املجلس أصبح في جيب احلكومة 

اكد النائب حسني القالف ان 
الغاء جلنة الش���باب والرياضة 
واالبق���اء على جلن���ة الظواهر 
السلبية يؤكد ان هناك ممارسات 
اتخ���ذت لتثبيت الثانية وإلغاء 
األولى، وتلك املمارسات أبدع فيها 

من أبدع.
واوض���ح الق���الف ان تل���ك 
املمارس���ات اعطت قراءة مهمة 
مفادها أن اي استجواب على قضية 
الرياضة محكوم عليه بالفشل، 
مضيفا ان الغاء اللجنة جناح على 

طريق فشل االستجواب.
واضاف: ان االبقاء على جلنة 
الرغبة  الظواهر السلبية يؤكد 
احلثيثة من هؤالء الذين سعوا 
اللجن���ة ولذلك  لتثبيت تل���ك 
بذلوا كامل طاقتهم مع نوع من 
املساومة، قائال: »هذي ما نصوت 

هذي تصوتون معانا«.
وكانت النتيجة تثبيت اللجنة 
وهذه طبيع���ة العمل البرملاني، 
واضاف: رغم ان بعض النتائج 
ال تعجبني مثل االبقاء على جلنة 
الظواهر السلبية لكن يعجبني 

د.وليد الطبطبائي

حسني القالف

الخرافي: علينا االلتزام بالمضامين والتوجيهات األميرية السامية الواردة
في النطق السامي واعتبارها نبراساً لنا جميعاً واحترام الديموقراطية ونتائجها

دعا إلى ضرورة إنجاز القوانين التي يتفق عليها أعضاء السلطتين إلنجاز جدول األعمال

الرئيس جاسم اخلرافي ونائبه عبداهلل الرومي أثناء استقبالهما د.عبداهلل بن منيع

اس��تقبل رئيس مجلس االمة جاس��م اخلرافي في مكتبه صباح 
امس عض��و هيئة كبار العلماء واملستش��ار بالديوان امللكي باململكة 

العربية السعودية الشيخ د.عبداهلل بن منيع.
حض��ر اللقاء نائب رئيس مجلس االم��ة عبداهلل الرومي، ورئيس 
بعثة الش��رف ووكيل مساعد الش��ؤون الثقافية في وزارة االوقاف 

والشؤون االسالمية ابراهيم احمد الصالح.
جرى خالل اللقاء مناقشة آخر املستجدات والقضايا ذات االهتمام 
املشترك. كما استقبل اخلرافي االمني العام املساعد لشؤون البحوث 
واملعلومات باالمانة العامة ملجلس االمة عبداهلل جبر الش��ريف ومدير 
ادارة الدراسات والبحوث سليمان السبيعي واختصاصي اول حتليل 
احص��اء رنا الغامن، حيث قدم��وا اليه كتابا يحمل عن��وان »القوانني 
الصادرة خ��الل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التش��ريعي 
الثالث عش��ر«. حضر اللقاء نائب رئيس مجلس االمة عبداهلل الرومي 

واالمني العام للمجلس عالم الكندري.
كما بعث اخلرافي برقيتي تهنئة الى كل من رئيس املجلس الوطني 
في جمهورية فينس��نت والغرينادين هندريك الكس��اندر، ورئيسة 
املجلس في تركمنستان اكجا تاجييونا نوربير دييوا، وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالدهما.

تسلم كتاباً عن القوانين الصادرة في الدورة الماضية

رئيس مجلس األمة استقبل عضو هيئة
 كبار العلماء في السعودية عبداهلل بن منيع

ش���دد رئيس مجلس األمة 
جاس���م اخلرافي على ضرورة 
االلتزام باملضامني والتوجيهات 
األميرية الس���امية الواردة في 
النطق السامي الذي ألقاه صاحب 
السمو األمير في افتتاح أعمال 
دور االنعقاد الثالث من الفصل 
التشريعي الثالث عشر ملجلس 
األمة صب���اح الثالثاء املاضي، 
مؤكدا ان هذه التوجيهات نبراس 

لنا جميعا.
الى  وأضاف ف���ي تصريح 
الصحافيني امس ان علينا جميعا 
االلتزام بالدميوقراطية ونتائجها، 
وقبول ما انتهى اليه التصويت 

في اجللسة االفتتاحية.
وقال أنا م���ن الناس الذين 
يعتقدون ب���أن اللجان املؤقتة 
عبء على اللجان الدائمة، ومع 
القبول بالتصويت  ذلك علينا 

والدميوقراطية.
وعن االتهامات املوجهة الى 
نواب بأنهم أصبحوا في جيب 
احلكومة، تساءل اخلرافي: »أكو 
جيب للحكومة يشيل بني آدم؟« 
وقال: »إذا كنا دميوقراطيني فإن 

على احلكومة واملجلس االلتزام 
باملادة 50 من الدس���تور التي 
تنص على فصل االختصاصات 
بني السلطات مع التعاون فيما 

بينها«.
وسئل اخلرافي عن أولويات 
املقبلة  الس���لطتني للمرحل���ة 
فأجاب: أن���ا أعتقد ان علينا ما 
هو اكبر م���ن مجرد التحضير 
لألولويات، فال يخفى على احد 
ان بعض الرواس���ب تكون في 
النفوس بعد انتخابات اللجان 
البرملانية، ويجب علينا االميان 
بالدميوقراطية ونتائجها وان 

ننجز.
ان م���ن مصلحة  وأضاف: 
السلطتني االتفاق، فهناك بعض 
القوانني التي عليها خالف، لكن 
في املقابل لدينا قوانني متفق 
عليها ومن صاحلنا اجنازها، 
ام���ا القوان���ني املختلف عليها 
فيمكن حسمها من خالل اللجان 
املختصة وبذلك نكون ساهمنا 
في تقريب وجهات النظر قبل 
التصويت ف���ي قاعة عبداهلل 

السالم.

الدويسان يطلب بيانات عن مجلس 
إدارة شركة األبراج القابضة

العنجري: ما الضوابط الفنية لتأهيل شركات 
تنفيذ مشروع مجمع رئاسة الحرس الوطني؟

أعاله؟ وهل تعلم وزارة التجارة 
والصناعة بذلك؟ وفي حال علمها 
ما اخلطوات القانونية التي اتبعت 

لوقف تلك املخالفة الصريحة؟
وارجو تزويدي بكل البيانات 
واملخاطبات واملعلومات واإلجراءات 
القانونية املتعلقة بقبول استقالة 
اعضاء سابقني او ترشح اعضاء 
جدد ملجلس إدارة شركة االبراج 

القابضة ش.م.م.

وجه النائب فيصل الدويسان 
س���ؤاال الى وزير التجارة احمد 
الهارون جاء فيه: باإلش���ارة الى 
املادة 26 من قانون اخلدمة املدنية 
رقم 15 لسنة 1979 والتي حتظر 
على موظفي الدولة مزاولة االعمال 
التجارية والصناعية واملهنية، 
ارج���و اإلجاب���ة عن األس���ئلة 

اآلتية:
ما صحة ما جاء على لس���ان 
رئيس مجلس إدارة شركة األبراج 
القابضة ش.م.م، بسالمة املوقف 
القانوني لعضوي مجلس اإلدارة 
أسامة املطوع وفاضل املنصوري 
بالشركة، كونهما موظفني حكوميني 
واليزاالن على رأس عملهما استنادا 
الى كتابني رسميني من جهة عملهما 
في مؤسسات احلكومة يسمحان 
لهما بعضوية مجلس إدارة شركة 
التجاري  القطاعني  مساهمة في 

واملالي اخلاص؟
وما صحة قبول ترشح ثالثة 
موظفني حكوميني لعضوية مجلس 
إدارة الشركة املساهمة املذكورة 

وجه النائب عبدالرحمن العنجري س����ؤاال لوزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان جاء فيه: أرجو اإلحاطة ان الرئاس����ة 
العام����ة للحرس الوطني قد وافقت بتاري����خ 2009/12/20 على تأهيل 6 
ش����ركات فقط من 15 ش����ركة تقدمت في املناقصة املطروحة من خالل 
جلنة املناقصات املركزية لتنفيذ وتش����كيل وصيانة مش����روع مجمع 
الرئاسة رقم 2 بالرغم من ان الشركات املستبعدة من الشركات املصنفة 
فئ����ة اولى وتتوافر بها جميع الش����روط واملميزات الت����ي تتوافر لدى 
الشركات املؤهلة، كما ان لها سابقة أعمال في تنفيذ املشروعات اإلنشائية 
تفوق املش����روع موضع املناقصة، وإزاء رد الرئاس����ة العامة للحرس 
الوطني على تظلمات الش����ركات املس����تبعدة ف����ي 2010/8/26، والذي 
 تضمن مبررات غير محددة وغير واضحة مما يعكس عدم الش����فافية

وعدم االلتزام باملساواة وتكافؤ الفرص فإنني أتقدم بالسؤال التالي:
ما الضوابط والش����روط الفنية واملالية التي استندت إليها الرئاسة 
العامة للحرس الوطني في تأهيل الشركات التي تقدمت لتنفيذ املشروع 
املذكور؟ وهل مت اعتماد تلك الضوابط والشروط من قبل جلنة املناقصات 
املركزية؟ يرجى موافاتنا بنسخة من تلك الضوابط والشروط املعتمدة. ما 
مبررات التأخر في الرد على تظلمات الشركات املستبعدة من التأهيل.

فيصل الدويسان

هن��أ جتمع الكويتيني البدون »تكون« أعضاء 
احلكومة ونواب مجلس االمة مبناسبة بدء أعمال 
دور االنعقاد العادي الثالث للفصل التش��ريعي 
الثالث عش��ر ملجلس األمة، وعلى إعادة انتخاب 
اللجنة املؤقتة واملختصة بش��ؤون غير محددي 

اجلنسية »البدون«.
كما دعا التجمع أعضاء الس��لطتني التنفيذية 
والتشريعية والش��عب الكويتي الى االلتزام مبا 
ج��اء بالنطق الس��امي لصاحب الس��مو األمير، 
وال��ذي دعا الى التحل��ي باحلكمة ل��وأد الفتنة، 
وعلى ضرورة التعاون املش��ترك بني السلطتني، 

والعم��ل معا إلجناز كل امللف��ات العالقة، وتقدمي 
املصلح��ة العلي��ا للوطن، واحملافظ��ة على أمنه 

ووحدته الوطنية.
كما أشاد التجمع بكلمة رئيس مجلس الوزراء 
س��مو الش��يخ ناصر احملمد وال��ذي أبدى فيه 
اهتم��ام احلكومة مبلف غير محددي اجلنس��ية 
»الب��دون« م��ن خ��الل تكليف املجل��س االعلى 
للتخطيط لوض��ع التصورات وتق��دمي احللول 
النهائية، مش��ددين ف��ي الوقت نفس��ه على ان 
تكون هذه احللول والتصورات فعالة وس��ريعة 
أساسها العدل واملساواة، كما يجب ان تتوافق مع 

نصوص القوانني احمللية واالتفاقيات واملعاهدات 
الدولية التي صادقت عليها الكويت، وعلى أهمية 
مشاركة السلطات الثالث التنفيذية والتشريعية 
والقضائية ومؤسس��ات املجتم��ع املدني بتنفيذ 
ومتابعة ما مت التوصل اليه من تصورات وحلول 

تساهم في طي هذا امللف نهائيا.
كم��ا طال��ب التجم��ع أعضاء مجل��س األمة 
بض��رورة وض��ع مل��ف معاناة غي��ر محددي 
اجلنس��ية »البدون« على رأس أولويات مجلس 
األم��ة في دور االنعق��اد احلالي، مل��ا لهذا امللف 
املثقل بالتجاوزات وأهمها اس��تخراج املستندات 

الرس��مية واإلبعاد واجلوازات املزورة والقضايا 
الت��ي تثار بني احلني واآلخ��ر كالتعليم والصحة 
والعم��ل، وملا لهذا امللف م��ن أهمية قصوى في 
اس��تتباب األمن، وحتقيق العدالة، ورفع املعاناة 
التي اس��تمرت عقودا من الزمن، حرموا خاللها 
من أبس��ط مقومات احلياة االنسانية التي كفلها 
الدستور وديننا االسالمي احلنيف، والذي أعطى 
الفرص��ة والذريعة لبعض االش��خاص واجلهات 
ف��ي الداخل واخل��ارج الس��تغالل أوضاع هذه 
الفئة وظروفها من أجل حتقيق بعض املكاس��ب 

السياسية واالعالمية واملادية.

»تكون« هنأت أعضاء السلطتين ودعت إلى ضرورة إنهاء معاناة غير محددي الجنسية

القالف: قضية البدون ستحل كونها وردت كمشروع وطني
في الخطاب األميري وعلى النواب المساهمة في ذلك

استجواب الرياضة محكوم عليه بالفشل


