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 أكد النائب شعيب املويزري أن  10 
وزارة التربية تشهد فسادا إداريا 
ومتييزا بني املواطنني ا في الكثير 
من القرارات وجتاوزات وتخبطا 

إداريا.
  وقال املويـــزري في تصريح 
صحافي: ان كل هذا التخبط يجري 

التربية د.موضي  بعلم وزيـــرة 
احلمود، وفي ظل سكوتها، وهذا 
يعني إما أنها غير قادرة على ادارة 
الوزارة أو أنهـــا راضية عن كل 
ما يجـــري، وفي كل االحوال هي 
التي ستتحمل نتائج ما يدور في 

الوزارة. 

 المويزري: «التربية» تشهد فسادًا إداريًا

 الصرعاوي: وزير الكهرباء لم يلتزم بقرار المجلس 
حول تشكيل لجنة تحقيق في مناقصات الوزارة

 عسكر يطالب وزير الداخلية بحسم
  قبول دفعة أبناء الكويتيات في الشرطة

 القالف: ما صحة عالقة بعض النواب
  بقضية اللحوم الفاسدة؟

 وجه النائب سيد حسني القالف سؤاال لوزير النفط ووزير االعالم 
الشيخ احمد العبداهللا، جاء فيه: جاء في جريدة الراي الصادرة بتاريخ 
١٠/٢٣ خبر مفاده ان لبعض نواب مجلس االمة يدا في قضية اللحوم 
الفاسدة وملا يتضمنه هذا اخلبر من مساس بسمعة النواب وامانتهم 
يرجى افادتي باآلتي: ما صحة املعلومات التي جاء بها اخلبر؟ وهل توجد 
مستندات او اوراق بيد محرر هذا اخلبر تثبت ما ذهب اليه؟ اذا كانت 
االجابة بااليجاب، يرجى تزويدي بنسخة من تلك املستندات او االوراق. 
واذا ثبت صحة هذا اخلبر، فمن هم النواب الذين لهم يد في القضية كما 
جاء باخلبر؟ واذا كان مضمون اخلبر غير صحيح ومحض افتراء، فما 

االجراء الذي اتخذته الوزارة بحق اجلريدة ومحرر اخلبر؟ 

 .. والهاجري يسأل عن األغذية الفاسدة

النائــــب عــــادل   اســــتغرب 
الصرعاوي جتاهل وزير الكهرباء 
واملاء د.بدر الشــــريعان لقرارات 
مجلس األمة خاصة ما جاء بجلسته 
اخلاصة بتاريخ ٢٠١٠/٦/٢٠ بتشكيل 
جلنة حتقيق فيما احتواه تقرير 
ديوان احملاســــبة املؤرخ بتاريخ 
يوليــــو ٢٠٠٧ واخلاص بفحص 
جميــــع املناقصات التي طرحتها 
وزارة الكهربــــاء واملــــاء خــــالل 
السنوات اخلمس األخيرة لتنفيذ 
مشروعاتها االستثمارية اجلديدة 
وبرامج الصيانة الدورية واجلذرية 
ملشــــروعاتها على ان يقتصر في 
عضويتها على أعضاء من ادارة 
الفتوى والتشريع ووزارة املالية 
مهمتهــــا حتديد املســــؤولني عن 
ارتكاب تلك املخالفات وما حلق 

املال العام من خسائر.
  وأوضح الصرعاوي ان قرار 
وزير الكهرباء واملاء بتشكيل جلنة 
حتقيق بتقرير ديوان احملاسبة، 
باإلضافة الى انه جاء متأخرا جدا 
مبا يقارب الـ ٦ أشــــهر من قرار 
املجلس املشــــار اليه أعاله، فإنه 
ايضا مخالف لقرار املجلس حيث 
ان الوزير لم يلتزم بقرار املجلس 
من حيث التشكيل فقد وضع أعضاء 
من جامعة الكويت واملكتب الفني 
لوزير العدل باإلضافة الى جمعية 
املهندسني بدال من أعضاء وزارة 
املالية وإدارة الفتوى والتشريع 

كما نص قرار املجلس.
  وقد وجه الصرعاوي حديثه 
الى سمو رئيس الوزراء لإلجابة 

 طالب النائب عسكر العنزي 
وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ووكيل الـــوزارة الفريق أحمد 
الرجيب بدعوة أبناء الكويتيات 
الذيـــن تقدموا للتســـجيل في 
الدفعة األخيرة للعمل في وظائف 
الشرطة بالوزارة ومتت مقابلتهم 
واملوافقة عليهم ولكن فجأة تأجل 
االعالن عن قبول الدفعة ألسباب 

غير معلنة.
  وقال عسكر ان الداخلية سبق 
ان قبلت توظيف نحو ١٤ دفعة 
من أبناء الكويتيات في ســـلك 
الشرطة وأثبتت التجربة جناحها، 
إال أنها تأخرت كثيرا في االعالن 
عن الدفعة األخيرة التي مت فتح 
باب التسجيل لها ومتت تصفية 
املتقدمني بعـــد إجراء املقابالت 

الهاجري  النائب دليهي   وجه 
الى وزيري  جملة من األســــئلة 
التجــــارة والصحة حول األغذية 
الفاســــدة بعد ان وجه سيال من 
األســــئلة الى وزير البلدية حول 
ذات املوضوع، وجاءت األســــئلة 

كالتالي:
  أسئلة لوزير التجارة والصناعة 

احمد الهارون:
  ما اإلجــــراءات التي قامت بها 
التجــــارة لضبط األغذية  وزارة 

الفاسدة في األسواق الكويتية؟
  وملاذا كانت هذه احلملة مفاجأة؟ 
فأين حماية املستهلك عن مثل هذه 

املمارسات؟
  كم عدد الضبطيات التي ضبطها 
موظفــــو وزارة التجــــارة خالل 
الـ ٥ املاضية؟ باالضافة  األعوام 
الى كشوف ورسوم بيانية تبني 
مستوى الضبط خالل فترة العام 

كل سنة على حدة؟
  وما اإلجــــراءات التي اتخذتها 
«التجارة» جتاه من مت ضبطهم 
خالل السنوات الـ ٥ املاضية؟ وهل 
مت التحقيق مع موظفني مقصرين 

عن هذا السؤال وعما إذا كان يعكس 
جديــــة في التعامل مــــع قرارات 
املجلس. وأضاف الصرعاوي ان 
هناك الكثير من القضايا وامللفات 
املتعلقة بالوزارة وأعمالها وانه 
جار التنســــيق مع مجموعة من 
املهتمــــني مبلف وزارة  األعضاء 
الكهربــــاء واملاء وما يحتويه من 
جتاوزات وفق املعلومات املتاحة 
حتى يتم نقل هذا امللف الى قاعة 
عبداهللا الســــالم وفــــق األدوات 

الدستورية املتاحة.
  واشار في هذا الصدد الى عزمه 
توجيــــه أســــئلة برملانية لوزير 
الكهرباء ووزير الدولة لشــــؤون 
مجلس الوزراء عن نتائج التحقيق 
التي طلبها سمو رئيس مجلس 
الــــوزراء من خالل اجتماعه معه 
ومجموعة مــــن أعضاء املجلس: 
علي العمير، عبدالرحمن العنجري، 
وصالح املــــال على هامش احدى 

الشخصية الى ٣٠٠ شخص متت 
املوافقة عليهم بصفة مبدئية ثم 

مت جتاهل املوضوع.
  واســـتغرب العنزي وتأني 

في حماية املستهلك؟ وكم عددهم؟ 
وما قضاياهم؟ وهل مت فصل احد 
منهم ام ال يزالون ميارسون عملهم 
بعد إدانتهم؟ كم عدد موظفي وزارة 
التجارة ممن يحملون الضبطية 
القضائية؟ وما هو تقسيمهم على 

عدد املراكز في جميع املناطق؟
  وما الكميــــات التي ضبطتها 
التجــــارة منفــــردة؟ وكــــم عدد 
الكميــــات التي ضبطتها التجارة 
مع اجلهات احلكومية األخرى من 

جلســــات املجلــــس بنهاية دور 
االنعقاد املاضي بحضور مجموعة 
من الوزراء ومنهم وزير الكهرباء 
واملاء ووزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء وهو االجتماع الذي وجه 
فيه سمو رئيس مجلس الوزراء 
كال من وزير الكهرباء واملاء ووزير 
الدولة لشــــؤون مجلس الوزراء 
لالجتمــــاع مــــع إدارة الفتــــوى 
والتشــــريع وجلنــــة املناقصات 
املركزية حول ما أثير من مالحظات 
وفق املستندات التي مت استعراضها 
بذلك االجتماع وهو األمر الذي ال 
نعرف نتائجه حتى هذه اللحظة. 
من جهة اخرى، استغرب النائب 
الصرعاوي ما تردد وفق املعلومات 
املتاحة من جتاوز وتهميش دور 
بعــــض القياديني بالــــوزارة في 
بعض امللفات والتي قد تكون لها 

إسقاطات على الوزارة.
النائــــب الصرعاوي  أكد    كما 
انه بصدد توجيه أسئلة برملانية 
حول اإلجراءات املتخذة في شأن 
عمليــــات التحقيــــق مــــع بعض 
القياديني وفــــق نتائج التحقيق 
التي مت إجراؤها خاصة ما جاء في 
نتائج أعمال اللجنة الرابعة التي 
شكلت لدراســــة املناقصة رقم و 
ط/ك م ٢٠٠٧/٢٠٠٦/٤٢ (ع) أعمال 
حتديث وزيــــادة انتاج مقطرات 
املرحلة األولى في محطة الدوحة 
الغربية لتوليد القوى الكهربائية 
وتقطير املياه والتي خلصت الى 
عدة مخالفات رئيســــية لشروط 

مستندات املناقصة. 

الداخلية في قبول أبناء الكويتيات 
للعمـــل في وظائف الشـــرطة 
بالوزارة رغم أنها ســـبقت ان 
قبلتهم من قبل وأثبتت التجربة 
جناحها، متســـائال ملاذا اعلنت 
الوزارة عن قبول غير الكويتيني 
أمهات كويتيات للتسجيل  من 
في الدفعـــة األخيرة لاللتحاق 
بوظيفة شرطي بالداخلية؟ وملاذا 
مت اجراء مقابالت شخصية ملن 
تتوافر فيهم الشروط؟ وملاذا مت 
ابالغهم بأنه مت قبولهم ثم توقف 
االعالن الرسمي عن قبول الدفعة 
فجأة وإلى أجل غير مســـمى؟ 
فهل سياسة الوزارة في الفترة 
احلالية هي إحبـــاط املتقدمني 
للعمل في الداخلية وأســـرهم؟ 

وملاذا؟ 

املواد الغذائية؟
  وما خطة وزارة التجارة لضمان 
األمن الغذائي خالل األعوام املقبلة؟ 
وما اإلجراءات االحترازية لضبط 

األغذية الفاسدة؟
  أسئلة لوزير الصحة د.هالل 

الساير:
  ما آليات فحــــص األغذية في 
مختبــــرات وزارة الصحة؟ وما 
املدة التي تستغرقها العينات في 
الفحص؟ وما أنواع الفحص الذي 

تقوم به مختبرات الصحة؟
  وما مواصفات مختبر الصحة؟ 
وما أنواع الفحص التي تتم به؟ وكم 
عدد العاملني فيه؟ وما جنسياتهم؟ 
وما رواتبهم؟ وعلى اي أساس مت 
تعيينهم؟ وهل لديهم خبرة سابقة 
في العمل في مجــــال املختبرات 
الصحية لغيــــر الكويتيني؟ وكم 
عدد الكويتيني العاملني في مختبر 

فحص األغذية؟
  ما اإلجراءات التي يتم اتخاذها 
قبل اعتماد نتيجة الفحص؟ ومن 
الــــذي يوقع على صحة العينات 

من عدمها؟ 

 عادل الصرعاوي 

 عسكر العنزي  

 حسني القالف  

 دليهي الهاجري  

 (متين غوزال)  د.معصومة املبارك وعلي الراشد خالل اجتماع اللجنة التشريعية 

 «التشريعية» وافقت على اقتراح بتشكيل
  لجنة القيم البرلمانية دون إعطائها حق إسقاط العضوية

 عقدت اللجنة التشـــريعية 
ملناقشـــة  اجتماعـــا  أمـــس 
االقتراحات النيابية واملشاريع 

احلكومية.
  وقال رئيس اللجنة النائب 
حســـني احلريتـــي ان اللجنة 
النيابي  اطلعت على االقتراح 
بتشكيل جلنة برملانية تسمى 
جلنة القيم الفتا الى ان تشكيل 
مثل هذه اللجنـــة يحتاج الى 
اضافة نص الى الالئحة الداخلية 

للمجلس.
  واضاف احلريتي ان اللجنة 
بغالبية اعضائها وافقت على 
االقتراح (٤ الى ١) موضحا انه 
رفض هذا االقتراح وفق قناعته 
الشـــخصية بأن هذا االقتراح 
يعارض نص املادة ١٠٨ والتي 
تنص علـــى ان عضو مجلس 
األمة ميثل األمة بأسرها ويراعي 
املصلحة العامة وال سلطان عليه 

بأي شكل من األشكال.
املادة  أن    وأضاف احلريتي 
١١٧ من الدستور تنص على أن 
مجلس األمة يشـــكل الالئحة 
الداخليـــة بقانـــون وحددها 
الدســـتور بأنها تتعلق بسير 
اجللسات ونظامها وال تتعلق 

بسلوك النائب.
الدســـتور اعطى  ان    وقال 
احلرية لعضـــو مجلس األمة 
وال سلطان عليه وبالتالي قد 
ندخل في خالفات عند تشكيل 
هـــذه اللجنة الســـيما اننا لن 
نضمن حياديتهـــا خاصة ان 
تشكيلها سيكون من النواب وقد 
تكون هناك خالفات شخصية 

بينهم.
االقتـــراح  هـــذا  ان    وزاد 
سيجعلنا نتدخل في امور اخرى 

(جلنة قواعد السلوك البرملاني) 
تتكون من رؤساء اللجان الدائمة 
باملجلس، تختص بالنظر فيما 
ينســـب إلى العضـــو من غير 
الـــوزراء من أي مـــن األعمال 

التالية»:
  ١ـ أعمال تعتبر اســـتغالال 

لصفته النيابية.
  ٢ـ أعمـــال تشـــكل إخـــالال 
جســـيما بواجبات العضوية 

ومقتضياتها.
  ٣ـ أعمال محظـــورة عليه 
وفقا للدستور وأحكام الالئحة 

الداخلية للمجلس.
  ٤ـ أعمـــال تخالف مقتضى 
القســـم الـــذي أداه بأن يؤدي 

أعماله باألمانة والصدق.
  ٥ـ أعمـــال متـــس كرامـــة 
الواجب  العضوية واالحترام 

لها.
  وذلك ســـواء ارتكب العمل 

داخل املجلس أو خارجه.

كالقضايا التي يجرمها قانون 
اجلزاء او القضايا املشـــهودة 
وهذه لها نصوص قائمة وإذا 
شكلنا هذه اللجنة في ظل هذا 
املجلس احلالي وما يشـــهده 
من الصـــراع النيابيـ  النيابي 
في اآلونة األخيرة فلن جنني 

ثمارها.
  وجـــاء في االقتـــراح الذي 
وافقـــت عليه اللجنـــة وقدمه 
سابقا النواب عبداهللا الرومي 
ود.أســـيل العوضي ومرزوق 
الغامن وعبدالرحمن العنجري 

وعلي الراشد ما يلي: 
  مادة أولى

  يضاف الى الباب األول من 
القانـــون رقم ١٢ لســـنة ١٩٦٣ 
املشار إليه فصل خامس عنوانه 
جلنة قواعد السلوك البرملاني 

يتضمن املواد التالية:
  مادة ٦٠ مكرر:

  «تشكل باملجلس جلنة تسمى 

  مادة ٦٠ مكـرر أ: يحال العضو 
اللجنة بقرار من املجلس  الى 
يصدر بنـــاء على طلب كتابي 
مقدم من عشـــرة أعضاء على 
األقل ويتضمن قـــرار اإلحالة 
بيانا بالوقائع املنســـوبة إلى 

العضو.
  وال يشترك الوزراء في تقدمي 
الطلب أو في إصدار قرار اإلحالة 

إلى اللجنة.
  مادة ٦٠ مكرر ب: تخطر اللجنة 
العضو كتابة للحضور أمامها 

في امليعاد الذي حتدده لذلك.
  وعلى اللجنة أن تطلع العضو 
في أول اجتماع يحضره على ما 
هو منسوب إليه، وعلى اللجنة 
اقوال العضو  الى  االســـتماع 

وحتقيق أوجه دفاعه.
  وللجنة ان جتري التحقيق 
بنفسها أو تندب لذلك من تختاره 
من أعضائها وعلى اللجنة ان 
تقدم تقريرها الى املجلس خالل 

مدة ال جتاوز شهرا من تاريخ 
احالة املوضوع إليها.

  وتكون للجنة في أداء مهمتها 
الصالحيـــات املقـــررة للجان 
التحقيـــق البرملانية في املواد 

٨، ٩، ١٤٧ من هذا القانون.
  مادة ٦٠ مكـرر ج: تقدم اللجنة 
تقريرها الى املجلس مقترحة 
االدانـــة توقيع احد  في حالة 
اجلزاءات التالية على العضو:

  أ ـ اللوم.
ـ احلرمان من االشتراك    ب 
في أعمال املجلس وجلانه ملدة 
ال تزيد على ســـتة اشـــهر مع 
حرمانه من مكافأة العضوية 

عن هذه املدة.
ـ احلرمان من االشتراك    ج 
في الوفـــود البرملانية لتمثيل 
املجلس في الداخل أو في اخلارج 

ملدة ال تزيد على ستة اشهر.
  د ـ تنحيته عـــن ان يكون 
رئيسا للجنة دائمة أو مؤقتة 
أو مقـــررا لها حتى نهاية دور 

االنعقاد.
  مادة ٦٠ مكرر د: يصدر املجلس 
قراره فيما انتهت إليه اللجنة 
فـــي تقريرها بأغلبية مجموع 
الذيـــن يتألف منهم  األعضاء 
فيما عدا  الوزراء على ان يغادر 
العضو املعروض أمره اجللسة 
عند اخذ االصـــوات، ويصدر 
املجلس قراره في املوضوع في 
مدة ال جتاوز شهرا من تاريخ 

عرض التقرير عليه.
  مادة ٦٠ مكررا هـ: تسري على 
اللجنـــة فيما عدا ذلك األحكام 
املقررة فـــي الالئحة الداخلية 
للمجلس بالنســـبة إلى سائر 

اللجان البرملانية. 

 بأغلبية ٤ إلى واحد.. والحريتي يؤكد تعارضها مع المادة ١٠٨ من الدستور

النائــب ســـالــم   وجـــه 
النمـــــالن ســـــؤاال لوزيــر 
التجـــارة والصناعـــة احمد 
الهــارون جاء فيــه: تنــص 
املادة  الثانيـــة مـن  الفقــرة 
٢٠٤ مـــن قانون اجلزاء على 
ان «يحكـــــم بالعقوبـــــات 
السابقة كل من طبع او باع 
او وزع او عـــرض صورا أو 
رسوما او مناذج او اي شيء 
يخل باحلياء باحلبس مدة ال 
تتجاوز ثالث سنوات وبغرامة 
ال تتجاوز ثالثة آالف دينار 
او باحـــدى هاتني  كويتـــي 

العقوبتني.
  كما نصت املـــادة ١٤ من 
القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٩ 
فـــي البند ٨ علـــى ان يلغى 
الترخيص في االحوال التالية: 
بند ٨ اذا خالف املرخص له 
االشتراطات العامة او اخلاصة 
املرفقة للترخيص وقد لوحظ 
الفتـــرة االخيـــرة قيام  في 
كثير من احملالت والشركات 
النســـائية بعـــرض صور 
ومالبـــس على املجســـمات 
مخلة باآلداب العامة ومخالفة 
الخالق ديننا احلنيف وتقاليد 

هذا البلد.
افادتي باآلتي:    لذا يرجى 
مـــا دور ادارة التفتيش في 
وزارة التجارة في متابعة هذا 
املوضوع؟ وكم عدد اجلهات 
التي قامت بها  التفتيشـــية 

ملعاجلة هذا املوضوع؟
  وما النتائج التي اسفرت 
عنها هذه احلمالت التفتيشية؟ 
وكم عدد التراخيص التي مت 
الغاؤها استنادا لنص البند 
٨ مـــن املادة ١٤ مـــن قانون 
تنظيم التراخيص التجارية 

حتى اآلن؟ 

 سالم النمالن  

 النمالن: ما دور «التجارة» 
في مالحقة عرض 

مالبس مخلة باآلداب؟ 

تقيم جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى واملفقودين الكويتية

حفل تكرمي حفظة القراآن الكرمي من اأبناء واأهايل ال�سهداء امل�ساركني يف

جمل�س الإدارة

م�سابقة الكويت الكربى حلفظ القراآن الكرمي 
وجتويده الرابعـة ع�سـرة

جمعية اأهايل ال�سهداء الأ�سرى 

واملفقودين الكويتية

�سائلني �هلل تعاىل �أن يجعل هذ� يف ميز�ن �أعمالهم،،،

حفظ �هلل �لكويت - ورحم �هلل �سهد�ءنا �لأبر�ر،،،

برعــايـــة

 الدكتـور خـالـد املذكـور 
رئي�س اللجنة ال�ست�سارية العليا 

للعمل على ا�ستكمال تطبيق ال�سريعة الإ�سالمية

و�حلفظة �لذين �سيتم تكرميهم هم :

وذلك �ل�ساعة 07:30 من م�ساء يوم �لثالثاء �ملو�فق 2010/12/21 

يف م�سرح بيت �لكويت لالأعمال �لوطنية مبنطقة �ل�سويخ

اهلل1- مـــــــال  حمــــمــــد  اأ�ســــامــــة اأحـــمـــد الــمــذكـــور2-نـــــاديـــــة 

ـــــداهلل الــعــجــمــي3- ـــــب �ســـــــــــارة خـــــالــــد ال�ســـلطـان4-فــــهــــد ع

ـــد اجلــــرخــــي5- ـــي ـــم حمـــــمـــد �ســـــالـــم العــجــمــي6-حمــــمــــد ح

ــن املـــذكـــور7- ــم ــرح ــدال ــب هــتــون عــبــدالــرحــمــن املــذكــور8-اأثـــــر ع

مـــبـــــارك �ســـــالـــم العــجــمــي10-فاطــمــــة جـــمــــــال الــــ�ســطــي9-

عبدالهادي عبدالرحمن املذكور12-حمــــمـــد جـــمــــــال الــــ�ســطــي11-

ــن املـــذكـــور13- ــم ــرح ــدال ــب ــي ع ــل حممــــــد عـبدالرحمـن املذكـور14-ع

فاطــمــــــة حـــ�ســـن العــجــمــي16-نـعـيـــمــــة �ســـــامــــي الـــــزايـــــد15-

عبــــــا�س عـــلـي حمـــمـــد مـــال18-فــــــــــهــــــد حـــ�ســـن العــجــمــي17-

حمـــــود نـــــا�ســــر الــــرغــيـــب20-بـــــــــدر نـــــا�ســـــر الــــرغــــيــــب19-

رهــــــف حــ�ســــيـــن اخلــــلـــــف22-هنــــــوف حــ�ســــيـــن اخلــــلـــــف21-

ـــد23- ـــي ـــع ــــداهلل �ـــســـامل الــعــجــمــي24-اأحـــــــمـــــــد خــــــالــــــد ال ــــب ع


