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 أدخل رئيس مجلس األمة  4 
األسبق محمد العدساني الى 
العناية املركزة بعد تعرضه 
لوعكة صحية، حيث نقل الى 

مستشفى الصباح. 

 يرقد النائب السابق ورئيس 
جتمع النواب والوزراء السابقني 
غنام علي اجلمهور في مستشفى 
السالم، الدور السادس، جناح 
الدانة، وذلك بعد تعرضه لوعكة 

صحية.

 يقيم النائب سعد زنيفر 
حفل استقبال مبناسبة زفاف 
ابن أخيه عيد وذلك مساء 
الثالثاء في صالة  يوم غد 
الشهيد فهد األحمد مبنطقة 

فهد األحمد. 

 سالمات
  للعدساني 

 الجمهور في «السالم».. 
سالمات

 زنيفر يحتفل بزفاف
  ابن أخيه غدًا

 حسني احلريتي  ناجي العبدالهادي 

 عدنان عبدالصمد  علي الراشد  د. معصومة املبارك 

 علي الدقباسي 

 محمد هايف 

 خالد العدوة 

 العدوة يعلن عـدم تأييده لكتـاب عدم التعاون مـع المحمد

 الدقباسي يسأل عن إدارة
  الخدمات الفندقية في «الصحة»

تتقدم ب�سادق العزاء واملوا�ساة من

عائلتي احلليل واجلريد الكرام

لـــوفـــــــاة املغفـــــور لــهـــا بـــــاإذن اهلل تعـالــــى

و�سمية ح�سني خليفه احلليل

تغمد اهلل الفقيدة بوا�سع رحمته واأ�سكنها ف�سيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�سرب وال�سلوان

مــــدى صحة ان بعــــض األبحاث 
املخالفة املذكورة بالشــــكوى ضد 
هذا األســــتاذ قد اشترك فيها معه 
أستاذ آخر زميل له من نفس الكلية 
متت إدانته من قبل جلان التحقيق 
لثبوت مخالفتــــه لقواعد البحث 
التي  العلمي في نفــــس األبحاث 
اشترك فيها األستاذ املنتدب لوزارة 
املالية الذي لم يتم التحقيق معه 
املدان؟  ومحاسبته أسوة بزميله 
وما السند القانوني للموافقة على 
انتداب األستاذ املذكور سنة أخرى 
لوزارة املالية في الوقت الذي توجد 
بحقه هذه الشكوى، علما انه سبق 
للجان حتقيق أخــــرى التأكد من 
صحة ما ورد فيها من مخالفات؟ 
وما السند القانوني جلواز تعديل 
املركز القانوني للموظف مادام رهن 

التحقيق؟ 

 وجه النائب محمد هايف سؤاال 
إلى وزيرة التربية والتعليم العالي 
د.موضــــي احلمود جاء فيه: منى 
الــــى علمي ان أحد أســــاتذة كلية 
العلوم اإلدارية منتدب حاليا خارج 
اجلامعة لدى وزارة املالية، وقد مت 
متديد انتدابه لســــنة أخرى على 
الرغم من وجود شكوى ضده مت 
تقدميها واستالمها من قبل مكتب 
مدير اجلامعة في صيف ٢٠٠٩، وقد 
تضمنت الشكوى اتهامات بارتكاب 
األستاذ املذكور مخالفات جسيمة 
ألصول وقواعد النقل في البحث 
العلمي. وعليه أرجو اإلجابة على 

األسئلة اآلتية:
املذكورة  ُقدمت الشكوى    متى 
ملدير اجلامعة؟ وما االجراء الذي 
اتخــــذه مدير اجلامعــــة للتحقق 
من صحة االتهامات الواردة فيها 

من عدمها؟ وما النتيجة التي آل 
اليها التحقق من صحة االتهامات؟ 
الذي اتخذته وزيرة  وما االجراء 
التربية بخصوص هذه الشكوى؟ 
وما الســــند القانوني لذلك؟ وما 

 هايف يستفسر عن شكوى مقدمة
  في حق أستاذ في «العلوم اإلدارية»

الفندقية مقابل ان يتم تعيينهم 
فـــي وزارة الصحة مبســـمى 
مفتش بدال من مشرف؟ ومن 
املسؤول عن هذا التنازل؟ وما 
التي بناء عليها مت  الدراســـة 
الفنية؟  الدرجة  التنازل عـــن 
(ويرجى تزويدي بنسخة منه 

ان وجدت).
  وهل توجـــد مكاتب ثابتة 
بكل مبنى تابع لوزارة الصحة 
ملفتشي اخلدمات الفندقية؟ واذا 
كانت اإلجابة بالنفي فالرجاء 

تزويدي باألسباب.
  وهل مت عمل دورات لتطوير 
أداء املفتش بالتعاون مع اخلدمة 
املدنية؟ وهل يوجد ما يشـــير 
لدور إدارة اخلدمات العامة في 

 وجه النائب علي الدقباسي 
سؤاال لوزيرة الصحة د.هالل 
الساير جاء فيه: نظرا ألهمية 
عمـــل إدارة اخلدمات الفندقية 
بوزارة الصحة وما تقوم به من 
رفع املستوى الصحي في البالد 
وحماية للمنشأة الصحية من 
األمـــراض والعدوى من خالل 
اإلشـــراف على تنفيـــذ عقود 
التخلص من النفايات بأنواعها 
الغســـيل والتعقيـــم  ودورة 
العدوى في املنشأة  ومكافحة 

الصحية.
  وعليه يرجى اإلفادة باآلتي: 
يرجى تزويدي بإعداد مفتشي 
اخلدمـــات الفندقيـــة وكذلك 
العاملـــون بـــإدارة اخلدمات 
الفندقيـــة ومـــا شـــهاداتهم 
التي حصلوا عليها  العلمية 
ومسمياتهم الوظيفية وسنوات 
اخلبرة بـــاإلدارة ودرجاتهم 

الوظيفية؟
  ويرجى تزويدي بأســـماء 
والدرجة الوظيفية واملستوى 
الدراسي لشاغلي منصب رئيس 
قسم اخلدمات العامة في املناطق 
الصحية وتاريخ تعيينهم في 
املنصب، وهل شهاداتهم تتوافق 

وطبيعة عملهم؟
  وهل مت فعـــال التنازل عن 
الدرجة الفنية ملفتشي اخلدمات 

وزارة الصحة؟
 over العمل بنظام ان    ومبا 
time الوقـــت اإلضافي بعدد ٣ 
ورديات في وزارة الصحة يتم 
عليه منح حافز (٢٧٠ دينارا) في 
بعض املراكز الصحية باملناطق 
فيرجى تزويدي بأسباب عدم 
منح مفتشي اخلدمات الفندقية 

هذا النظام.
  هل مت إقرار بدل نوبة عمل 
ملفتشـــي اخلدمـــات الفندقية 
العاملني في اإلجازات الرسمية 
أسوة بغيرهم من التخصصات؟ 
وكم قيمتها؟ وإذا كانت اإلجابة 
بالنفـــي فيرجـــى تزويـــدي 

باألسباب.
  وما أســـباب عـــدم صرف 
بدل عدوى ملفتشـــي اخلدمات 
الفندقية نظرا لطبيعة عملهم 
بالتفتيش في أماكن مثل «غرف 
عزل وأشعة ومحرقة ومشرحة 

وغيرها»؟
  ويرجـــى إفادتـــي عن حق 
مفتشي اخلدمات الفندقية في 
الوظيفية؟  تغيير مسمياتهم 
واذا كانت اإلجابة بالنفي فيرجى 

تزويدي باألسباب.
  وملـــاذا ال تتم االســـتعانة 
مبفتشي اخلدمات الفندقية في 
الوزارة  العمل في  جلان سير 

التي تشمل  

 قالت إن الفرصة مواتية لتحقيق رغبة األمير في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري

 معصومة تدعو إلى عدم فتح أبواب جديدة من الصراع والتناحر

 تواجد أمني مبكر في محيط ندوة الخليفة

 قالـــت النائبـــة د.معصومة 
املبارك اننا عشنا اشهرا عصيبة 
ازدادت حدتها في االسابيع االخيرة 
من السنة املاضية واشتد صخبها 
للدرجة التي شغلتنا عن الكثير 
من القضايا املهمة وعن اولويات 
اجتهدنا جميعا حكومة ونوابا 

في صياغتها وجدولتها.
  لسنا هنا في مجال لتقليل من 
اهمية احلراك السياسي الصاخب 
او حتى االشادة والتمجيد به، بل 
ادعو نفسي واخواني واخواتي 

نواب االمة الى ان يجعلوا يوم 
االربعـــاء ٥ يناير نقطة فاصلة 
بني ما قبله وما بعده واال جنهد 
انفســـنا والوطـــن بفتح ابواب 
الصـــراع والتناحر  جديدة من 
والبحث عمـــا يعمق اخلصومة 
ويزيد من حدة التشـــرذم ومبا 
يزيد من مشاعر احلزن واالحباط 
وخيبة االمل بني الناس، علينا 
ان نعمل بـــكل جدية وان نركز 
في حواراتنا على املســـتقبل ال 
ان ننبش املاضي وان ننشـــغل 

باخلطة وبرنامج عمل احلكومة 
وما مت اجنـــازه من خالل قراءة 
فاحصة لتقريـــر املتابعة االول 
لالشهر الستة االولى من تنفيذ 

اخلطة التنموية.
  واالهـــم ان نفتـــح عقولنا 
الوطن  وقلوبنا على طموحات 
واملواطنني ولنشرع نوافذ الفكر 
والعمل على آفاق املستقبل لنحقق 
معا تطلعات صاحب السمو االمير 
حفظه اهللا ورعاه لتحويل الكويت 
ملركز مالي وجتاري وان تتحول 

الكويـــت مرة اخـــرى الى «درة 
اخلليج».

  ان الفرصـــة بال ادنى شـــك 
مواتية لتحقيق كل ذلك واكثر 
وكل ما يحتاجه االمر هو العزم 
اجلاد على اخلروج من احلالة التي 
سبقت ٥ يناير الى توحيد الكلمة 
ورص الصفوف، ولنوصد االبواب 
امام اي دعوة لتهييج الشـــارع 
وألي مسعى يدعو للدوران في 
املتتابعة والتي  التأزمي  حلقات 
انهكت الوطن واحبطت املواطنني 

واضاعت الفرص.
  نحن بحاجة للعمل اجلاد الذي 
من خالله نحقق مطلب احملافظة 
على الدستور نصا وروحا وندفع 
باملســـيرة الدميوقراطية لالمام 
لتصبـــح مرة اخـــرى منوذجا 
يحتذى وان نحقق التنمية التي 

يستحقها الوطن واملواطنون.
  ليكن عـــام ٢٠١١ عام االجناز 
والعمل واال يشـــغلنا الصراع 
واجلـــدل، تفاءلـــوا فالكويـــت 

رائعة. 

 أصدر النواب عدنان عبدالصمد 
وعلي الراشــــد وحسني احلريتي 
املبــــارك وناجي  ود.معصومــــة 
العبدالهادي بيانا حول االحداث 
البالد  السياســــية احلاصلة في 

جاء فيه:
  مما ال شــــك فيه وال شــــوب 
يعتريــــه أن اســــتجواب رئيس 
الوزراء أو الوزراء حق دستوري 
أصيل ال ميكن أن ينازع فيه أحد، 
وهو من األدوات الرقابية املهمة، 
وفيما يتعلق باالستجواب احلالي 
لسمو رئيس الوزراء وما تضمنه 
من محور مهم وما يتعلق به من 
أمور ثار حولها اجلدل وتنازعت 

حول صحة وقائعها اآلراء.
  فإننا نعلن وبكل وضوح من 
حيث املبــــدأ أن تقييد احلريات 
أمر  والتضييق عليهــــا إمنا هو 
مرفوض متاما، وان حماية احلريات 
والذود عنها من املبادئ التي أكد 
الواجب  الدســــتور، ومن  عليها 
االلتزام بها، كما ان التعسف في 
تطبيق القوانني واستخدام العنف 
ضد املواطنني بشكل عام والنواب 
بشكل خاص أمر نستنكره بشدة 

وال ميكن القبول به.
  من جهة أخرى، فإنه ال ميكن 
القبول بتجاوز القوانني ومحاولة 
الدولــــة بتحدي  كســــر هيبــــة 
التعليمات اخلاصة حلفظ األمن 

والنظام.
  وبالتالي فإن اجلميع ســــواء 
احلكومة أو املواطنون أو أي فرد 
كان تقع عليهم جميعا مسؤولية 
االلتزام بالقوانني وحتمل تبعات 
جتاوزها ملا فيه مصلحة الوطن 

وحفظ النظام العام.
  كذلك االســــتهداف الشخصي 
لسمو رئيس الوزراء وهو امتداد 
حملاوالت متكررة لتنحيته وعرقلة 

وتنازع للوصــــول الى احلقيقة 
الواضحة واجللية، وحتميل كل 
طرف مسؤوليته، ولتكن كل نفس 
مبا كســــبت رهينة، أما التوسل 
بطرح عدم التعــــاون فليس هو 
الطريق السليم لالصالح، فما هكذا 

تورد «يا اخوتنا» االبل.
  ومن هذا املنطلق:

  فإننا نرى أن القفز الى طرح 
عــــدم التعاون مع ســــمو رئيس 
الوزراء ليس لــــه ما يبرره على 
االطــــالق، األمر الذي يدعونا الى 
التأكيد علــــى أهمية اســــتمرار 
التعاون معه في إطار الدســــتور 
والقوانني املرعية، هدفنا في ذلك 
مصلحة الكويت وأمنها الوطني 
واستقرارها السياسي واالجتماعي 
ومستقبلها التنموي ملا فيه خير 

البالد والعباد.
  من جانبـــه، أصدر النائب 
خالد العدوة بيانـــا قال فيه: 
بعد امعـــان النظر طويال في 
استجواب سمو رئيس مجلس 
الوزراء وما آلـــت اليه االمور 
من تداعيات، ارى ان املعارضة 
قد اجتهدت فأخطأت وحادت 
باالســـتجواب عن مســـاره، 
وانا الذي قد ايدتها في جميع 
االستجوابات املاضية مبا فيه 
استجواب سمو رئيس مجلس 

الوزراء ذاته.
  لهذا أعلن عن عدم تأييدي 
لكتاب عدم التعاون اســـتنادا 
آلراء شرعية ودستورية معتبرة 
لها من الوجاهة والقيمة ما لها، 
وكذلك بعد استشارة متأنية 
لكثير من ابناء دائرتي من ذوي 

الرأي واخلبرة.
  وفي النهاية انها اجتهادات 

قال تعالى
  (ولكل وجهة هو موليها). 

إعالمي خارج مجلس األمة اتسمت 
باالرهاب الفكري، ووضعت البلد 
في جو من التوتر السياسي القلق 

واملضطرب.
  وانطالقا من قناعة ذاتية راسخة 
فإننا نرى أنــــه كان من األجدى 
واألحوط أن يتم حسم ذلك اجلدل 
حول تلك األمور بلجنة حتقيق 
تتصف باملوضوعية واحليادية 
للتحقق مما هــــو محل اختالف 

البرملانية واالعتراض على احلضور 
الرمزي للحكومة في اجللسات، 
فإن احلسم والتفسير يرجع فيها 

للمحكمة الدستورية.
التــــي    وإزاء تلــــك األمــــور 
ثار حولهــــا الكثير مــــن اجلدل 
وتنازعتها جملة من التصريحات 
والتصريحــــات املضادة اتصفت 
بالقسوة والتجريح، وتدنت فيها 
لغة احلوار ضمن حمالت ضجيج 

مسيرة حكومته، ويجب أال يكون 
ذلك غاية ألي استجواب، ألن قوات 
األمن في إجراءاتها حلفظ النظام 
إمنا تتبع اداريا وزير الداخلية، 
إضافة الى اعالن صاحب السمو 
األمير «وبصفته» عن مسؤوليته 
عن اتخاذ القرارات الصادرة لقوات 

األمن حلفظ النظام العام.
  أما اجلدل حول عدم دستورية 
قانون التجمعات وانتهاك احلصانة 

 خالل بيان أصدره الراشد وعبدالصمد والحريتي ومعصومة والعبدالهادي

 نواب: القفز إلى طرح عدم التعاون
  مع رئيس الحكومة ليس له مبرر على اإلطالق

 «شكرا أسيل العوضي» كتبها أحد الناشطني على حاجز أسمنتي في طريق اجلهراء السريع 

 فليح العازمي
  نظم النائب الســـابق محمد 
اخلليفة ندوة مساء أمس بعنوان 
«نســـتحق الكرامـــة» دعا إليها 
العديد من النواب والناشـــطني 
السياســـيني وممثلـــي الكتـــل 

السياسية والبرملانية.
الندوة بســـاعات    وقبل بدء 
تواجد في محيط ديوان اخلليفة 
العديد من  مبنطقـــة اجلهـــراء 
الدوريات واآلليات العســـكرية 
وقوات األمن. وقد لوحظ كتابة 
بعض اجلداريات التي تدعم أداء 
نواب كتلة «إال الدستور» ومنها 
ما كتب على حاجز أحد الطرق 
السريعة في منطقة اجلهراء حتت 
عنوان «شكرا أسيل العوضي».   (هاني الشمري)  ..ودورية أخرى على مدخل الديوانية  إحدى دوريات األمن أمام ديوان اخلليفة 


