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السلطان: كم عدد مهندسي
 قسم األعمال املدنية في »الكهرباء« ؟

املويزري يسأل احلمود عن حتصيل
 إيرادات وزارة الداخلية

الواردة ببنود التعاقد وعدم فرض 
غرامات التأخير على الش����ركات 

املخالفة لبنود العقود املبرمة؟
ما أس����باب اس����تمرار عدم 
حتصيل املبالغ التي سبق 
صرفها كعهد نفق����ات عالج ملدد 
طويلة دون تسوية او حتصيلها 

وملدة طويلة؟
ما أس����باب قي����ام الوزارة 
بتجزئة بع����ض صفقاتها 
عن النصاب املوجب للعرض على 
الرقابة املسبقة لديوان احملاسبة 
وإدارة الفتوى والتش����ريع؟ وما 
الوزارة  التي اتخذتها  االجراءات 

لتالفي هذه املشكلة؟
ما االجراءات التصحيحية 
التي اتخذتها وزارة الداخلية 
لتحري وتقصي أسباب املخالفات 
التي سجلها ديوان احملاسبة في 
تقاري����ره؟ وما االج����راءات التي 
اتخذته����ا ال����وزارة ملن����ع تكرار 

املالحظات؟
ما االجراءات التي اتخذتها 
الوزارة لتحديد املسؤولية 
ومحاسبة املتسبب عن استمرار 
الديوان وتكرارها من  مالحظات 

سنة مالية الى أخرى؟
يرجى سرعة الرد على األسئلة 
الس����ابقة وذلك بتقرير تفصيلي 
مدعم باملستندات املرتبطة وذات 
الصلة وموافاتنا بجميع الضوابط 
والقواعد التي حتكم املالحظات التي 
أبداها ديوان احملاسبة والقرارات 
التي اتخذتها الوزارة ومدى التزامها 
بها وكذا االجراءات التصحيحية 

التي اتخذتها الوزارة.

يتطلب تخصصا مدنيا وهو غير 
مستوف لشروط مجلس اخلدمة 
املدنية رقم 25 لسنة 2006 اخلاص 

باملسميات اإلشرافية.
كم عدد املوظفني بالقسم األحق 

من املذكور بتولي هذا املنصب؟
املهندس����ني بالقسم؟  كم عدد 
العلمية وخبرة  وما مؤهالته����م 

العمل؟
كم عدد املوظفني بالقسم أعلى 

من املذكور في الدرجة؟
كم عدد املوظفني بالقسم أقدم 
من املذكور من حيث تاريخ التعيني 

بالوزارة؟
كم عدد التظلمات التي قدمت 
ضد املذكور؟ وهل مت الرد عليها؟ مع 

تزويدنا بنسخة من هذا الرد.

االعتمادات املالية املدرجة بامليزانية 
وبنس����ب ملموس����ة تستوجب 
اس����تيضاح مبررات وأس����باب 

التجاوز
ما األسباب واملبررات لزيادة 
االنفاق الفعلي لبعض بنود 
وأنواع املصروفات عن االعتمادات 

املالية املدرجة لها بامليزانية؟
ما األس����باب لتدني االنفاق 
وع����دم تنفي����ذ العديد من 
املش����اريع االنش����ائية بالوزارة 
وظهور كام����ل اعتماده����ا كوفر 
باحلساب اخلتامي للسنة املالية 

2009/2008؟
م����ا أس����باب قي����ام وزارة 
الداخلية باملغاالة في تقدير 
االعتم����ادات املالية لبعض بنود 
وأنواع مصروفاتها وعدم استخدام 
اال اجلزء اليسير منها باحلساب 
اخلتام����ي؟ وملاذا ل����م تقم وزارة 
الداخلي����ة باالسترش����اد بأرقام 
املنصرف الفعلي للسنوات املالية 
املنقضية لدى تقدير االعتمادات 
وذلك باملخالفة للتعليمات املالية 

لوزارة املالية؟
ما أسباب قيام وزارة الداخلية 
باستحداث مشاريع انشائية 
لم تكن مدرج����ة ضمن أولويات 
ال����وزارة ولم يكن م����ن املخطط 
تنفيذه����ا خ����الل الس����نة املالية 

2010/2009؟
ومن أج����ل تقييم مدى التزام 
ال����وزارة بالقوان����ني والضوابط 
والقواعد املنظمة يرجى الرد على 

ما يلي:
ما أسباب عدم التزام الوزارة 
باحلص����ول عل����ى موافقة 
الرقابة املسبقة لديوان احملاسبة 
على بعض اعمال الوزارة باملخالفة 
للقانون رقم 64/30 في شأن انشاء 

ديوان احملاسبة؟
الوزارة  ما أس����باب قي����ام 
بتنفيذ األعمال دون طرحها 
في مناقصات عامة ودون احلصول 
عل����ى موافقة جلن����ة املناقصات 
املركزي����ة باملخالفة للقانون رقم 
37 لسنة 1964 بشأن املناقصات 

العامة؟
ما أسباب قيام الوزارة بتنفيذ 
بعض األعم����ال دون غطاء 

قانوني؟
ما أس����باب عدم استرشاد 
الوزارة باألسعار السوقية 
الس����ائدة عن����د الترس����ية على 

العطاءات غير األقل سعرا؟
ما أسباب عدم قيام الوزارة 
بتطبيق الشروط اجلزائية 

وجه النائب خالد الس����لطان 
س����ؤاال الى وزير الكهرباء واملاء 
م.بدر الش����ريعان قال فيه: صدر 
قرار وكيل الوزارة املساعد لقطاع 
اخلدمات الفنية رقم 2010/37 ومت 
مبوجب هذا القرار تكليف موظف 
حاصل على ش����هادة الدبلوم من 
معهد الكهرباء واملاء بترؤس قسم 

األعمال املدنية.
لذا ما املعايير واألسس التي مت 
مبوجبها اختيار املذكور لرئاسة 
هذا القسم علما انه غير مستوف 
لشرط اخلبرة للمسمى اإلشرافي 
»رئيس قسم األعمال املدنية« لكون 
خبرته العلمية ليست في مجال 
التخص����ص، حيث ان خبرته في 
مجال امليكانيك واملسمى اإلشرافي 

النائب شعيب املويزري  قّدم 
سؤاال برملانيا الى وزير الداخلية 
الش����يخ أحمد احلمود جاء فيه: 
أورد مش����روع ميزانية الوزارات 
واإلدارات احلكومية للسنة املالية 
2010/2009 ان قد مت ادراج مبلغ 
775.851.000 دينارا مليزانية وزارة 
الداخلية للسنة املالية 2010/2009 
مت توزيعها على أبواب امليزانية.

وقد مت تعزيز امليزانية مببلغ 
9.491.838 دينارا.

البرملانية  وحتقيقا للرقاب����ة 
كان الواج����ب علين����ا تقييم اداء 
وزارة الداخلية من الناحية املالية 
ومتابعة مدى التزامها بتصحيح 
جمي����ع املالحظات الت����ي أوردها 
ديوان احملاسبة في تقاريره عن 
فحص احلساب اخلاص في الوزارة 
وكذا استيضاح مدى التزام الوزارة 
بالضوابط والقواعد املنظمة لألداء 
املالي للوزارة. فإن األمر يستوجب 
استيضاح خطط وسياسات الوزارة 
لتنفيذ مش����روعها ومدى وفائها 
اللتزاماتها الواردة ببرنامج عمل 

احلكومة املقدم.
لذا يرج����ى التكرم بالرد على 
ما يلي، على ان يأتي الرد مدعما 
وذات  املرتبط����ة  باملس����تندات 

الصلة:
هل قام����ت وزارة الداخلية 
بتحصي����ل االيرادات املقدر 
حتصيله����ا واملدرج����ة مبيزانية 
التي لم  البنود  2010/2009؟ وما 

يتم حتصيل ايراداتها املقدرة؟
وم����ا األس����باب واملبررات 
لع����دم حتصي����ل االيرادات 
املق����در حتصيله����ا؟ يرجى ابراز 
املعوقات والصعوبات التي واجهت 

التحصيل.
م����ا اخلطط والسياس����ات 
التي تنوي وزارة الداخلية 
اتخاذها لتنمية ايراداتها وتنويع 

مصادرها؟
ما أس����باب عدم دقة مبالغ 
املخالف����ات املرورية لنظام 
الكاميرات املرورية وعدم توافقها 

مع عدد املخالفات املسجلة؟
ما أس����باب تدني االيرادات 
احملصلة نظي����ر املخالفات 
املروري����ة الواج����ب حتصيله����ا 

وتراكمها منذ 1991 وحتى اآلن؟
باملخالف����ة لتوجيهات الدولة 
وسياساتها التي تقتضي بضرورة 

ضبط وترشيد االنفاق العام:
جاء املصروف الفعلي لوزارة 
الداخلي����ة لبعض بن����ود وأنواع 
املصروفات بزي����ادات عالية عن 

خالد السلطان

شعيب املويزري

التغيير  ش���هدت س���احة 
مساء امس اعتصاما طالب من 
خالله احلضور بإتاحة الفرصة 
للشعب البحريني حتى يعبر 
عن رأيه بطريقة سلمية بعيدة 

عن العنف.
بدوره ق���ال النائب عدنان 
عبدالصم���د م���ا يحص���ل مع 
اخواننا في البحرين هو نتاج 
ما يحصل في املنطقة من حولنا 
وهو حت���رك لعودة احلق إلى 

الشعوب املظلومة.
واش���ار عبدالصمد الى ان 
استخدام العنف والقمع ال يجدي 
مع من يطالب بحقوق مشروعة، 
متمنيا ارسال مساعدات طبية 
الى اشقائنا في البحرين بشكل 
عاجل، مثمن���ا موقف صاحب 
السمو األمير بعدم ارسال قوات 

عسكرية إلى البحرين.
النائب د.حسني جوهر  اما 
فقال ان ساحة التغيير تعتبر 
س���احة لنص���رة املظلومني، 
مش���يرا الى انه قبل فترة من 
االعتصام متت نصرة البدون 
بأخ���ذ حقوقه���م، واآلن نحن 
نقف لنصرة الشعب البحريني 

املظلوم.
واف���اد جوهر ب���أن تطور 
االعالم العاملي وتطور متطلبات 
حقوق االنسان تدعم الوقوف مع 
الشعوب العربية ومنها الشعب 
البحريني، مثمنا موقف صاحب 

في االجتاه املقابل، كان للنائب 
مبارك الوعالن رأي مغاير، حيث 
قال: نحن نعتقد ان ايران تهدف 
جلعل البحرين ارضا غير مستقرة 

لزعزعة التماسك اخلليجي.
واضاف، في تصريح صحافي، 
ان طمس واضطهاد الس����نة في 
ايران واضح ومعلوم، متسائال: 
اين البعض مما فعلته السلطات 
االيرانية باملتظاهرين من قتل 
وقمع واقامات جبرية مؤخرا؟ 
لكن يب����دو ان هن����اك معايير 
متقاطعة عند البعض وازدواجية 
في القياس بعيدا عن املصلحة 

اخلليجية.
قال����ت مص����ادر مطلعة ان 
جتمع ثوابت األمة يدرس تنظيم 
مظاهرة واعتصام أمام السفارة 
اإليرانية الستنكار تصريحات 
احلكوم����ة اإليراني����ة ضد دول 
التع����اون، ورافضني  مجل����س 
الش����ؤون  التدخل اإليراني في 
البحرينية واخلليجية، وإيصال 
رس����الة واضحة تؤكد أن دول 
املجلس سد منيع وجسد واحد 

ضد التدخالت اإليرانية.
وقالت املصادر ان أمني عام 
جتمع ثوابت األمة النائب محمد 
هايف وأعضاء التجمع وعددا من 

وتروي����ع اآلمن����ني ف����ي مملكة 
البحري����ن الش����قيقة من خالل 
حمل السيوف واألسلحة النارية 
وإتالف املؤسسات االقتصادية 
والتعليمية واالعتداء على رجال 
األمن وقتل بعضهم، نهيك عن 
االعتداء على األبرياء من املواطنني 
واملقيمني بهدف إدخال البالد في 
فتنة طائفي����ة ترمي إلى لبننه 
الوض����ع البحريني حتى يكون 
مدعاة ومسوغا للمطامع اإليرانية 
على الضفة الغربية من اخلليج 

العربي.
واضاف التجمع أن التعاون 
على إخماد فتنة أهل البغي واجب 
شرعي وان كانوا من أهل اإلميان 
امتثاال لقوله تعالى: )وإن طائفتان 
من املؤمن����ني اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ف����إن بغت إحداهما على 
الت����ي تبغي  األخ����رى فقاتلوا 
حت����ى تفيء إلى أم����ر اهلل فإن 
فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل 
وأقسطوا إن اهلل يحب املقسطني 
� سورة احلجرات �9(، وأي بغي 
أعظم مما يحدث ألهل البحرين 
من هذه االنتهاكات اخلطيرة التي 
هددت أمنهم واستقرارهم وجعلت 
البالد تعيش في شبه االضطراب 

والفوضى.

وأشار التجمع إلى أن االنضمام 
ملنظومة مجلس التعاون اخلليجي 
يحتم على حكومات دول األعضاء 
اإلسراع في حماية أمن وممتلكات 
وأراض����ي دول املجلس من أي 
أخطار وأطماع فما بالنا باخلطر 
الفارس����ي املتمث����ل بدعم إثارة 
النعرات والفتنة الطائفية في دول 
املنطقة إلبعاد األنظار ووسائل 
اإلعالم عن أزمتهم الداخلية من 
خ����الل تصديرها إل����ى اخلليج 
العربي عبر التدخل السافر في 
قرار مجلس التعاون اخلليجي 
البحرين  بدعم حكومة وشعب 
من خالل ق����وات درع اجلزيرة 

املتواجد اآلن.
ون����وه التجمع إلى ضرورة 
أن ينس����جم املوقف احلكومي 
الكويت����ي مع حكوم����ات دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي 
كان لها موقف مشرف إبان الغزو 
العراقي الغاش����م على الكويت 
ع����ام 1990، نهيك ع����ن املوقف 
البحريني  احلكومي والشعبي 
الداعم للكويت مبختلف القضايا 
اخلارجية، مشددا على ضرورة 
الكويتية  التفات احلكومة  عدم 
لألب����واق احمللية الرامية إلثارة 

النعرات الطائفية في البالد.

ما حتمله الكلمة من معنى لم 
تكن بحاجة الى هذه الوحشية 

لقمعها.
الكويت، وهي  كذلك تبقى 
الكويت التي عهدناها صغيرة 
في حجمه����ا كبيرة في دورها 
الفاعل في املنطقة، تبقى الكويت 

منارة مضيئة للجميع.
نشيد ونثمن ونقدر ونفخر 
ونعتز بحكمة أميرها وحكيمها، 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد في إيقافه دخول 
الكويتية ضمن قوات  القوات 
درع اجلزيرة، وهو إن دل على 
شيء فإمنا يدل على رغبة سموه 
في رأب الصدع وحل اخلالف 
بالطرق الس����لمية واحلوارية 

احلضارية.
وفي اخلتام رسالتنا للشعب 
البحريني ال تقعوا في الفتنة 
الطائفية، فالبحرين عاش����ت 
أخوة ال مثيل لها من س����نتها 
وشيعتها، دون اي تفرقة على 
مدى العقود املنصرمة، وجتلت 
في أبهى صورها مبا نراه في 
تالحم وتكاتف بني أطياف هذا 

الشعب العريق.
الشهداء واشف  ربنا ارحم 
اجلرحى، وأحلل األمن واألمان 
في شتى بقاع األرض السيما 

أرض البحرين البطلة.
ناصر الوقيت  ٭

وأف���اد عاش���ور بأن���ه في 
األيام املاضية ش���هدنا مطالب 
بتغيير رئيس مجلس الوزراء 
ولم تس���تخدم الدولة أسلوب 
القمع ولكن بطرق دميوقراطية 

وسلمية.

بيان قائمة الوحدة اإلسالمية

 كما اصدر منظمو  االعتصام 
بيانا قالوا في���ه: بداية نتقدم 
بأح���ر التعازي الى الش���عب 
البطل والى جميع  البحريني 
الشعوب اإلسالمية والعربية، 
بش���هداء احل���ق والعدال���ة 
الثورة  والس������لم )ش���هداء 

الب����حرينية(.
وإذ ندين غلبة منطق القمع 
والعن����ف على منط����ق العدل 
والسلم الذي س����لكه الشارع 
البحريني ف����ي ثورته، بينما 
الدباب����ات واملدرعات  جتوب 
واملروحيات العسكرية، ومن 
يسمون اليوم ب� »البلطجية« 
شوارع البحرين لتحارب وتقتل 
شعبا أعزل نادى بأبسط حقوق 

املواطن والعيش الكرمي.
كما نس����تنكر تدخل قوات 
درع اجلزيرة ممثلة بالسعودية 
واإلمارات لقم����ع هذه الثورة 
احلضارية، حيث يعتبر تدخال 
الداخلي للبحرين،  الشأن  في 
علما بان هذه الثورة سلمية بكل 

السمو االمير من ارسال قوات 
الى البحرين.

من جهته، اض���اف النائب 
الس���ابق عبداهلل النيباري ان 
العن���ف ال ميكن ان يؤدي الى 
احلل الس���ليم وان املش���اركة 
الش���عبية هي اح���د املطالب 
لتحقيق الدميوقراطية واصبحت 
واقع دول اخلليج، وما يحصل 
في البحري���ن يعكس املطالب 
الش���عبية بطريقة  باملشاركة 

سلمية.
واوضح النيباري ان احلكمة 
يجب ان تك���ون حاضرة امام 
احلكومات بعيدا عن التدخالت 
اخلارجية ومعاجلتها بطريقة 

موضوعية وعقالنية.
وق���ال امني ع���ام التحالف 
الوطني السابق خالد الفضالة: 
اود ان ابني رأيي كمواطن كويتي 
فيما يحصل عند االش���قاء في 
البحري���ن ان دول اخلليج يد 
واحدة وجسد واحد وان االمة 
او الش���عوب اخلليجي���ة هي 
ابعد م���ا تكون ع���ن التطرف 
والطائفية فنحن شعب واحد 

قبل اطيافه.
رفض النائب صالح عاشور 
التدخالت اخلارجية في اخلليج 
س���واء من إيران أو أميركا وال 
يحق ألحد أن يتدخل في الشؤون 

الداخلية ألي بلد خليجي.

املناصري����ن واملؤيدين للتدخل 
اخلليجي في البحرين والرافضني 
للتدخل اإليراني سيشاركون في 
املظاهرة كما سيشارك عدد من 
السنية  الشخصيات اإلسالمية 

املعروفة.
وكان جتم����ع ثواب����ت األمة 
قد أكد في بيان له أن مس����اندة 
أهل البحرين وحكومتها واجب 
شرعي ووطني على أهل اخلليج 
كافة، خاصة بعدما اس����تفحل 
أمر بعض األح����زاب املدعومة 
من إيران ومتاديها في إش����اعة 
الفوضى وإثارة اخلوف والرعب 

صالح عاشور

مبارك الوعالن

عبداهلل النيباري عدنان عبدالصمد

محمد هايف

د. حسن جوهر
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خالل اعتصام في ساحة التغيير حضره حشد من السياسيني

نواب: إتاحة الفرصة للشعب البحريني للتعبير عن رأيه

..والوعالن: إيران تهدف جلعل البحرين
أرضًا غير مستقرة لزعزعة التماسك اخلليجي

خالد الفضالة

جتمع ثوابت األمة 
يدرس تنظيم 
مظاهرة أمام 

السفارة اإليرانية

الهاجري يطالب بإشهار نادي االحتاد 
الرياضي في ضاحية علي صباح السالم

شريحة كبيرة من املواطنني حاليا 
ومس���تقبال، فاملنطقة اجلنوبية 
تش���هد ثورة عمرانية من خالل 
املشاريع االس���كانية التي تقرر 
انشاؤها مثل مدينة صباح االحمد 
ومدينة اخليران ومدينة الوفرة 

اجلديدة وغيرها.

وتساهم في شغل اوقات فراغهم 
وتظهر املواهب الشبابية«، مؤكدا 
»على عدم التواني في خدمة ابناء 
الدائرة اخلامسة التي غيبت عن 
اعمال التنمية واملشاريع احليوية 
لعدة سنوات مما ساهم في تزاحم 
املتطلبات االساسية التي تساهم 
في الراحة لالس���رة الكويتية«. 
واضاف »ان برنامج العمل الذي 
وضعته منذ حصولي على ثقة 
ابناء دائرتي جاء في جانب منه 
االرتق���اء باخلدم���ات العامة في 
الدائرة اخلامس���ة مبحافظتيها 
من خ���الل عمل سياس���ي راقي 
متوازن يحقق املطالب املرجوة 
وال يخلق جوا من التوتر السياسي 
الذي سيساهم في تعطل العملية 
التي انطلقت«، معلنا  التنموية 
»نعد ابناء الدائرة اخلامسة باملزيد 
من املشاريع التنموية التي ستلبي 
احتياجاتهم من مشاريع صحية 
وتربوية ورياضية وغيرها مما 
الدائرة  الرفاهية البن���اء  يحقق 

اخلامسة«.
وطال���ب الهاجري »احلكومة 
بسرعة املوافقة على اشهار نادي 
االحتاد الرياضي في منطقة علي 
الس���الم والذي سيخدم  صباح 

الهاجري  النائب دليهي  وعد 
املطالب���ة  ف���ي  »باالس���تمرار 
الت���ي تتطلبها  باالحتياج���ات 
محافظتا االحمدي ومبارك الكبير 
دون توان ووف���ق برنامج عمل 
متزن لتتحقق جميع املطالبات 
التي تقدمنا بها خلدمة ابناء الدائرة 
اخلامسة دون تكسب على املصلحة 
العامة«، مباركا »الهالي محافظة 
مبارك الكبير ولالخوة الرياضيني 
على القرار احلكومي بتأس���يس 
نادي القرين الرياضي الذي جاء 
استجابة ملطالبنا امللحة بتأسيس 
ناد رياضي يخ���دم احملافظة«، 
مطالبا »احلكومة بإشهار نادي 
االحتاد الرياضي في ضاحية علي 
صباح السالم لتنتعش الساحة 
الذي  الرياضية بالنشء اجلديد 

ستنتجه هذه االندية«.
وقال الهاج���ري في تصريح 
صحافي »اننا نبارك الخواننا في 
محافظة مب���ارك الكبير املوافقة 
احلكومية على اشهار نادي القرين 
الرياضي والتي جاءت استجابة 
ملطالباتنا امللحة واملتكررة النصاف 
اهالي محافظة مبارك الكبير الذين 
يترقب���ون مثل هذه املش���اريع 
ابناءهم  التي تخ���دم  دليهي الهاجريالرياضية 

جوهر: ساحة التغيير 
هي ساحة نصرة 

املظلومني

عبدالصمد:
ما يحصل في 

البحرين هو نتاج
ما يحصل في 

املنطقة


