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احلويلة للحماد: ما اإلجراءات 
املتبعة في وظائف » األوقاف«؟

الراشد يقترح تعديل قانون ضم 
إدارة التحقيقات إلى النيابة 

العبدالهادي لوزير النفط: 
ما أسباب عدم وصول الشركة 

الكويتية لالستكشافات البترولية 

عاشور للساير: ما أسس 
تشكيل جلان الفرق الطبية؟

وجه النائب د.محمد احلويلة سؤاال برملانيا الى نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل 
ووزير األوقاف والشؤون اإلسالمية راشد احلماد جاء 
فيه: ما القواعد واالجراءات املتبعة في شغل الوظائف 
سواء بالترقية أو النقل أو الندب أو التكليف بقطاعات 
وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية؟
وهل مت وضع شروط 
شغل للوظائف اإلشرافية؟ 
إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزويدي بنسخة من 
هذه الشروط، وعما اذا كان 
قد مت التقيد بها ومراعاتها 
في االختيار أم ال؟ وهل مت 
تعديل هذه الشروط في 
شغل بعض الوظائف بعد 
اإلعالن عنها؟ وإذا كانت 
اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تزويدي بنسخة من الشروط األصلية واملعدلة وأسباب 
التعديل. كما وجه احلويلة سؤاال آخر الى وزير الصحة 
د.هالل الساير جاء فيه: استنادا الى املادة 11 من الدستور 
الكويت����ي والتي تنص على ان الدول����ة تكفل املعونة 
للمواطنني في حالة الشيخوخة أو املرض أو العجز عن 
العمل، كما توفر لهم خدمات التأمني االجتماعي واملعونة 
االجتماعية والرعاية الصحية، لذا يرجى تزويدي باآلتي: 
ماعدد املستشفيات احلكومية بالكويت مع بيان القدرة 

االستيعابية لكل مستشفى على حدة.

قدم النائب علي الراش���د اقتراحا بتعديل القانون 
اخلاص بضم االدارة العامة للتحقيقات الى النيابة العامة، 
والذي وافق عليه املجلس في املداولة األولى بجلسته 
املنعق���دة يوم االربعاء املواف���ق 9 مارس 2011 ونص 
التعديل على ان يستبدل بنص املادتني الثانية والثالثة 
من االقتراح بقانون املشار 

إليه النصان التاليان:
مادة ثانية: يش���كل 
املجلس األعلى للقضاء 
جلنة الختيار من ينتقل 
العامة من  النياب���ة  الى 
بني احملققني واحملققات 
باإلدارة العامة للتحقيقات 
بوزارة الداخلية وذلك في 
ضوء املعايير والضوابط 
الت���ي يضعه���ا املجلس 
األعلى للقضاء، وحتدد 
املنقولني  أقدمية  اللجنة 
من أعض���اء النيابة العامة وتع���رض توجيهاتها في 
هذه املس���ألة على املجلس األعلى للقضاء العتمادها. 
ويتم النقل مبرسوم � عدا من هو بدرجة محقق )ج( 
� فينتقل إلى وظيفة وكيل نيابة )ج( بقرار من وزير 
العدل. ويضع وزير الداخلية القواعد التي يتم وفقها 
نقل احملققني واحملققات الذين ال يتم نقلهم إلى النيابة 
العامة الى وظائف أخرى ل���وزارة الداخلية وبنفس 

رواتبهم.
مادة ثالثة: يستمر أعضاء اإلدارة العامة للتحقيقات 
في القيام بأعمالهم الى حني نقلهم الى النيابة العامة، كما 
تؤول جميع القضايا وأوراق اإلدارة العامة للتحقيقات 
وحقوقها والتزامها الى النيابة العامة على ان يتم ذلك 
كله خالل ثالثة اعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.

وجه النائب ناجي العبدالهادي سؤاال برملانيا الى 
وزير النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل جاء 
كالتال���ي: »على الرغم من تواف���ر الكثير من مقومات 
النجاح للش���ركة الكويتية لالستكشافات البترولية 
اخلارجية التي قلما تتوافر للشركات األجنبية املماثلة 
التي وصلت الى مصاف الشركات العاملية، إال ان الشركة 
الكويتية بالرغم من مرور حوالي 30 سنة على إنشائها 
لم تباش���ر حتى تاريخه دور املشغل في املشروعات 
املشتركة مع الشركات العاملية، كما ان تأثيرها مازال 
محدودا على االقتصاد الكويتي. في ضوء ما س���بق 
يرجى توجيه األسئلة التالية: ما مبررات عدم وصول 
الش���ركة بعد مرور 30 سنة على إنشائها الى مصاف 

الشركات العاملية رغم توافر كل مقومات النجاح.

وجه النائب صالح عاشور س���ؤاال برملانيا الى 
وزير الصحة د.هالل الس���اير ح���ول الفرق الطبية 
وجاء السؤال كالتالي: ما امليزانية املرصودة والناقدة 
للفرق الطبية؟ وما أس���س اختيار اللجان املتعاملة 
في الفرق الطبية؟ وعدد املهمات والسفرات التي قام 
بها كل من: رئيس قسم 
التخدير ومدير مستشفى 
مك���ي جمع���ة؟ وم���ا 
الطبية  الفرق  إجنازات 
في املستشفى الصدري؟ 
وملاذا أرسلت الفرق فقط 
الصدري؟  للمستشفى 
وك���م ع���دد األطباء في 
كل فرق���ة؟ وما مهمتهم 
وإجنازاته���م حتى هذه 
اللحظة؟ وهل يفوقون 
الذاتية  ف���ي س���يرتهم 
األطباء الكويتيني؟ وأين 
صرفت أموال الفرق الطبية ودخلت عن طريق حساب 
من وم���ن خالل من؟ وهل مت االطالع على عقود من 
جهات أجنبية اخرى ومت طرح مناقصة دولية ليتم 
االختيار األمثل؟ وما عدد املؤمترات التي عقدت في 
وزارة الصح���ة منذ عام 2009 الى 2011، وميزانيتها 

وسبل صرف تلك امليزانيات؟.

د.محمد احلويلة

علي الراشد

صالح عاشور

ملن لم يشملهم القرار الوزاري 2008/495

»التشريعية« تؤجل قرار البت 
في عضوية دميثير لألسبوع املقبل

اللجن���ة  رئي���س  أعل���ن 
النائب حس���ني  التش���ريعية 
احلريتي عن تأجيل قرار اللجنة 
في شأن اسقاط عضوية النائب 
خل���ف دميثير م���ن عدمه الى 
املقبل،  اجتماع تعقده االثنني 
موضحا ان اللجنة ناقشت خالل 
اجتماعها امس تكليف مجلس 
االمة لها بهذا اخلصوص وذلك 
بحضور خمسة من اعضائها 
ملعرفة اآلراء القانونية املتعلقة 

بهذه القضية.
وذكر احلريتي في تصريح 
ال���ى الصحافي���ني ان اللجنة 
استمعت الى وجهة نظر االخ 
دميثير، كما متت مناقشة آراء 
القانونيني حول  املستشارين 
اس���قاط العضوية من عدمه، 
وتقرر تأجيل احلسم الى اجتماع 
تعقده في الثامن والعش���رين 

من مارس.
وأوضح احلريتي ان اللجنة 
تتطلع الى التوصل لقرار موحد 
حول هذا املوضوع، وترى انها 

في حاجة الى مزيد من الوقت، 
خصوصا أنها املرة األولى في 
تاري���خ احلياة البرملانية التي 
تناقش فيها اللجنة التشريعية 

مثل هذه القضية.
وقال ان تقرير اللجنة سيقدم 
رأيا واضح���ا وصريحا حول 
اثر حكم محكمة التمييز على 
عضوية النائب املعني، مؤكدا 
ان هذا التقرير سيكون مرجعا 
لكل القضاي���ا املماثلة التي قد 
تطرأ في املستقبل، ويبقى القرار 
الفصل ف���ي نهاية املطاف بيد 

مجلس االمة.
من جانب آخر، اكد احلريتي 
حاجة وزارة الصحة الى نقلة 
نوعية في اخلدمات التي نقدمها، 
التي  الطبية  الكوادر  ونوعية 
تتعاقد معها، فضال عن تقدير 
ودعم الكفاءات احمللية املتوافرة 
حاليا، معربا عن استغرابه من 
استمرار السلبيات والشوائب 
في الوزارة، السيما مع املوازنة 
الضخمة املرصودة لها، األمر 

جدد النائب فيصل الدويسان 
إعادة فتح ملف وزارة اإلعالم من 
خالل التلويح بإعادة طرح مساءلة 
وزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل 
في الظ����رف والوقت ال����ذي يراه 
مناس����با على خلفية متادي احد 
املدان ضمن  الوكالء املس����اعدين 
تقارير ديوان احملاس����بة التي مت 
احالتها الى مجلس األمة في وقت 
سابق، مؤكدا انه لن يقبل ان يستمر 
وزير مسّير من قبل احد مستشاري 
مجلس الوزراء وعمال على االساءة 
لسمو رئيس مجلس الوزراء من 
خالل أدائهما الذي أصبح عبأ عليه. 
وقال في تصريح صحافي: أطالب 
بتحويل الشق االداري الوارد في 
التجاوزات االدارية املتعلقة بأحد 
الوكالء املساعدين في وزارة اإلعالم 
الى النائب العام لتحويله للمحكمة 
االدارية ألن هناك تالعبا لاللتفاف 
على القرارات االدارية ولألس����ف 
وزير اإلعالم حاول ان يفعل شيئ 
ولكنه لم يستطع، مشيرا الى ان 
الوزير العبداهلل اذا كان يتحكم في 
وزارته مستشار في مجلس الوزراء 
فعليه االستقالة. وأشار الدويسان 
الى انه اذا كان لم يتخذ وزير اإلعالم 

اي موقف من هذا الوكيل فهو غير 
السياسية فال  بعيد عن املساءلة 
يعتق����د أن األمر س����يقف عند ما 
ورد في تقرير ديوان احملاس����بة 
من مالحظات على جتاوزات هذا 
الوكيل ال����ذي لم يراع ما ورد في 
تقرير الديوان ولم يقف عند هذه 
املالحظات ومتادى في املزيد من 
املخالفات »فيا أنا يا هو ولن نرضى 
بهذه الطريقة ولن أقبل بقاءه بهذه 
الطريقة الت����ي تكافئ من يخطئ 
حماية ملن هو أكبر منه«. وأكد ان 
موقفه من ممارس����ات هذا الوكيل 
سيتخذ في حينه خاصة »وانني 
كنت أعتق����د انني طويت صفحة 
وزارة اإلع����الم، ولكن أبى الوزير 
اال ان يفتحها مرة أخرى«، مشيرا 
الى انه لو ق����ّدم في هذا التوقيت 
اي مساءلة لوزير اإلعالم سيكتب 
لها الفشل نظرا لألجواء السياسية 
وعل����ى ذلك فإن موقف����ه من هذه 
القضية سيتخذ في الوقت املناسب. 
ودعا وزارة اإلعالم ممثلة بوزيرها 
الى االلتزام مبسطرة سمو رئيس 
مجلس الوزراء م����ن خالل األخذ 

التي  مبالحظات ديوان احملاسبة 
أدانت هذا الوكيل وهنا أقول لوزارة 
اإلعالم »استحوا واحترموا مسطرة 
س����مو الرئيس وال تسيئوا له«. 
مصادر اعالمية قالت ل� »األنباء« 
انه وقبل ايام صدر قرار اداري من 
قبل الوكيل املساعد لشؤون االذاعة 
السابق في وزارة االعالم بسحب 
القرار االداري اخلاص بنقل احمد 
إدارة االنتاج  اليعقوب مدير عام 
والتنفيذ الذي صدر عام 2006 من 
مكان عمله السابق واعتباره كأن لم 
يكن ملخالفته القرارات والتعاميم 
الصادرة عن مجلس الوزراء وديوان 

اخلدمة املدنية. 
واضافت املص����ادر ان الوكيل 
املساعد لش����ؤون االذاعة احلالي 
محمد الع����واش طل����ب التقارير 
والسير الذاتية لكل املسؤولني في 
االذاعة للنظر فيها واعادة تقييم 
العاملني واملسؤولني في املناصب 
التنفيذية وذلك بعد ان اطلع على 
بعض املخالفات املوجودة في تقرير 

ديوان احملاسبة.
عادل العتيبي  ٭

قال مقرر جلنة الشؤون املالية النائب عبدالرحمن 
العنجري بعد اجتماع اللجنة املالية يوم امس إنه 
متت مناقشة قانون استحقاق العسكريني ورجال 
االطفاء ممن انتهت خدماته����م قبل صدور قرار 
مجل����س الوزراء رقم 2008/495 مش����يرا الى ان 
ه����ؤالء حرموا من البدالت وأن رواتبهم ال تكفي 

الحتياجاتهم.
وأضاف العنج����ري ان اللجنة تبنت ووافقت 
على تعويض هؤالء العسكريني ممن حرموا من 

اخلدمات.
وتابع: ناقشت اللجنة املالية قانون إنشاء هيئة 
مستقلة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة، مشيرا 
الى ان اللجنة تدرك اهمية هذا القانون وان الدول 

االقتصادية الكبرى لها مساهمات عديدة في الناجت 
القومي احمللي وخلق فرص عمل وتساهم بإيرادات 
ميزاني����ة الدولة، موضحا أننا في اللجنة املالية 
طرحنا العديد من اآلراء وضرورة اعتماد وجهة 
واحدة تشرف على املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

خللق املناخ االستثماري لهذه املشاريع.
وزاد انه ال ميكن ان تترعرع إذا هيمن القطاع 
احلكومي على النش����اط االقتص����ادي واحتكار 
االراضي مبينا اننا حاولنا صياغة فقرة بالقانون 
ان تس����خر الدولة اراضي للمش����اريع الصغيرة 
واملتوسطة واعطاء دور حيوي لهذا القطاع لضخ 
االستثمارات لبناء البنية التحتية وخلق أراض 

جتارية وصناعية وسكنية وحرفية.

جانب من اجتماع اللجنة املالية امس

الذي يجعل اس���تجواب وزير 
الصحة د.هالل الساير املرتقب 
من اهم االستجوابات املقدمة.

حسني احلريتي

فيصل الدويسان

»املالية« توافق على صرف 
بدالت للعسكريني واإلطفائيني

الزلزلة: تبعية التحقيقات لـ »الداخلية« خلل كبير

الدويسان يلّوح مبساءلة وزير اإلعالم 
بسبب أداء أحد الوكالء املساعدين

تتقدم ب�سادق �لعز�ء و�ملو��ساة �إىل

عائلة �سلطان ال�سامل الكرام
لـــوفـــــــاة �ملغفـــــور لــها بـــــاإذن �هلل تعـالــــى 

ن�سره مناحي عايد

والدة فهد �سلطان ال�سامل

تغمد �هلل �لفقيدة بو��سع رحمته و�أ�سكنها ف�سيح جناته

و�ألهم �آلها وذويها �ل�سرب و�ل�سلو�ن

هناك مطالبات سابقة مشيرا إال 
أن تلك املطال���ب لم تالق حتركا 
قويا إلقرارها كما هو اآلن. واعتبر 
ان التحرك ال���ذي قام به أعضاء 
أو منتسبو ادارة التحقيقات أمر 
جي���د أدى الى دف���ع النواب الى 
التحرك جتاه حتقيق هذا املطلب 
القانوني والدستوري.  من جهته 
قال د.فالح العزب يجب ان يقف 
االستثناء في عمل ادارة التحقيقات 
السيما ان نصوص الدستور أكدت 
على ان االدارة س���لطة قضائية 
مشددا على ضرورة وقف العمل 
باالس���تثناء والعودة الى األصل 
الذي توقف العمل به لس���نوات 
طويلة. من ناحيته قال احملامي 
نواف الفزيع ان من يحاول تصوير 
عدم امكانية ضم ادارة التحقيقات 
الى النيابة كونها سلطة قضائية، 
أمر غير صحيح، مبينا ان قانون 
محاكمة الوزراء يشير في حال قدم 
بالغ على أحد الوزراء فإن النائب 
العام ليس له السلطة في التصرف 
بالبالغ ويجب عليه احالة البالغ 

الى جلنة محاكمة الوزراء.
ناصر الوقيت   ٭

س���نوات عديدة على العمل وفق 
حالة االستثناء أمرا خاطئا ويدل 

على وجود خلل كبير.
وقال الزلزلة في الندوة التي 
أقامها منتسبو ادارة التحقيقات 
مساء أمس األول في فندق هوليدي 
ان بعنوان »ضم ادارة التحقيقات 
للنيابة العامة مطلب دستوري«: 
ان ه���ذه القضية واملطالبة بضم 
ادارة التحقيقات الى النيابة العامة 
لم تكن وليدة الساعة وامنا كانت 

أكد النائب د.يوسف الزلزلة ان 
الوضع احلالي الدارة التحقيقات 
ميثل حالة استثنائية وان األصل 
هو أال تكون ه���ذه االدارة حتت 
مظلة وزارة الداخلية معتبرا مرور 

د.يوسف الزلزلة نواف الفزيع

البرملان العربي يزكي الدقباسي 
رئيسًا له خلفًا لهدى بن عامر

فاز عضو مجلس االمة وعضو البرملان العربي 
النائب علي الدقباسي مبنصب رئيس »الطارئة« 
للبرملان مبقر االمانة بالبرملان العربي وذلك بعد 
اعالن البرملان العربي اعفاء هدى بن عامر )ليبية( من 
منصبها، جاء ذلك خالل عقد اجللسة الطارئة للبرملان 

مبقر االمانة العامة جلامعة الدول العربية.
وكان البرملان العربي عقد جلسته الطارئة باتخاذ 
قرار باالجماع باعفاء رئيسة البرملان هدى بن عامر 
من منصبها التزام���ا بقرار جامعة الدول العربية 
والذي ينص على وقف مش���اركة وفود احلكومة 

الليبية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية 
وجميع املنظمات واالجهزة التابعة له ومنها البرملان 
العربي. وجاء قرار جامعة الدول العربية احتجاجا 
على اجلرائم التي ترتكبها السلطات الليبية بحق 
املتظاهرين وضد االحتجاجات الشعبية السلمية 
اجلاري���ة في عدد من املدن الليبية واس���تخدامها 
الرصاص احلي واالس���لحة الثقيل���ة والطائرات 
فضال عن جتني���د مرتزقة اجانب لقمع ومواجهة 

املتظاهرين.
القاهرة ـ هناء السيد  ٭
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