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الغامن مع الشيخ فهد سالم صباح الناصررئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله سفيرنا لدى الرياض الشيخ ثامر اجلابر

استقبل سفراءنا في الرياض والسويد وباكستان والبرتغال

الغامن يبدأ األربعاء املقبل جولة خارجية تشمل ميالنو وجنيڤ
يبدأ رئيس مجلس األمة 
م���رزوق الغامن يرافقه وفد 
برملان���ي األربع���اء املقبل 
جولة خارجية تشمل مدينة 
ميالن���و االيطالية وجنيڤ 

السويسرية.
الغامن خالل  وس���يقوم 
زيارت���ه ميالنو بجولة في 
الكويت في املعرض  جناح 
الدول���ي )إكس���بو ميالنو 
2015( ال���ذي يقيمه املكتب 
الدولي للمعارض اإليطالي 
لالطالع على م��رافق اجل��ناح 
الكويت���ي اضافة الى جولة 
ف���ي أجنح���ة دول مجلس 
التعاون اخلليجي مب�عرض 

اك�سبو.
وسيتوجه الرئيس الغامن 
إل���ى مدينة جنيڤ  بعدها 
السويسرية وذلك لترؤس 
البرملانية  الش���عبة  وف���د 
الكويتية في اجتماعات مؤمتر 
االحتاد البرملاني الدولي في 
دورته ال�133 التي س���تعقد 
خالل الفت���رة من 17 إلى 21 

أكتوبر اجلاري.
الش���عبة  ويض���م وفد 
البرملاني���ة كال م���ن وكيل 
الشعبة النائب فيصل الشايع 
وأمني س���ر الشعبة النائب 

الدكتور عودة الرويعي وأمني 
النائب  صندوق الش���عبة 
صال���ح عاش���ور وأعضاء 
الشعبة النواب الدكتور خليل 
العازمي  عبداهلل وس���يف 
وماضي الهاجري اضافة الى 
أمني عام مجلس األمة عالم 

الكندري.
وس���يترأس الغامن على 
هامش اعمال املؤمتر البرملاني 
الطارئ  الدولي االجتم���اع 
العربي  البرملاني  لالحت���اد 
لبحث موضوع االعتداءات 
املس���تمرة  اإلس���رائيلية 
الفلسطيني  الش���عب  على 

املواقف بشأن القضايا التي 
ستطرح للنقاش ووجهات 

النظر جتاهها.
وسيلقي الرئيس الغامن 
كلم���ة وف���د الكويت خالل 
العامة للمؤمتر  املناقش���ة 
والتي س���يكون موضوعها 
لهذا العام عن قضايا الهجرة 

والالجئني.
من جانب آخر اس���تقبل 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن في مكتبه أمس سفير 
الكويت لدى اململكة العربية 
الشقيقة الشيخ  السعودية 

ثامر اجلابر.

التي  العملية  واخلط���وات 
يتوج���ب اتخاذه���ا لوضع 
حد لالعتداءات اإلسرائيلية 
ولغطرس���ة قوى االحتالل 
الفلسطيني  الش���عب  إزاء 
األع���زل، ووض���ع املجتمع 
الدولي وبخاصة في دوائره 
أمام مسؤولياته  البرملانية 
السياسية واألخالقية جتاه 

تلك االعتداءات.
كما سيشارك الغامن على 
هامش املؤمتر في االجتماعات 
اخلليجي���ة  التنس���يقية 
واآلس���يوية واإلس���المية 
واجليوسياسية بغية تنسيق 

كما استقبل رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن في مكتبه 
الكويت لدى  أمس س���فير 
مملكة الس���ويد نبيل راشد 

الدخيل.
كما استقبل الغامن سفير 
ل����دى جمهورية  الكوي����ت 
باكس����تان اإلسالمية نواف 

العنزي.
واس����تقبل الغامن سفير 
الكويت لدى البرتغال الشيخ 

فهد سالم صباح الناصر.
م����ن جانب آخ����ر، بعث 
رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن ببرقيتي تهنئة إلى كل 
من رئي����س مجلس النواب 
في مملكة اسبانيا خوسيه 
ماري����ا بوس����ادا مورين����و 
الش����يوخ  ورئيس مجلس 
بيو غارسيا - اسكوديرو 
ماركويز وذلك مبناس����بة 

العيد الوطني لبلدهما.
كما بعث الغامن ببرقيتي 
تهنئة ال����ى رئيس مجلس 
النواب في جمهورية غينيا 
االستوائية غوادنسيو موهابا 
ميس����و ورئيس����ة مجلس 
الش����يوخ ماريا تيريس����ا 
افوا نسانغ مبناسبة العيد 

الوطني لبلدهما.

هنأ نظراءه
في إسبانيا وغينيا 
االستوائية باألعياد 

الوطنية

ما حقيقة ضياع ما 
يقارب 20 مليون 
دينار من إيرادات 
مؤسسة املوانئ 

خالل األعوام 2004 
إلى 2013

ما اإلجراءات 
القانونية التي مت 

اتخاذها بحق إدارة 
املؤسسة السابقة 

في شأن مخالفتهم 
ملواد الدستور أرقام 
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اجلبري يوجه حزمة أسئلة للكندري عن »املوانئ« وأراضي التخزين والتعاقد مع الشركات
الس����ابقة ملؤسس����ة املوان����ئ 
الكويتية قطعة ارض مبساحة 
523.970 مترا مربعا في ميناء 
عبداهلل قب����ل احلصول على 
موافقة مجلس االدارة على ذلك 

ودون مقابل مادي لذلك؟
2 � ملاذا قامت مؤسسة املوانئ 
بتسهيل اغتصاب شركة كي جي 
ال الراضي ميناء عبداهلل والعمل 
على محاولة اضفاء الشرعية 
على هذه التجاوزات، وما الفائدة 
التي عادت عل����ى املدير املالي 
للمؤسسة لقيامه بتسهيل تلك 
االجراءات املخالفة دون حدود 
اختصاصه املهني بحس����ب ما 
ذكر تقرير ديوان احملاس����بة 

2015/2014؟
3 � ملاذا قام مدير االدارة املالية 
الس����ابقة في مؤسسة املوانئ 
املبالغ  الكويتية بتحم����ل كل 
املالية املتعلقة بتوصيل التيار 
الكهربائي الراض مغتصبة من 
قبل شركة كي جي ال للمناولة 
منذ العام 2006 الى يومنا هذا 
في شبهة نصب مزدوج على كل 
من مؤسسة املوانئ من ناحية 
ووزارة الكهرباء واملاء. من ناحية 
اخرى، حيث لم تتم تس����وية 
املبالغ املس����تحقة عن ايصال 
التي����ار الكهربائي الى الوزارة 
الى يومنا هذا وذلك بحس����ب 
الكهرباء  كتاب وكي����ل وزارة 
واملاء رقم و.ك.م/13343/2، وهل 
قامت املؤسسة باجراء حتقيق 
موسع في الواقعة، وما نتائج 
هذا التحقيق واالجراءات التي 

مت اتخاذها في هذا الشأن؟
4 � ما النتائج التي توصلت 
اللجنة املشكلة من قبلكم  لها 
للنظر في مالحظ����ات ديوان 
احملاسبة بشأن اغتصاب شركة 
كي جي ال ملليون متر مربع في 
ميناء عبداهلل وماذا فعلتم انتم 
كوزير حلماية املال العام بحكم 

اطالعكم على هذه النتائج؟
5 � اذا كانت كي جي ال فعال 
مغتصبة الراضي ميناء عبداهلل 
فلماذا لم تستردوها حتى اآلن؟ 
وهل نس����قتم مع اجلهات ذات 
الصل����ة فيما يتعل����ق بحصر 

مخالفات الشركات هناك؟
6 � ما حقيقة تغاضي املوانئ 
عن حتصيل مقابل اس����تهالك 
الكهرباء وتغاطي الشركة في 
الوقت ذاته من تركيب عدادات 
الحتساب الكهرباء واملاء مع عدم 
التزام املؤسس����ة بأي نفقات؟ 
برج����اء تزويدن����ا بايصاالت 

التحصيل.
7 � ما حقيقة دفع رس����وم 
توصيل الكهرباء في ارض ميناء 
عبداهلل املغتصبة والهدف من 

ذلك؟

بحص����ر مقاول����ي املناولة في 
ميناء الشعيبة في مقاول واحد 
هو شركة جي كي ال، ومن هو 
املتنفع من جراء ذلك في مؤسسة 

املوانئ؟
3 � ما حقيقة قيام مؤسسة 
املوانئ بشراء معدات بقيمة 3.65 
ماليني دينار خلدمة اعمال املناولة 
لشركة كي جي ال وذلك مبخالفة 
القرار  صريحة للمادة 7 ومن 
الوزاري رقم م.م.ك/147/2001/1 
املناولة  في شأن اصدار نظام 
الكويتية  املوانئ  في مؤسسة 
وهي املعدات التي يتوجب على 
املقاول شراؤها وتوفيرها ليتم 
الترخيص له بالعمل في امليناء، 
وملاذا حتملت املؤسسة ايضا 
تكاليف التش����غيل والصيانة 
لتلك املعدات مهدرة بذلك 4.48 
ماليني دينار هي من حق خزانة 

الدولة؟
4 � مع ثبوت عدم توفير كي 
جي ال ملعدات املناولة التي وجب 
عليها شراؤها وتوفيرها ليتم 
الترخيص لها بالعمل كمقاول 
امليناء بحس����ب  ف����ي  مناولة 
امل����ادة 7 من الق����رار الوزاري 
رقم م.م.ك/2001�147 في شأن 
اصدار نظام املناولة في مؤسسة 
املوانئ الكويتية، ملاذا لم تقم 
املؤسسة بوقف فوري للمقاول 
لعدم تنفيذه شروط التعاقد؟

5 � ما االج����راءات الرقابية 
التي تتبعها مؤسس����ة املوانئ 
على الرسوم التي يقوم بجمعها 
مقاولي املناولة، وما االجراءات 
التي اتخذتها املؤسسة في حال 
معرفتها بتحصيل شركة كي 
جي ال رسوم اضافية من وكالء 
املالحة مخالفة للقرار الوزاري 
رقم أ.ع.ش/8 لسنة 1985 اخلاص 
بتعرفة رسوم واجور اخلدمات 

في ميناء الشعيبة؟
6 � ما حقيقة تعاقد مؤسسة 
املوانئ الكويتية مع شركة كي 
جي ال لشراء رافعات جسرية 
ومعدات ميناء الشويخ بقيمة 
44.727.217 دين����ارا وم����ن ثم 
تخزين اكثرها في ساحات امليناء 
املفتوحة بقيمة 9.214.380 دينارا 
دون اس����تعمالها او تشغيلها 
اضافة الى عقود صيانة لتلك 
املعدات بأكث����ر من 1.580.570 
دينارا وهي لم تستغل اساسا؟ 
برجاء موافاتنا بكل املستندات 

املتعلقة بهذا العقد.
التالي:  وسأل اجلبري عن 
تسهيل مؤسسة املوانئ اعمال 
اغتصاب ش����ركة ك����ي جي ال 
للمناولة الراض عائدة للمؤسسة 
في ميناء عبداهلل، يرجى افادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 � ما حقيقة تسليم االدارة 

كي جي ال الخالء تلك املواقع.
6 � ما االجراءات القانونية 
التي اتخذتها املؤسسة السترداد 
قطعة ارض ميناء الدوحة وهل 
هناك نية لطرح هذه االراضي 

في مزايدات قريبا؟
7 � ما حقيقة تغاضي املوانئ 
عن حتصيل مقابل اس����تهالك 
الكهرباء بحس����ب العقد املبرم 
مع شركة كي جي ال وتغاضي 
الش����ركة في الوق����ت ذاته من 
تركيب ع����دادات الحتس����اب 
الكهرباء واملاء كما ذكر في البند 
رقم 11 والذي ينص على »يلتزم 
املستغل بسداد ثمن استهالك 
املياه والكهرباء على ان يقوم 
باالج����راءات املطلوبة لتركيب 
عداد املي����اه والكهرباء ويقوم 
بتركيب عداد ملعرفة استغالل 
الكهرباء واملاء اخلاصة به مع 
عدم التزام املؤسسة بأي نفقات؟ 
برج����اء تزويدن����ا بايصاالت 

التحصيل.
8 � م����اذا عما يت����ردد عن 
اغتصاب الشركة الكثر من 430 
الف متر مربع من ميناء الدوحة 

وماذا فعلتم حيال ذلك؟
وجاء في سؤال آخر: بشأن 
املالحظات التي شابت صندوق 
املوان����ئ االس����تثماري يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
1 � م����ا االرباح املس����تحقة 
الكويتية من  املوانئ  ملؤسسة 
االستثمار في صندوق املوانئ 
االستثماري االخير والذي مت 
انتهاء اجل����ه في نهاية يوليو 
2014، وه����ل قامت املؤسس����ة 
املبالغ املستثمرة  باس����ترداد 
في هذا الصندوق والتي تقدر 

مببلغ 85 مليون دوالر؟
2 � ملاذا لم تتخذ املوانئ اي 
اجراءات حاسمة للخروج من 
استثمارها في صندوق املوانئ 
حال ظهور تعثرات شديدة في 
املشروعات التي يستثمر فيها 
الصندوق مثل مشروع ميناء 
دمي����اط في مصر ومش����روع 
البحرية  مدينة صباح االحمد 
في الفلبني واحالته الى مجلس 
التحكيم في سنغافورة في ابريل 

2014؟
وس����أله ايضا عما يلي: في 
شأن تسخير مؤسسة املوانئ 
الكويتية مواردها خلدمة شركة 
كي جي ال مقاول مناولة ميناء 
الشعيبة وتعظيم ارباحها، يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
1 � هل قامت مؤسسة املوانئ 
برفض طلبات ترخيص شركات 
للعمل كمقاولي مناولة باملوانئ 
لتخصيص هذه اخلدمات لشركة 

كي جي ال فقط؟
2 � مل����اذا قامت املؤسس����ة 

كل تلك االراضي وتزويدنا بكل 
الكتب ذات العالقة.

وس����أل اجلبري الكندري 
عما يلي: في شأن الغاء مزايدة 
رقم م.م.ك/2006/3 الستغالل 
قطعة ارض باملنطقة التخزينية 
العاشرة في ميناء الدوحة، يرجى 

افادتي وتزويدي باآلتي:
1 � هل قامت املؤسسة  بوضع 
شروط تعجيزية لتقليل عدد 
املتقدمني للمزاي����دات بغرض 
تنفيع ش����ركات بعينها، وملاذا 
لم تطرح املؤسسة املزايدة امام 
الشركات عامة لضمان التنافسية 
واحلصول على افضل االسعار 

حلساب خزانة الدولة؟
2 � ملاذا مت الغاء املزايدة رقم 
م.م.ك/2006/3 عندما اكتشفت 
املؤسس����ة عدم فوز شركة كي 
جي ال باملزايدة وقامت بوضع 
شروط تعجيزية عند اعادة طرح 
املزايدة لضمان فوز هذه الشركة 
بعينها باملزايدة على الرغم من 
ضآلة املقابل املادي الذي عرضته 
الشركة مما اضاع على خزانة 
الدولة ايرادات بقيمة تتجاوز 17 
مليون دينار، ومن هو املتنفع 

من وراء ضياع املال العام؟
3 � مل����اذا لم تقم مؤسس����ة 
املوانئ بتفعي����ل اي اجراءات 
قانونية في حق شركة كي جي 
ال بعدما قامت الشركة بتأجير 
270 الف متر مربع او ما يقارب 
14% من مساحة االرض املمنوحة 
لها مبيناء الدوحة بقيمة 246.721 
دينارا مخالفة لبند 8 من املادة 
رقم 1 من اجراءات التعاقد مع 
مؤسسة املوانئ الكويتية والذي 
ينص على »ال يجوز للمستغل 
التأجير من الباطن كما ال يجوز 
التنازل جزيئي����ا على هذا  له 

الترخيص«؟
4 � نحن على علم ان شركة 
ك����ي جي ال ال تقوم بأي اعمال 
املناولة ف����ي ميناء الدوحة، ما 
االسس التي مت اعتمادها للسماح 
لش����ركة كي جي ال باستغالل 
اراض����ي مين����اء الدوحة التي 
خصص����ت الغ����راض املناولة 

فقط؟
5 � ما حقيقة استمرار شركة 
كي جي ال بتأجير اراض تابعة 
الباطن  ملؤسس����ة املوانئ من 
لشركات على الرغم من انتهاء 
عقد شركة كي جي ال مع مؤسسة 
املوانئ الستغالل تلك االراضي؟ 

الرجاء موافاتنا:
أ � بعقد مؤسسة املوانئ مع 
شركة كي جي ال الستغالل قطعة 
ارض مبساحة 270.664 مترا 

مربعا مبنطقة الدوحة.
ب � الكتب واملراسالت التي 
ارسلتها مؤسسة املوانئ لشركة 

ش����أن استغالل شركة كي جي 
ال لالراضي املخصصة لها في 
غير الغ����رض من التخصيص 

مبقابل مادي من الباطن:
1 � ما االج����راءات امليدانية 
والتفتيشية املتبعة التي تقوم 
بها مؤسسة املوانئ الكويتية 
للتفتيش على املواقع التي مت 
تخصيصها ملقاولي املناولة في 
املوانئ البحرية؟ برجاء موافاتنا 
بأسماء اعضاء اللجان اخلاصة 
بالتفتيش عل����ى مواقع ميناء 

الشويخ.
2 � ما حقيقة استغالل شركة 
كي جي ال لالراضي املخصصة 
لها دون مقابل من املؤسسة في 
غير الغ����رض من التخصيص 
الذي هو اعمال املناولة وتأجيرها 
من الباطن إلحدى الش����ركات 

مبقابل مادي عالي القيمة؟
3 � ما االج����راءات التي مت 
اتخاذه����ا: أ � للتصدي لتأجير 
املقاول اراضي ميناء الشويخ 
من الباطن الحدى الشركات دون 
استفادة خزانة الدولة من مقابل 
مادي حق هذا االستئجار؟ ب � 
ما االجراءات التي مت اتخاذها 
السترداد االراضي املخالفة؟ ج 
القانونية التي  � ما االجراءات 
مت اتخاذها الس����ترداد املقابل 
املادي الس����تغالل االراضي في 
غير اغ����راض املناولة من قبل 
ش����ركة كي جي ال بحس����بما 
هو منص����وص عليه في املادة 
السادسة من القرار رقم م.م.ك/ 
1/ 2001� 147 والتي تنص على 
»ستقوم املؤسسة مبنح املقاول 
ساحات ومنشآت الستعمالها 
الغراض املناولة وأي ساحات 
ومنش����آت اخرى يستخدمها 
املق����اول خالف تلك احملددة له 
تكون مبقابل يسدد حسب النظم 

املقررة باملؤسسة«؟
4 � هل قامت شركة كي جي 
ال ببناء مستودع جمركي في 
القس����يمة املخصص����ة لها من 
قبل مؤسسة املوانئ والتي من 
املفترض استخدامها في اغراض 

املناولة؟
5 � وهل قامت شركة كي جي 
ال بتأجير املس����تودع املذكور 
بغ����رض التنف����ع اخلاص من 
خالل تأجيره إلحدى الشركات 
الستخدامه في اغراض التخزين 
من دون موافقة مؤسسة املوانئ 

على ذلك؟
6 � ما االجراءات التي اتخذتها 
مؤسس����ة املوان����ئ لتصحيح 
الوض����ع القائ����م الس����ترجاع 
االراضي التي قامت شركة كي 
ج����ي ال باس����تغاللها في غير 
الغرض من التخصيص؟ برجاء 
التأكيد على ما اذا مت استرجاع 

لصالح جهات خارجية بشكل 
ايرادات املؤسسة،  مباشر من 
االمر الذي ادى بدوره في ظهور 
ميزانيات املؤسسة عن السنوات 
املالية 2004 الى 2013 على غير 

حقيقتها؟
8 � ما حقيقة اعطاء االدارة 
السابقة ملؤسسة املوانئ مبالغ 
مالية غير مستحقة الى مكتب 
الذي  احلس����ابات اخلارج����ي 
بالتدقيق على حسابات  يقوم 
املؤسسة وذلك بواقع 40 الف 
دينار عن السنوات 2009 الى 
2013 بهدف مترير التجاوزات 
املالية التي قامت بها املؤسسة 
وتسهيل املصادقة على البيانات 
املالية اخلاطئة التي قدمتها دون 

التدقيق الواجب عمله؟
برجاء موافاتنا:

أ � اسم املكتب احملاسبي.
ب � اسماء املدققني املعنيني 

داخل املكتب.
ج � االجراءات القانونية التي 
مت اتخاذها في حق املتورطني 
م����ن االدارة املالي����ة ومكت����ب 

احملاسبني.
د � نسخ من سندات صرف 
املبال����غ املالية االضافية خالل 

السنوات 2009 � 2013.
وجاء في سؤاله التالي: في 
املوانئ  شأن اعفاء مؤسس����ة 
الكويتية ش����ركة كويتية من 
مقاب����ل اس����تغالل مضاع����ف 
كونه����ا املق����اول املنف����رد في 
ميناء الشعيبة، يرجى افادتي 

وتزويدي باآلتي:
1 � ما حقيقة تغاضي مؤسسة 
املوانئ الكويتية عن حتصيل 
مقابل اس����تغالل مضاعف من 
ش����ركة كي ج����ي ال للمناولة 
كونها املقاول املنفرد في ميناء 
الشعيبة بحسب القرار الوزاري 

رقم م.م.ك/147�2001؟
2 � هل ق����ام مجلس ادارة 
املوانئ بالتصديق  مؤسس����ة 
على تعديل املادة 7 من القرار 
الوزاري رقم م.م.ك/147�2001 
بتاريخ 2007/5/15 بهدف اعفاء 
الش����عيبة من  املقاول مبيناء 
مضاعفة مقابل االستغالل على 
الرغم من كونه مقاوال منفردا في 
امليناء؟ يرجى موافاتنا بصورة 
من القرار التنفيذي الذي صدر 

في هذا اخلصوص.
3 � ما اآللية التي س����تقوم 
املؤسسة باتباعها السترجاع 
املبالغ غير احملصلة عن تفرد 
شركة كي جي ال للمناولة بأعمال 
املناولة في ميناء الشعيبة والتي 
تصل الى 3.6 ماليني دينار، وهل 
مت اتخاذ اي اجراء قانوني في 

هذا الشأن؟
وجاء في س����ؤال آخر: في 

وجه النائب محمد اجلبري 
حزمة اسئلة لوزير املواصالت 
عيس����ى الكندري جاء فيها ما 
يلي: في ش����بهة تسهيل اعمال 
االستيالء على اموال مؤسسة 
املوان����ئ الكويتي����ة م����ن قبل 
بعض موظفيها لصالح اطراف 

خارجية.
افادت����ي وتزويدي  يرجى 

باآلتي:
1 � ما حقيقة ضياع ما يقارب 
20 مليون دين����ار من ايرادات 
املؤسسة خالل االعوام 2004 
الى 2013 مبعرفة وتورط بعض 
موظفي املؤسسة لصالح اطراف 

خارجية؟
2 � ما االجراءات القانونية 
التي اتخذتها املؤسسة في هذا 
الشأن إلثبات حقها واسترجاع 
مال الدولة برجاء تزويدنا بكل 
املس����تندات التي تثبت اتخاذ 

االجراءات الالزمة؟
3 � م����ا الكيفية التي مت بها 
س����حب املبالغ املذك����ورة من 
حسابات املؤسس����ة والى اي 
جهات مت حتويل تلك املبالغ؟ 
الرجاء موافاتنا بأسماء املوظفني 
واجلهات اخلارجية املتورطة 

في هذا الشأن.
4 � هل مت استرجاع اي من 
املبالغ التي مت االستيالء عليها 
الى املؤسسة؟ برجاء تزويدنا 

بكل املستندات ذات العالقة.
5 � م����ا حقيق����ة عدم متكن 
دي����وان احملاس����بة من فحص 
وتدقيق البيانات املالية لألعوام 
الس����ابقة على عام 2003 لعدم 
متكنه من الدخول على النظام 
املالي للمؤسسة؟ وما االجراءات 
التي مت اتخاذها لتسهيل مهمة 

الديوان الرقابية؟
6 � ما حقيقة سداد املؤسسة 
ملبال����غ مالية كبي����رة إلحدى 
الشركات بناء على طلب تلك 
الشركة ذلك كتابيا وفقا لعقد 
استشارات وهمي بني الطرفني؟ 
الرجاء تزويدنا ب�: أ � نسخ من 
الكتب التي وجهتها الشركة الى 
املؤسس����ة تطلب فيها حتويل 
تلك املبالغ، ب � نسخ من كتب 
التحويل البنكي، ج � نسخ من 
كشف احلس����اب البنكي الذي 
يثبت تلك التحويالت، د � اسماء 
املسؤولني عن توقيع املوافقات 
التي على اساس����ها مت حتويل 
تلك املبالغ مباشرة من ايرادات 

املوانئ.
7 � ما االجراءات القانونية 
الت����ي مت اتخاذه����ا بحق ادارة 
املؤسس����ة الس����ابقة في شأن 
مخالفتهم ملواد الدستور ارقام 
141 و146 و147 عندم����ا قامت 
باقتطاع املبالغ املستولى عليها 

محمد اجلبري

طنا يسأل الصبيح
عن قرارات سحب

صاالت األفراح املخالفة
وجه النائب محمد طنا سؤاال برلمانيا الى وزيرة 
الشؤون االجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون 
التخطيط والتنمية هن���د الصبيح جاء فيه: قامت 
وزارة الشؤون االجتماعية بإصدار القرار الوزاري 
رقم 228أ /2014 بتاريخ 2014/11/27 المتضمن سحب 

أفراح السيد:  صالة 
نهار البغلي الرشيدي 
الى  إدارتها  وإسناد 
إدارة تنمية المجتمع 
بالوزارة، ونشر هذا 
الق���رار بالجري���دة 

الرسمية؟
اث���ر ذلك  وعلى 
الوزارة برفع  قامت 
بالط���رد  دع���وى 
وتس���ليم الصال���ة 
تحت رقم 2014/5569 
مستعجل 12 وحددت 
جلس���ة 2015/1/27 

للنظر في الدعوى وقامت ايضا باستعجال الجلسة 
من قبل الوزارة وحدد لها جلسة 2014/12/30 إال ان 
الوزارة لم تنتظر الفصل في الدعوى التي قامت برفعها 
وخاطبت وزارة الداخلية لتنفيذ قرار السحب ولم 

يستجب رجال وزارة الداخلية لذلك الطلب؟
بل قام رجال وزارة الشؤون بتكسير أبواب الصالة 
بتاري���خ 2014/12/20، وس���جلت ضدهم قضية في 
مخفر الواحة ضد موظفي وزارة الشؤون تحت رقم 

2014/502 جنح الواحة؟
ما س���بب عدم انتظار حكم القض���اء بالدعوى 
المس���تعجلة لتس���لم صالة الس���يد/ نهار البغلي 
الرش���يدي، بحكم قضائي بدال من مخالفة القانون 
وكسر أبواب الصالة ترتب عليه تسجيل قضية ضد 
موظفي الشؤون، ونص القرار الوزاري المنظم لعمل 
صاالت األفراح رقم 135 لس���نة 2000  على التدرج 
في العقوبات وهذا التدرج وجوبيا وليس اختياريا؟ 
فهل تم التدرج في العقوبة مع الصالة المذكورة واذا 
كانت االجابة بااليجاب فاطلب تزويدي بنسخة قرار 
التدرج في السحب وهو السحب لمدة ثالثة أشهر؟ 
ومن الذي أصدره وتاريخه وهل لديه تخويل بذلك؟ 
وهل نشر في الجريدة الرسمية؟ وهل تم التحقيق 
مع صاحب الصالة الس���يد/ نهار البغلي الرشيدي، 

قبل اصدار قرار سحب الصالة؟
وصرحت الوزيرة مرارا وتكرارا بأنها ستسحب 
أكث���ر من 14 صالة مخالفة ولكن تم س���حب خمس 
صاالت تقريبا؟ فما هي أس���ماء الصاالت وأس���ماء 
أصحابه���ا؟ وعدد مخالفاته���ا ونوعية المخالفات؟ 
وهل ت���م حفظ بعض المخالفات عن بعض صاالت 
األفراح وأسباب ذلك؟ ومن الشخص المسؤول عن 

حفظ تلك المخالفات ان وجدت؟

محمد طنا

الغامن مع نبيل الدخيلالرئيس الغامن مستقبال نواف العنزي


