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قدم النائب مخلد العازمي اقتراحا برغبة بشأن اعادة قبول 6
جميع العسكريني الذين استقالوا او مت تسريحهم بسبب الغياب 
او اي اسباب اخرى غير مخلة بالشرف او االمانة في وزاراتي 

الدفاع والداخلية واحلرس الوطني.
وقال مخلد ان هناك اعدادا كبيرة من العســـكريني تقدموا 
باستقالتهم لظروف خاصة أو مت تسريحهم، االمر الذي يتطلب 

إعادتهم إلى وظائفهم.

مخلد إلعادة العسكريين المسرحين

روال: لن نقبل بعدم محاسبة المفسدين  تتحّمل الخزانة العامة األعباء المالية المترتبة على تطبيق القانون

سأل الشمالي عن مديونية بنك البحرين العربي الدولي

الصيفي: على الخالد تقديم استقالته في حال 
ثبت إعادة النيابة بالغ  إحالة المحور األول لـ «الداخلية»

الرومي: المجلس يخصص صفحة 
على موقعه اإللكتروني للمناقصات

مشيدًا بإلقاء القبض على الباكستاني الهارب

الخرينج: رجال األمن هم العين 
الساهرة ويستحقون الدعم المطلق

هايف إلعادة النظر في الجوانب
اإلنسانية للمعلمين القدامى الصواغ: المسّرحون من وظائفهم

يحتاجون لقرار يعيد االستقرار لعوائلهم

اعلن رئيـــس مجلس االمة  
باالنابة رئيس لجنة المناقصات 
التابعة لمجلس االمة عبداهللا 
المجلس  الرومـــي عن قيـــام 
بتخصيص صفحة ضمن موقعه 
االلكترونـــي للمناقصات التي 
تطرحها االمانة العامة لمجلس 
االمة ومحتوياتها وعرضها في 
الشـــركات  حال رغبت احدى 

الدخول في المناقصة.
وقـــال الرومي في تصريح 
صحافي ان مجلس االمة ارتأى 
العمــل بشفافية ووضوح ضمن 
هذا االطار وتمكين الشـــركات 
المتنافســـة من االطالع على 
جميع الوثائق والعروض ولها 
ان تعترض قانونيا عبر الموقع 
االلكتروني نفسه اذا ما شعرت 

بوجود خلل ما.
الموقـــع  ان  وأضـــاف   
االلكترونـــي لمجلـــس االمة 
المناقصات وقيمة  ســـيطرح 
المقدمة  العطاءات والشركات 
عالوة على قرارات الترسية التي 
المناقصات في  تتخذها لجنة 
مجلـــس االمة، الفتا الى ان اي 

أشاد النائب مبارك اخلرينج 
باجلهـــود احلثيثـــة التـــي قام 
بها مســـاعد مدير عـــام مباحث 
احملافظات الشيخ مازن اجلراح 
بإلقاء القبـــض على الهارب من 
العدالـــة الباكســـتاني احملكوم 
باالعدام بسبب متاجرته وتعاطيه 

املخدرات.
مؤكـــدا ان رجـــال االمن هم 
العني الساهرة التي حتفظ أمن 
الكويت واســـتقراره، مثمنا كل 
التي قام  االجراءات واجلهـــود 
بها رجال املباحث عقب هروبه 
وحتى القاء القبض عليه بأسرع 
ما ميكن حتى يكون ذلك رادعا 
وعبرة لكل من تسول له نفسه 
ان يعبث بأمـــن البالد وترويع 

املواطنني واملقيمني.
ووصـــف اخلرينج الشـــيخ 
مازن اجلراح بانـــه من الرجال 
الذين ال يألون جهدا  املخلصني 
في حتقيق األمن ويستحق كل 
الدعم من اجلميع على مختلف 

االصعدة.
ومتنى اخلرينج على وزارة 

النائب محمـــد هايف  دعـــا 
املطيري، وزارة التربية بالنظر 
في اجلوانب االنسانية ملن انهيت 
خدماتهـــم من قدامـــى املعلمني 
واملوجهـــني، خصوصا من لهم 
ارتباطـــات عائليـــة والتزامات 

مالية.
فـــي تصريح  وقـــال هايف 
للصحافيني: ان هناك معلمني لهم 
ابناء في الثانوية العامة، وانهاء 
خدمات اولياء امورهم، وحتويلهم 
السنة  للدراسة في بلدانهم في 
االخيرة من حتصيلهم العلمي، 
سيؤثر ســـلبا على مستواهم، 
الســـيما ان هنـــاك اختالفا في 

املناهج الدراسية.
وذكر هايف:  انه من باب الوفاء 
املعلمـــني نظير اخلدمة  لهؤالء 
الطويلة في مهنـــة التعليم، ان 
يتم النظر في كل حالة انسانية 
على حدة ومراعاتها لترك االثر 
الطيب في نفوس من ساهم في 
غرس مكارم االخالق في نفوس 

طالب النائب فالح الصواغ 
احلكومة بسرعة اتخاذ قرارات 
جريئة تعيد االستقرار لعوائل 
الكويتيني املسرحني من القطاع 

اخلاص.
ودعا الصواغ احلكومة الى 
اال تبتعد عن القرارات السليمة 
الشعبية مبثل هذه املواقف محذرا 
من العبـــث باالمن االجتماعي 
لالسر الكويتية، وقال: كان يجب 
على احلكومة اال تؤجل قرارها 
ثالثة اسابيع للدراسة وتشكيل 
اللجان وغيرها من االجراءات 
الروتينية ويجب ان يكون القرار 
سريعا وحاسما ويخدم الهدف 
املنشود من املطالبات النيابية 
والشعبية، حيث يتجاوز عدد 
املسرحني من ابناء هذا الوطن 
٥٠٠٠ مسرح عن العمل، والشك 
ان هؤالء لديهم اســـر وبيوت 
واآلن وضعهم معسر وديون 

تتراكم عليهم وتهلكهم، ويجب 
ان تتخذ احلكومة قرارات ملنع 
تكرار مثل هـــذا االمر وتتخذ 
احليطة وتفـــرض اجلزاءات 
على الشـــركات التي تســـرح 
او  الكويتيني من دون اسباب 
باسباب مصطنعة ال تبرر القرار 

املجحف بحقهم.

معلومـــات والتعديالت عليها 
ستوضع بشـــكل واضح االمر 
الشفافية واتاحة  الذي يحقق 

الفرصة للجميع.
وأكـــد ان موقـــع مجلـــس 
االمـــة االلكترونـــي يحـــوي 
جميع التفاصيل والمحتويات 
للمناقصات وشروطها ما يمكن 
الشركات من استيضاح االمور 
المتعلقـــة بجميع المناقصات 
التي تطرحهـــا االمانة العامة 

لمجلس االمة.
 

اعـــداد رجال  الداخليـــة زيادة 
االمن حتى يكون موازيا للزيادة 
الســـكانية فـــي البـــالد وكثرة 
الوافدين على وجه اخلصوص 
القانـــون والعدالة  حتى يكون 
سيدي املوقف، موضحا ان هناك 
مجرمني وخفافيش ظالم تتربص 
بالبالد وتقوم بالعديد من اجلرائم 
وتروع اآلمنني، مما يتطلب منا 
جميعا التعاون وتضافر اجلهود 

من اجل الكويت.

ابنائنا.
مـــن جانب آخر قـــدم هايف 
اقتراحـــا برغبة بشـــأن «مينح 
مباشرة كل من اجتاز االختبار 
الوظائف  واملقابلة في جميـــع 
اإلشرافية املسمى الوظيفي اجلديد 
والعالوات املستحقة حتى وان 
لم يتوفر املكان  الشـــاغر وذلك 

تقديرا جلهودهم.

عسكر: مساواة العاملين والمتقاعدين في القطاع 
األهلي بنظرائهم  في القطاعين الحكومي والنفطي

الطبطبائي لوزير الداخلية: هل هناك 
دراسات لمعالجة االختناقات المرورية؟

وجه النائب د.وليد الطبطبائي ســــؤاال 
لوزير الداخلية الشــــيخ جابر الخالد بشأن 

االختناقات المرورية.
جاء فيه: تعتبر المشــــكلة المرورية في 
البالد احدى المشــــاكل التي اصبحت تشكل 
هما يوميا لمستخدمي الطرق من المواطنين 

والمقيمين على حد سواء.
 وقد تنامت هذه المشكلة خالل السنوات 
االخيرة الى حد كبير وغدت اختناقات السير 
مشهدا يتكرر باستمرار وبشكل يومي في أوقات 
الذروة وفي غير اوقاتها، وفي المقابل لم نلمس 
مــــن الجهة المختصة المكلفة بمعالجة هذه 
االزمة مثل االدارة العامة للمرور اي تحركات 
جادة تهدف الى القضاء عليها باستثناء بعض 
اعمال التوسعة التي تمت على بعض الطرق.

وقال الطبطبائي ان االمر يتطلب بذل جهود 
اكبر واجراء دراســــات عملية وهندســــية وفنية تطبق على 
الفور وبأقصى سرعة حتى ال تتفاقم المشكلة ويصبح حلها 
عسيرا في المستقبل، وتساءل الطبطبائي هل هناك دراسات 
قامت بها االدارة العامة للمرور او المجلس االعلى للمرور او 
اي جهــــة اخرى تابعة لوزارة الداخلية حول االزمة المرورية 
خالل السنوات الخمس االخيرة، اذا كانت االجابة بااليجاب، فما 
الجهة التي قامت بالدراسات وكم مدتها وما كلفتها وما النتائج 
التي انتهت اليها؟ الرجاء تزويدي بصورة من هذه الدراسات، 
ونتائجهــــا وهل نتج عن هذه الدراســــات اي اجراءات اتبعت 
لمعالجة المشــــكلة المرورية كتعديل في اللوائح والنظم او 
إلغاء بعض المشاريع او تعديلها او استحداث مشاريع جديدة، 
برجاء التوضيح، ما التوصيات والنتائج التي خرجت بها هذه 
الدراسات؟ بيان ما تم تنفيذه من توصيات لمعالجة المشكلة، 
من استحداث للطرق والجسور ..الخ، بيان بالمشروعات التي 

على قيد التنفيذ والجدول الزمني لالنتهاء منها.

مديونية بنك البحرين

ووجه الطبطبائي سؤاال لوزير المالية مصطفى الشمالي 
جاء فيه: صدر الحكم القضائي رقم ١٩٨٥/٦٧٤٢ تجاري كلي ٣ 
بتاريخ ١٩٨٥/١٢/٢٨ لصالح بنك البحرين العربي الدولي «بنك 
تحت التصفية» بسداد مبلغ مديونية بقيمة ٣٠ مليون دوالر 
باالضافة للفوائد القانونية، وعلى الرغم من صدور هذا الحكم 
فــــي عام ١٩٨٥ اال انه لم يتم البدء بالتنفيذ على اموال العميل 
المدين اال في عام ١٩٩٩ رغم مالءته المالية واســــمه التجاري 
المعروف وذلك حين قامت اللجنة المسؤولة عن تصفية البنك 
بفتح ملف تنفيذ بموجب الحكم الصادر والحجز على العقارات 
العائدة لورثة العميل، مما حدا بورثة العميل الى رفع الدعوى 
القضائية رقم ٩٩/٤٩٦٠ والتي انتهت الى الحكم برفض الدعوى 
وتأييد اجراءات التنفيذ والذي تأيد بحكم االستئناف الصادر 
بتاريخ ٢٠٠٠/٥/٢٨، مضيفا: بتاريخ ٢٠٠٠/٦/١٣ قدم الوكيل عن 
ورثــــة العميل عرضا الى وزير المالية «بصفة رئيس مجلس 
ادارة الهيئة العامة لالستثمار» لسداد مبلغ وقدره ٩٫٧٧٩٫٣٣٩ 
دوالرا كسداد نهائي لمبلغ المديونية والذي احاله وزير المالية 
الى اللجنة المسؤولة عن تصفية البنك للرد وتقييم  المديونية 

وامكانية تحصيلها.

وقال: بتاريخ ٢٠٠٠/٦/٢٧ تم الرد من قبل 
لجنة التصفية برفض عرض التسوية المقدم 
من وكيل الورثة التساع الفارق بين ما قدمه 
وكيل الورثة وبين مبلغ الحكم واضافوا نقطة 
مهمة وهي ان موضوع اعتراض وكيل الورثة 
على كشف حساب البنك ال يجوز ان يثار في 
ظل حكم قضى بأحقية اللجنة باالســــتمرار 
في التنفيذ القتضاء مبلغ الـ ٣٠ مليون دوالر 
القانونية وقدمــــوا للهيئة صورا  وفوائده 
من تلك االحكام واوردوا بكتابهم الى وزير 
المالية انهم ال يستطيعون نقض ما حكمت 
به المحكمة لصالحهم وانهم يفضلون التنفيذ 
بموجب االحكام الصادرة لهم لتحصيل كامل 
مبلغ الـ ٣٠ مليون دوالر حرصا على المال 
العام، اال ان المفاجأة الكبرى كانت بعد ثالثة 
اشهر من كتاب اللجنة القائمة على التصفية 
واللجنة على وشك ان تجني ثمار ما قامت به من اجراءات عن 
طريق ادارة التنفيذ لســــداد مبلغ الـ ٣٠ مليون دوالر، وذلك 
حينما قبلت اللجنة عقد اتفاق تسوية مع وكيل ورثة العميل 
بمبلغ ثمانية ماليين دوالر اي بمبلغ يقل عن العرض المقدم 
الى وزير المالية مقابل التنازل عن باقي الدين ووقف جميع 
االجراءات القضائيــــة التنفيذية المتخذة، مــــع التعهد بعدم 
رجــــوع اي من الطرفين على الطــــرف اآلخر بأي مطالبات او 

حقوق مستقبال.
وتساءل الطبطبائي: اذا كانت تلك المديونية ثابتة بحكم 
قضائي وكانت اللجنة قد ردت وفقا للكتاب المشار اليه والمقدم 
منهــــا للهيئة العامة لالســــتثمار اال انها ال تقبل اقل من مبلغ 
الحكــــمـ  حرصا على المال العامـ  فما الداعي اذن للقيام بتلك 
التسوية واضاعة ما قيمته حوالي ٥٢ مليون دوالر (الديون 

وفوائده القانونية) من ذلك المال العام؟
وقــــال: وفي حالة ما اذا كان هناك ســــبب يدعو الى اجراء 
تسوية ودية مع العميل فلماذا تمت هذه التسوية بمبلغ يقل 
عــــن المبلغ المعروض من ورثة العميل؟ وهل تم اعالم وزير 
المالية بتلك التسوية وهل ابلغ الوزير بالرقم الحقيقي لمبلغ 
المديونية والمبلغ المتفق عليه للتســــوية؟ وسبق ان تقدم 
بعض اعضاء مجلس االمة بأسئلة حول اسماء من قامت تلك 
اللجنة بعمل تسويات معهم، فهل شملت اجوبة الوزير الرقم 

الحقيقي لمبلغ المديونية والمبلغ المتفق عليه للتسوية؟

العمالة الوطنية

وقدم الطبطبائي اقتراحين برغبة جاء في االقتراح االول: 
تقوم الدولة باالستمرار بصرف العالوات المنصوص عليها 
بقانون دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص في 
حــــال فقدانهم لوظائفهم وحتى حصولهم على وظيفة بديلة، 
وللحد من استغالل هذا الدعم استغالال سلبيا يحق للمواطنين 
العاملين بالقطاع الخاص االستفــادة مــن هــذا النظـام لمدة 

اقصاها ١٢ شهرا طوال الحياة الوظيفية للمواطن.
وفي االقتراح الثاني، طالب بتمديد فترات العمل في المراكز 
الصحية والمستوصفات على امتداد اربع وعشرين ساعة طوال 
ايام االســــبوع دون توقف في ايام العطل الرسمية واالعياد، 

خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

قّدم النائب عسكر العنزي 
اقتراحا لتعديل قانون التأمينات 

االجتماعية:
مادة أولى: يســــتبدل بنص 
البنــــد ٢ وبنــــص البنــــد ٥ من 
املــــادة ١٧ في قانــــون التأمينات 
االجتماعية املشــــار اليه ما يلي 
نصه: «انتهاء خدمة املؤمن عليها 
لغير األسباب املنصوص عليها 
في البنود السابقة متى كانت مدة 
التأمني خمس  اشتراكها في هذا 
عشرة سنة. وفي هذه األحوال ال 
يخضع معاشها للتخفيض املقرر 
بحكم املادة ٢٠ من هذا القانون، 

ويسري هذا احلكم على من سبق تقاعدها قبل العمل 
بهذا البند، دون ان يترتب على ذلك صرف أي فروق 

مالية عن املاضي.
ويعامــــل العاملون واملتقاعدون بالقطاع األهلي 
معاملة العاملني فــــي القطاعني احلكومي والنفطي 
من حيــــث احلق في اجلمع بني املعــــاش التقاعدي 

والراتب.
ويحق جلميع العاملــــني ضم أي مدة خدمة 
سابقة حتتسب ضمن مدة خدمتهم الستحقاق 
املعاش التقاعدي وذلك وفقــــا لالجراءات التي 
يصدر بها قرار من مجلس ادارة املؤسسة العامة 

للتأمينات االجتماعية».
مادة ثانية: تتحمــــل اخلزانة العامة األعباء 
املالية املترتبة على تطبيق احكام هذا القانون 
وتؤديها للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
بالطريقة التي يصدر بها قرار من وزير املالية 

بعد أخذ رأي مجلس إدارة املؤسسة.
مادة ثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام 

هذا القانون.

مذكرة إيضاحية

لقد بدأ العمل بقانون التأمينات االجتماعية 
الصادر باألمر األميري بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ 
في ١٩٧٧/١٠/١ حيث بدأ تطبيق تأمني الشيخوخة 
والعجز واملرض والوفاة على كافة العاملني في 

قطاعات العمل املختلفة.
وانطالقا مما نص عليه الدســــتور في املادة 
٧ منه مــــن ان التعــــاون والتراحم صلة وثقى 

بني املواطنني وما تنص عليه 
املادة ١١ منه من ان تكفل الدولة 
املعونة في حالة الشيخوخة 
أو املرض أو العجز كما توفر 
لهم خدمات التأمني االجتماعي 
واملعونة االجتماعية والرعاية 

الصحية.
وبذلك تضمنت املادة األولى 
تعديل نص البند ٥ من املادة ١٧ 
من قانون التأمينات االجتماعية 
املشار اليه، حيث اعطى النص 
اجلديد للمؤمن عليها احلق في 
التقاعد متى كانت مدة اشتراكها 
في التأمني خمس عشرة سنة، 
وفي هذه االحوال ال يخضع معاشها للتخفيض 
املقرر بحكم املادة ٢٠ من هذا القانون، كما نص 
التعديل ايضا على ان يسري هذا احلكم على من 
سبق تقاعدها قبل العمل بهذا البند ولكن دون ان 

يترتب على ذلك صرف أي فروق عن املاضي.
ورغبة في إنصاف العاملني واملتقاعدين في 
القطاع األهلي على غرار هؤالء وأسوة بهم فقد نص 
االقتراح بقانون على معاملة العاملني واملتقاعدين 
في القطاع األهلي معاملة العاملني في القطاعني 
احلكومــــي والنفطي، من حيث احلق في اجلمع 
بني املعاش التقاعدي والراتب ونص ايضا على 
معاجلة أوضاع العاملني الذين يرغبون في ضم 
فترة سابقة ضمن مدة خدمتهم الستحقاق املعاش، 
حيث أعطتهم هذا احلق على ان يكون ذلك وفقا 
لإلجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة 

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية.
ونصت املادة الثانية على ان تتحمل اخلزانة 
العامة األعباء املالية املترتبة على تطبيق احكام 
هــــذا القانــــون وان تؤديها للمؤسســــة العامة 
التي يصدر  للتأمينات االجتماعيــــة بالطريقة 
بها قــــرار من وزير املالية بعد اخذ رأي مجلس 

ادارة املؤسسة.
ونصت املادة الثالثة مــــن االقتراح بقانون 
على إلغــــاء كل حكم يتعارض مــــع احكام هذا 

القانون.
ونصت املادة الرابعــــة على ان ينفذ رئيس 
مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه احكام 

هذا القانون.

النائــــب الصيفي مبارك  دعا 
الصيفي وزير الداخلية الشــــيخ 
جابر الخالد الى تقديم استقالته 
فــــي حال ثبت صحة ما تردد عن 
اعادة النيابــــة العامة بالغ احالة 
المحور األول في استجوابه الى 

وزارة الداخلية.
وقــــال الصيفي فــــي تصريح 
امــــس ان اصرار  للصحافييــــن 
الوزيــــر على التمســــك بمنصبه 
يتطلب موقفا نيابيا حاسما إلحالته 
على محكمة الــــوزراء، مؤكدا ان 
الوزير سيبقى مسؤوال عن ضياع 
االموال العامة والبد من محاسبته 
مثلما وجبت مساءلته مجددا على 
سياسة التضليل التي اتبعها مع 

النواب.
ورأى الصيفي ان محاولة وزير 
الداخلية اخفاء طلب النيابة العامة 
المتضمن تحديد صحيفة االتهام 
ضد المسؤولين عن عقد اللوحات 
االعالنية دليل واضح على ادانته 
وفق ما جاء في االستجواب الذي 

قدم اليه من النائب مسلم البراك 
فضال عن كونهــــا خطوة تمويه 

تضرب الشفافية في مقتل.
واضاف الصيفي عندما شاركنا 
في تقديم طلب طرح الثقة بالوزير 
كان ذلك بدافع قناعتنا الراسخة 
بمســــؤولية الوزيــــر عن ضياع 
خمســــة ماليين دينار و٣٠٠ الف 
دينار هباء منثورا فضال عما يمليه 
علينا قسمنا الدستوري وضمائرنا، 
اما اآلن فقد اتضحت الصورة امام 
النواب جميعا ووجب معها اتخاذ 
موقف نيابي موحد حاسم من هذه 

القضية.
الشــــعب  ان  واكــــد الصيفي 
الكويتي ينتظــــر بدء مرحلة من 
االنجازات في دور االنعقاد المقبل 
داعيا سمو رئيس مجلس الوزراء 
الى إقالة وزير الداخلية في حال 
رفض االستقالة حتى ال يكون عائقا 
امام التعاون بين السلطتين خالل 

المرحلة المقبلة.
من جانبها، اكدت النائب د.روال 

دشتي انها لن تقبل التقاعس عن 
ارجاع اي دينار تم هدره من المال 
العام وقالت في ردها على سؤال 
حول ما اثير عـــن طلب وزارة 
الداخليـــة إحالة ملف االعالنات 
االرشادية النتخابات مجلس األمة 
الثاني عشر  التشريعي  للفصل 
لن نقبل عدم محاسبة المفسدين 
والمرتشين بشكل عام او التقاعس 

عن ارجاع المال العام.
واشارت دشتي في تصريح 
للصحافيين يوم أمس الى انها 
ستذهب الى ابعد مدى حول هذا 
انها بانتظار  الـــى  الملف الفتة 
الداخلية عن االسئلة  رد وزارة 
المحور  المثارة حول مالبسات 
االول من استجواب وزير الداخلية 

واالحالة الى النيابة العامة.
واوضحـــت دشـــتي انـــه ال 
يمكن الحديث عن اي تنمية في 
البالد في ظل استشـــراء الفساد 
المالي واالداري مبينة ان كال من 
التعامل  التنمية والفساد يجب 
معهما في مسار واحد عن طريق 
تهيئة البيئـــة المالئمة للتنمية 
ومحاربة الفساد المالي واإلداري 
اللذين يقفـــان كحجر عثرة في 

طريقهما.
وشددت دشتي على انها تنطلق 
من مبدأ اساسي يتمثل في حماية 
المال العام وعدم القبول بالتقاعس 
فــــي حمايته او حتى التشــــكيك 

والتصيد في الوقت ذاته، فنحن 
نريد االنجاز والتعاون لتحقيق هذا 
االنجاز مشيرة الى ان تصريحات 
سمو رئيس مجلس الوزراء اكدت 
على هذا الجانب عندما شدد على 
الجميع  القانون على  ان تطبيق 
ومحاسبة المرتشين والفاسدين 
من اولويات الحكومة وبالتالي على 
جميع الوزراء اعادة النظر اليوم 
في اعمالهم وتشكيل لجان تحقيق 
داخلية لكافة التجاوزات المتعلقة 
بالمؤسسات التي يتولون رئاستها 
دون ان ينتظروا من المجلس القيام 

بهذا االمر.
من جانبه قال النائب ســــعد 
زنيفر اننا ال نقبل المساس بالمال 
العام وال نرضى بأن يتم تضليل 

نواب األمة.
وأشــــار إلى أننا نقدم حسن 
النية في هذا الجانب ونربأ بوزير 
الداخليــــة أن يلجــــأ إلى مثل هذا 
االسلوب الذي اثير حول المحور 

األول من االستجواب.

الصيفي مبارك الصيفي

د.علي العمير

عبداهللا الرومي

مبارك اخلرينج

د. وليد الطبطبائي

محمد هايف

عسكر العنزي

فالح الصواغ

العمير: لماذا لم تطرح مؤسسة الموانئ األراضي التي تسلمتها من «المالية»؟
وجه النائب د.علي العمير سؤاال لوزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 

االمة د.محمد البصيري تساءل فيه:
ملاذا لم تطرح املؤسسة العامة للموانئ 
االراضي التي تســـلمتها من وزارة املالية 
والتي كانت وزارة املالية تؤجرها لبعض 
الشركات داخل ميناء الشويخـ  قبل تأسيس 
املؤسسة ـ للمزايدات العامة التي كان من 
املمكن ان تدر علـــى خزينة الدولة عائدا 
كبيرا؟ وملاذا اختارت ان جتدد عقود تلك 

الشركات بأثر رجعي دون الرجوع لقانون 
الدولة متمثال في قانون الـ B.O.T ولصالح 
من مت جتديد العقود؟ هل تقوم املؤسسة 
حاليـــا مبخاطبة مجلس الـــوزراء لطلب 

خصخصة املوانئ؟ 
وأكد ان كان هذا صحيحا فلماذا لم يعلن 
عن هذا التوجه؟ وما االجراءات التي اتخذت 
في هذا الشأن؟ ومتى سيعلن عن املزايدة 

اخلاصة بخصخصة املوانئ؟ 
واوضح ديوان احملاســـبة عن السنة 

٢٠٠٦ - ٢٠٠٧ عن عدم وجود سجل حصر 
تفصيلي لالراضي املخصصة ملؤسســـة 
املوانئ الكويتية، فضال عن استمرار عدم 
استغالل باقي املساحة املخصصة لها مبيناء 
عبداهللا والبالغة مليون متر مربع (مت اعطاء 
مساحة ٥٢٣٫٩٧٠ مترا مربعا منها الى احدى 
الشركات) الرجاء التوضيح على أي اساس 
تطلب مؤسسة املوانئ ارضا تخزينية في 
نفس الوقت الذي لم تستغل فيه االراضي 

املخصصة لها قرابة العشرين عاما؟


