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 المويزري يسأل عن الهيكل
  التنظيمي بوزارة األوقاف

 في سؤال وجهه لوزير المالية 

 هايف التباع الشفافية في قبول 
  المتقدمين للمؤسسات العسكرية

 القالف: كم عدد موظفي
  قسم معاينة الحوادث المرورية؟

 وجه النائب شعيب املويزري 
سؤاال لوزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون االسالمية راشد احلماد 
قال فيه: منى إلى علمي موافقة 
جلنة الهيكل التنظيمي بوزارة 
االوقاف والشؤون االسالمية على 
إنشاء إدارة للتوجيه العام لقطاع 
شؤون القرآن الكرمي والدراسات 
االسالمية بالوزارة دون االلتزام 
بالضوابط القانونية واالدارية 
املتبعة النشاء وحدات جديدة 
بهيكل الــــوزارة طالبا تزويده 

باالوراق الدالة على موافقة جميع 
االدارات واجلهات املختصة ذات 
الصلة على مقترح انشاء االدارة، 
مع ابداء االسباب التي ادت الى 
تخطي جلنة الهيكل التنظيمي 
االجراءات االدارية املتبعة النشاء 
وحدات جديــــدة بالهيكل دون 
علم قطاع الدراســــات، وكذلك 
بصورة من موافقة رئيس القطاع 
املختص على املقترح، وأخرى 
مــــن موافقة مجلس الوكالء ان 

وجدت. 

 دعا النائب محمد هايف املؤسســـات العســـكرية الى اتباع مبدأ 
الشفافية في قبول املتقدمني واعتماد مبدأ الكفاءة في حتديد شروط 

قبول الطلبة.
  وحذر هايف في تصريح صحافي املعنيني بهذا االمر من التجاوز 
والقفز على الشروط التي قد حتبط ذوي الكفاءة واملتميزين الراغبني 
في االنخراط في الســـلك العسكري، مؤكدا انه سيتابع ملف القبول 
واملتقدمني والنتائج التي سيتم االعالن عنها حرصا منه على تأكيد 
العدل واملســـاواة في اختيار املتقدمني، الفتا الى انه عند وجود اي 

انحراف فإنه سيدعو لتشكيل جلنة حتقيق لكشف اي جتاوزات.
  وطالب هايف الوزراء املعنيني بتفادي اي جتاوزات في شـــروط 
القبول واتباع سياسة الشفافية في القبول وعدم التساهل، موضحا 

ان اي جتاوز سينزع الثقة من املؤسسات العسكرية. 

 وجه النائب حسني القالف 
الداخلية الشيخ  سؤاال لوزير 
جابر اخلالد قـــال فيه: يعتبر 
قسم معاينة احلوادث املرورية 
الـــذي يعتمـــد عليه  املصدر 
التحقيق ألنه هو احلكم الذي 
تبنى عليه املسؤولية القانونية، 
وطلب تزويده بعـــدد موظفي 
قسم معاينة احلوادث املرورية 
وصورة من املؤهالت العلمية 
ملوظفي ذلك القســـم وشروط 
التعيني وهل مت اعطاء دورات 

تخصصية للعاملـــني في ذلك 
القســـم واملســـمـــى الرسمي 
للعاملـــني بذلك القســـم وهل 
يوجد قرار رســـمي بتشكيل 
جلنة اعادة الكشـــف واالسس 
التي يستند اليها اخلبير الفـــني 
الذي يحدد مسؤولية مرتكــب 
احلادث وهل توجد الئحة فيها 
ضـــوابط تساعد اخلبير وتكون 
اليها االطراف  حجة تســـتند 
متنع الهوائية واالنتقائية في 

احلكم؟ 

 البراك يسأل صفر عن مشروع محطة التنقية بالصليبية 
ويطلب صورًا من جميع األوامر التغييرية والعقود اإلضافية

 لجنة ذوي االحتياجات الخاصة تناقش قضايا المعاقين

اقتنائـــه كما متنى وجود انفتاح من قبل دور النشـــر الكويتية  «المطبوعات الكويتية» تعود بحضور متميز إلى الشارع العراقي
السهامات االدباء العراقيني.

  من جانبه، قال مندوب مؤسســـة عبدالعزيز سعود البابطني 
لالبداع سليم الشيخلي لـ «كونا»: «الشك ان املطبوعات الكويتية، 
خاصة من اجليل اجلديد، اغنت السوق الثقافية العراقية، خصوصا 

ان القارئ العراقي قارئ جيد ومواظب».
  واضاف «انه لشيء يثلج الصدر ونحن نرى املطبوعات الكويتية 

جتمل رفوف املكتبات العراقية».
  اما الشـــاعر حســـني الكاصد فقال لـ «كونا»: «لقد كان دائما 
املطبوع الكويتي حاضنا جيدا لنتاجات املثقفني العراقيني، حيث 
نشـــرت مجلة العربي لي في آخر عدد لها قصيدة مرثية للشاعر 

الشهيد رعد مطشر».
  واضاف الكاصد «ان الثقافة الكويتية هي ثقافة غنية، غير ان 
الدكتاتورية والفاشية ابعدتنا عنها وحتديدا بعد االحتالل العراقي 
للشـــقيقة الكويت، فضال عن احلصار الذي فرضه نظام املقبور 
صدام على املثقف العراقي احلقيقي»، مستذكرا «كنا نتواصل مع 
النتاجات الكويتية عبر ثقافة االستنساخ، اما اآلن فالوضع عاد الى 

طبيعته االصلية وهذا مكسب للثقافتني العراقية والكويتية».
  في الســـياق ذاته، ذكر االعالمي مـــازن لطيف لـ «كونا»: «ان 
املطبوعات الكويتية لها حضور فعال في املشهد الثقافي العراقي منذ 
اخلمسينيات عبر مجلة العربي، وقد شهدت الفترة االخيرة وصول 
الصحف الكويتية القدمية منها مثل القبس والوطن والسياسية 

والصحف اجلديدة التي ال نعرفها مثل جريدة الكويت».
  واضاف لطيف «الشك انه كان ملؤسسة (البابطني) السبق في 
هذا التواصل بني املثقفني العراقيني والكويتيني خاصة بعد سقوط 

نظام املقبور صدام». 

ان تزداد».
  ومتنى ثامر ان يكون حضور الكتاب الكويتي في املســـتقبل 
على نطاق اوســـع وباسعار رمزية ملساعدة القارئ العراقي على 

من مادة غنية».
  واكمـــل قائال «اننا نحرص اليوم على شـــراء سلســـلة عالم 
املعرفة التي انفتحت امامها االسواق لكن باعداد محدودة نتمنى 

 محمد الغزيـ  بغداد: ما ان تنفست املكتبات في العراق الصعداء 
متناســـية ضغوط النظام البائد وكبت احلريات حتى عادت الى 
ادراجها مختلف العناويـــن الثقافية والعلمية وبدت املطبوعات 
الكويتية االبرز حضورا في ســـوق الكتب واملكتبات في الشارع 

الثقافي العراقي.
  وقال مثقفـــون عراقيون لوكالة االنباء الكويتية (كونا) انهم 
كانوا يتنافسون للحصول على اعداد من مجلة «العربي» املتميزة 

لقراءة مواضيعها الثقافية والعلمية املفيدة واملشوقة.
  واضافوا انهم ســـعداء جدا بعودتها الـــى احلضور الواضح 
في ســـوق مكتبات العراق بعد مضي اكثر من ٥٠ عاما على اول 

اصدار لها.
  ذلك احلضور الذي جاء هذه املـــرة برفقة مطبوعات كويتية 
اخرى من اخوات «العربي» كما يذكـــر املثقفون العراقيون مثل 
جريدة «الفنون» الصادرة عن املجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب في الكويت ومجلة «الكويت» الصادرة عن وزارة االعالم، 
فضال عن موسوعة «عالم املعرفة» الغنية وغيرها من املطبوعات 

الكويتية االخرى.
  وذكر رئيس احتاد االدباء والكتاب العراقيني والناقد العراقي 
فاضل ثامر لـ «كونا»: «انه باالمـــكان القول ان الثقافة العراقية 
تستقبل ومنذ عقود الكتاب الكويتي وتعنى باملجالت واملطبوعات 
الدوريـــة التي في مقدمتها مجلة العربي ومجلة عالم الفكر وهي 

مجلة اكادميية رصينة».
  واضاف «تصلنا اعداد من مجالت علمية وثقافية وفنية نأمل 
تواصلها باســـتمرار وانتظام، حيث كنا نعمد في الســـابق ابان 
النظام البائد الى احلصول على نســـخ مستنسخة من موسوعة 
عالم املعرفة التي كانت تهرب للعراق لقراءة ما تقدمه املوسوعة 

 اجتمعت جلنة ذوي االحتياجات اخلاصة بحضور عدد 
مــــن اجلهات املختصة واملعنية بشــــؤون املعاقني على ان 
يستكمل االجتماع غدا مع ذات اجلهات وان يكون هناك رأي 

نهائي في الكثير من القضايا املتعلقة باملعاقني.
  وقال رئيس اللجنة النائب مســــلم البراك «ان اللجنة 
التقت بعدد من اجلهات ومنها اجلمعية الكويتية للمعاقني، 
وجمعية املكفوفني، النادي الكويتي للمعاقني، جمعية اولياء 
امور املعاقني، واملدير التنفيذي ملركز تقومي وتعليم الطفل 
وغيرها من اجلهات»، الفتا الــــى ان اللقاء كان مميزا ومت 
خالله تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا املتعلقة 
باملعاقني واالستماع الى آراء املشاركني في االجتماع حول 
تلك القضايا. واضاف البراك ان اللجنة حددت موعد االنتهاء 
من تقرير االقتراح بقانون املتعلق باملعاقني في ٣٠ سبتمبر 

املقبل على ان يحال الى مجلس االمة الدراجه على جدول 
االعمال وحتى تتســــنى املوافقة عليه خالل دور االنعقاد 
املقبل، موضحا أن اللجنة ســــتبذل قصارى جهدها العداد 
تقرير متكامل حول اقتــــراح قانون املعاقني وحتى يكون 

بالشكل املناسب الذي يرضي طموح اجلميع.
  من جانب آخر طالب البــــراك مجلس الوزراء باصدار 
قرارات الستيعاب فئة البدون وظيفيا السيما انه ال وطن 
للبدون من غير الكويت، داعيــــا النواب لاللتزام والوفاء 
بوعودهــــم خالل حمالتهم االنتخابية فيما يتعلق بقضية 
البدون وحلها بالشكل املناسب. واشار البراك الى ان وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد يقول «ان ملف التجنيس في 
ايــــدي طباخني مهرة»، الفتا الى ان ما يتضح لنا ان هؤالء 
الطباخني «حرقوا الطبخة» فما تفسير سحب اجلنسيات 

من بعض من حصل على اجلنســــية مؤخرا، واذا كانوا ال 
يستحقون اجلنســــية فلماذا منحوا هذه اجلنسية وكذلك 
اذا كانوا يســــتحقونها فلماذا مت سحبها منهم؟ ومن جهة 
أخرى أشاد النائب د.حسن جوهر بخطوة وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بضم «البدون» املعاقني 
إلى املجلس األعلى للمعاقني موضحا ان تلك اخلطوة من 
املؤشرات على احلس اإلنساني وسمعة الكويت في الدفاع 
عن اصحاب االعاقات وااللتزام باملواثيق واالتفاقيات الدولية 

التي وقعتها الكويت في هذا الشأن.
  ومتنى جوهر أن يسري هذا القرار على كل إنسان يعيش 
على أرض الكويت ممن تعرضوا لالعاقات مثمنا تلك املبادرة 
والتجاوب االيجابي من وزير الشؤون الذي سيظهر على 

مستقبل ابناء الكويت واستقرارهم وأمنهم.

في شــــأن نظام امالك الدولة، السيما املادة 
الثالثة منه والتي تنص على ما يلي:

  مادة ثالثة

  تؤول الى الدولة وتصبح من امالكها دون 
اي تعويض او مقابل ما لم يكن منصوصا 
في العقد على خالف ذلك جميع املشروعات 
واملنشآت التي اقيمت قبل العمل بهذا القانون 
على امالك الدولة العقارية وفقا لنظام البناء 
والتشغيل وحتويل امللكية للدولة او وفقا 
لنظام البناء والتملك والتشغيل وحتويل 
امللكية للدولة او وفقا ألي نظام آخر مشابه 
مبوجب عقد معها او بترخيص منها، وذلك 
من تاريخ انقضاء مــــدة العقد االصلي او 
الترخيص او اي جتديد مت على اي منهما، 
او من تاريخ فسخ العقد او انهائه للمصلحة 

العامة.
  وال يجوز، بعد العمل بهذا القانون، اجراء 
اي تعديــــالت على عقود او تراخيص هذه 
املشروعات او متديدها او حتديدها ويقع 

باطال كل اتفاق على خالف ذلك.
  ويكون طرح ادارة هذه املشروعات وفقا 
الحكام هذا القانون. وطلب تزويده بصورة 
طبق االصل من العقــــد رقم ٩٩/١٢ ـ ٢٠٠٠ 
(مشروع محطة التنقية بالصليبية) وبصور 
طبق االصل من جميع االوامر التغييرية او 
العقود االضافية املتعلقة باملشروع ذاته، 
وبصور من جميع املراسالت التي تبادلتها 
وزارة االشغال مع جميع الوزارات واالدارات 
واجلهات احلكوميــــة وغير احلكومية في 
شأن جميع التعديالت على املشروع ذاته، 
وبالتغيير الذي طرأ على التصرف في منتج 
املشروع وكيفية التصرف فيه واسباب ذلك، 
وبكشــــف مبينة فيه املبالغ اليومية التي 
صرفت مقابل املنتج منذ بداية الصرف وحتى 
تاريخ االجابة عن هذا الســــؤال، وبصورة 
من تقرير جلنة التحقيق املشــــكلة بقرار 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
االسكان رقم ٥٨ لسنة ٢٠٠٤ الصادر بتاريخ 
١٢ يوليو ٢٠٠٤ بشأن تشكيل جلنة حتقيق 
فيمــــا ورد باالجتماع رقم ٢٠٠٣/١٥ العمال 
اللجنة الرئيسية للجهة الرقابية على اعمال 
مشروع محطة التنقية بالصليبية بنظام 
B.O.T مشفوعة مبحاضر اجتماعاتها وبالعمر 
االفتراضي للمحطة وفقا للمستندات وعما 
اذا كانت ستسلم بعد انتهاء العقد صاحلة 
لالستمرار ام ان العمر االفتراضي لها يكون 
قد انقضى بانتهاء الـ ٣٠ عاما (مدة العقد) 

وما هو موقف الوزارة من ذلك؟ 

اللجنة الرئيسية في اجلهة الرقابية للعقد 
رقم ٢٠٠٠/٩٩/١٢ املتعلق ببناء وتشــــغيل 
واعادة تســــليم محطــــة معاجلة الصرف 
الكويت  الصحي في الصليبيــــة حلكومة 

.«B.O.T بنظام
  وكذلك ما تضمنته املادة الثانية من القرار 

ذاته والتي نصت على ما يلي:

  مادة ثانية

  تتولى اللجنة القيام بالتحقيق في كل ما 
ورد مبحضر االجتماع رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٣ 
للجنة الرئيسية في اجلهة الرقابية للعقد 
رقم ٢٠٠٠/٩٩/١٢ املتعلق ببناء وتشــــغيل 
واعادة تسليم محطة معاجلة مياه الصرف 
الكويت  الصحي في الصليبيــــة حلكومة 
بنظام B.O.T من وقائع واجراءات واالسباب 
املبررة لعقد هــــذا االجتماع او تقدمي هذه 
االقتراحات وذلك على ضوء طبيعة العقد 
االصلي موضوع اقتراح التعديل وعلى نحو 
خاص مما اشتمل عليه االجتماع من اقتراح 
حلل مشــــكلة معاجلة املياه عالية امللوحة 
املعاجلة املقترحة وسندها الفني واالجرائي 
واساس احتساب تكلفتها اضافة الى بيان 
ما قد ميثله محضر االجتماع املشــــار اليه 
من شبهة االضرار باملال العام او لتربح من 

الوظيفة العامة في حال وجود اي منها.
  واضاف: ورغبة في متابعة استجالء ما 
يكتنف هذا املوضع من عالمات اســــتفهام، 
خاصة بعد العمل بالقانون رقم ٧ لســــنة 
٢٠٠٨ بتنظيم عمليات البناء والتشــــغيل 
والتحويل واالنظمة املشابهة وتعديل بعض 
احكام املرسوم بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ 

املنتج من املياه في خزاناتها، ومن ذلك ما 
شاب العقد من مآخذ سجلها ديوان احملاسبة 
في تقريره املقــــدم الى مجلس األمة حول 
عقود الـ B.O.T البناء، التشغيل، التحويل 
والتي جاء فيها ما يلي: القصور في اعداد 
الدراسات الفنية للمشروع بالتنسيق مع 
وزارة الكهرباء واملاء قبل طرحه في مناقصة 
مما ادى الــــى حتميل ميزانية الدولة مبلغ 
٢٣٫٠٨٠٫٨٦٤ دينــــارا نتيجة اعتذار وزارة 
الكهرباء واملاء عن استقبال املياه املعاجلة 

في خزاناتها.
  حتميل ميزانية الدولة مبلغ ٩٫٣٢٥٫٦٨٠ 
دينارا نتيجة لعدم وجــــود بنود توضح 
مسؤولية املستثمر بانشاء محوالت كهربائية 
في محطــــة تنقية الصليبية، وعدم حتقق 
الهــــدف الرئيســــي من املشــــروع، واعفاء 
املســــتثمر من اعمال كان من املتعني عليه 
اجنازها من ضمن العقــــد، وقيام الوزارة 
بالسماح للمســــتثمر بالتخلص من املياه 
عالية التركيز الناجتة عن عملية تنقية مياه 
الصرف الصحي في مياه البحر مما يشكل 
تهديدا علــــى البيئة البحرية وعدم مراعاة 
املشروع للمنشآت القائمة التابعة لوزارة 
االشــــغال العامة ومدى استيعابها للمنتج 

من املياه املعاجلة.
  وقال: مما شــــاب العقد ايضا ما اضطر 
وزير االشغال العامة ووزير الدولة لشؤون 
االسكان االسبق الى اصدار القرار رقم ٥٨ 
لســــنة ٢٠٠٤ بتاريخ ٢٠٠٤/٧/١٢ في شأن 
تشــــكيل جلنة حتقيق، وجاء في ديباجته 
ما يلي: «واستنادا الى ما عرض علينا من 
وقائع واجراءات تضمنها محضر اجتماع 

 مسلم البراك  د.فاضل صفر 

 شعيب املويزري 

 محمد هايف 

 حسني القالف 

 مسؤولو املجلس االعلى للمعاقني خالل اجللسة  مرزوق الغامن ومسلم البراك خالل االجتماع 

 وجه النائب مسلم البراك سؤاال لوزير 
األشــــغال العامة ووزير الدولة لشــــؤون 
البلدية د.فاضل صفر جــــاء فيه ان وزير 
األشــــغال العامة ووزير الدولة لشــــؤون 
البلدية د.فاضل صفر عقد اجتماعا صباح 
امس مع مسؤولي قطاع الهندسة الصحية 
بخصوص توسعة محطة الصليبية، وقد 
متت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع، وطلب 
رأيهم بخصوص التوســــعة، والوزارة في 
انتظار الرد خالل االيــــام املقبلة، يذكر ان 
مشروع محطة الصليبية ملعاجلة وتنقية 
مياه الصرف الصحي من املشاريع الرائدة 
ليس على مستوى املنطقة فحسب، بل على 
مســــتوى العالم، كونه اول مشروع بنية 
حتتية بهذا احلجم تطرحه الكويت بنظام 
البناء والتشغيل ونقل امللكية، وهو ما ُيعرف 
اصطالحا بالـــــ B.O.T وتعد احملطة األكبر 
من نوعها عامليا التي تستخدم فيها تقنية 
التناضح العكسي في تنقية مياه الصرف 
الصحي، وتعتبر املياه املنقاة التي تنتجها 
احملطة تفوق في مواصفاتها مقاييس منظمة 

الصحة العاملية ملياه الشرب.
  واضــــاف البراك: وفــــي عددها رقم ٦١١ 
الصادر يوم السبت ٢٥ يوليو ٢٠٠٩ نشرت 
جريدة «أوان» في صفحتها األولى ما يلي: 
١٢٠ مليونا لتوسعة محطة الصليبية، أفادت 
مصادر مطلعة في وزارة األشــــغال العامة 
بأن الــــوزارة بانتظار رد من ادارة الفتوى 
والتشــــريع للبدء بطرح مشروع توسعة 
محطة الصليبية للضخ والرفع على نظام 
الـ B.O.T مبينة ان قيمة املشروع تصل الى 
١٢٠ مليون دينار، وقالت املصادر لـ «أوان» 
ان التوسعة تشمل جتديد املناهيل القدمية 
بأنابيب متطورة ذات سعة كبيرة، باالضافة 
الى التقنيات احلديثة، وســــتتم املباشرة 
بالعمل في بداية العام املقبل، واوضحت ان 
محطــــة الصليبية من اكبر محطات العالم 
في الضخ والرفع من حيث حجم استيعابها 

للمياه الثالثية والرباعية.
  وقال البراك: ولقد جاءت هذه االشارات 
وكأنها متهيد وتبرير لصرف مزيد من االموال 
العامة على مشروع من املفترض اال تتحمل 
من تكلفته اي مبالــــغ مالية باعتباره من 
البناء والتشــــغيل والتحويل  مشروعات 
للدولة وتدفــــع الدولة مبالغ طائلة يوميا 
لشــــراء منتجه خاصة بعد ان سجل عليه 
العديد من املآخذ واثيرت حول دراســــاته 
الكثير من التساؤالت وعالمات االستفهام، 
ورفضت وزارة الكهرباء واملاء اســــتقبال 

 العبدالهادي: ما عدد المبادرات التي طرحها 
القطاع الخاص تحت مظلة الـ «B.O.T»؟

 وجه النائب م.ناجي العبدالهادي سؤاال لوزير 
املالية مصطفى الشـــمالي جاء فيه: باإلشارة الى 
قانون الـ «B.O.T» احلالي الذي مت اقراره من قبل 
مجلس االمة: ما عدد املبادرات التي مت طرحها من 
قبل القطاع اخلاص حتـــت مظلة القانون املذكور 
اعاله مع بيان اجمالي املبالغ التي كان من املتوقع 
استثمارها لكل مبادرة على حدة. ما عدد املبادرات 
التي حتولت فعليا الى مشـــاريع في طور التنفيذ 
واصبحت عاملة حتت مظلة القانون املذكور اعاله، 
مع بيان نوعية املبادرة والقيمة املستثمرة او املزمع 
اســـتثمارها من قبل القطاع اخلـــاص لكل مبادرة 

على حدة. 

 ما إجمالي المبالغ التي كان  متوقعًا 
حدة؟  علـى  مبـادرة  لكل  اسـتثمارها 

 م.ناجي العبدالهادي 


