
مجلساألمــــــة االربعاء
29  يوليو 2009

6
النمالن لصيانة الطرق المتصدعة

قدم النائب سالم النمالن اقتراحا برغبة اكد 
فيه ان مضخة املياه املوجودة في منطقة املنقف 
تتسبب في حوادث مرورية كثيرة وازدحام مما 
يعرقل حركة الس���ير بشكل مستمر، وحيث ان 
وجود املضخة في مثل هذا املوقع يعد خطأ واضحا 
وصريحا نظرا لكونه���ا تقع بالقرب من املدخل 
الرئيسي للمنطقة من طريق الفحيحيل السريع، 

فقد ادى ذلك الى تهالك الش���وارع بسبب كثرة 
مرور التناكر عليها والتسبب في تصدعها لدرجة 
جتعل من الصعب مرور اي سيارة عليها لكثرة 
احلفريات املنتشرة بالقرب من املضخة، وينص 
االقتراح على نقل مضخة املياه الى مكان خارج 
املناطق السكنية وصيانة الطرق التي تصدعت 

بسبب كثرة مرور تناكر املياه عليها.

الخرافي هنأ  رئيس اتحاد البرلمان األوروبي الجسار التقت وفدًا من أعضاء هيئة 
التدريس بجامعة الكويت

الصرعاوي يسأل الخالد عن السند القانوني 
لصدور قرار »معادلة المحققين الضباط«

مزيد لتخفيض أسعار المحروقات البترولية

حماد إلنشاء أفرع للنادي العلمي 
في منطقة األحمدي ومبارك الكبير

الخرينج: »التطبيقي« ال يفرق بين أصحاب الشهادات العليا وحملة المتوسطة

ن عليه المعاق معاشًا تقاعديًا يعادل 100% من الراتب عسكر: منح المؤمَّ

قال النائب مبارك اخلرينج يؤس����فني ان����ه في الوقت الذي تزدهر 
فيه الكويت بالكفاءات واصحاب الشهادات العليا من حملة الدكتوراه 
واملاجستير وخصوصا في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

يتم هضم حقوقهم املالية واالدبية.
وطالب اخلرينج مبساواة حملة املاجستير من اعضاء هيئة التدريس 
بزمالئهم من حمل����ة البكالوريوس والدبلوم والثانوية واملتوس����طة 
باعتبارهم جميعهم يعملون في حقل التعليم والتدريب وانه ال يعقل 
ان يكون الفارق بينهم ماليا 700 دينار في حني ان احلاصل على شهادة 
املاجستير ال تصرف له املخصصات املالية مما ينعكس على شعوره 
بالظلم وال توجد اي عدالة ادبية او مهنية.مضيفا ان االنصاف والعدالة 
البد ان يس����ودا خصوصا في الكادر التعليمي والتدريسي في مختلف 
الكليات التي تشرف عليها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
داعيا الى انصافهم ماليا وادبيا وان تتم مساواتهم بزمالئهم من اعضاء 

هيئة التدريس ومعاه����د التدريب العادة االعتب����ار حلقوقهم املهنية 
واالدبية واملالية.واوضح اخلرينج ان الظلم ال يقتصر فقط على حملة 
املاجس����تير في »التطبيقي« وامنا ما يثير الدهشة واالستغراب هو ان 
اعضاء هيئة التدريس من حملة شهادة الدكتوراه تزيد رواتبهم على 
احلاصلني على ش����هادة املتوسطة والثانوية 85 دينارا اذا اين العدالة 
واملنط����ق في هذه االعتبارات الغريبة والعجيبة، موضحا ان الدكاترة 
في كليات التطبيقي لديهم خبرات ومؤهالت تربوية وأدبية تستحق 
االحترام والتقدير ولكن لالس����ف ال يوجد انصاف لشهاداتهم.واختتم 
قائال: ان املسؤولية تقع على عاتق اصحاب القرار في انصاف املظلومني 
وان تكون العدالة هي »العنب وليس الناطور« من اجل انصاف اصحاب 
شهادات املاجس����تير والدكتوراه في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب واع����ادة حقوقهم االدبية والتعليمية واملالية الن التطبيقي 

اصبح ال يفارق بني اصحاب الشهادات العليا وحملة املتوسطة.

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بشأن 
تعديل قانون رعاية المعاقين: 

مادة أولى

يس���تبدل بنص المادة 9 من القانون 
رقم 49 لس���نة 1996 المشار إليه النص 
التالي: استثناء من احكام قانون التأمينات 
االجتماعية ومعاشات العسكريين المشار 
إليه يس���تحق المؤمن عليه او المستفيد 
الذي تقرر اللجنة الطبية انه معاق معاشا 
تقاعديا يعادل 100% من المرتب، اذا بلغت 
مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة 

على االقل بالنس���بة للذكور و10 سنوات 
بالنسبة لإلناث.

المذكرة اإليضاحية

لالقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 
9 من القانون رقم 49 لس���نة 1996 بشأن 
رعاية المعاقين لما كان النص الحالي للمادة 
9 من القانون رقم 49 لس���نة 1996 بشأن 
رعاي���ة المعاقين يجعل المعاش يتوقف 
على مدة الخدمة او خمس عش���رة سنة 
ايهما اكبر حتى يس���تحق المعاق معاشا 

تقاعديا.

ومراعاة للمعاق وظروفه الصحية التي 
تجعله غير قادر على ان يؤمن لنفس���ه 
ضروريات الحياة الطبيعية نتيجة لقصور 
في قدراته البدنية او العضوية او النفسية 
فإنه رؤي تقديم هذا االقتراح بقانون الذي 
يعدل النص الحالي لينص على: يستحق 
المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة 
الطبية انه معاق معاش���ا تقاعديا يعادل 
100% من المرت���ب اذا بلغت مدة الخدمة 
المحسوبة في المعاش 15 سنة على االقل 
بالنس���بة للذكور، و10 سنوات بالنسبة 

لإلناث.

قدم النائب حسني مزيد اقتراحا برغبة اكد فيه ان الكويت من 
الدول النفطية، وبناء على انخفاض سعر برميل النفط دوليا ولوجود 
اعباء كبيرة على املواطنني في ارتفاع اس���عار املواد االستهالكية 
على اختالفها ومتاشيا مع انخفاض سعر احملروقات في بعض دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وينص االقتراح على تخفيض اسعار 
احملروقات البترولية، حيث تصبح اسعارها كالتالي: البنزين 35 
فلسا لكل ليتر خصوصي، 25 فلسا لكل ليتر ممتاز، الكاز 20 فلسا 

لكل ليتر والكازولني )انبوبة الغاز( 500 فلس لالنبوبة.

قدم النائب س���عدون حماد اقتراحني برغب���ة قال في االقتراح 
األول: م���ن منطلق جديد نحو آفاق علمية وعملية جديدة تولدت 
فكرة انشاء فرع للنادي العلمي في منطقة األحمدي ومبارك الكبير، 
وال يخفى على احد ان الطفل هو املس���تقبل وكذلك الشباب اذا ما 
توفرت لهم الظروف املناسبة، لذا البد من احتواء األطفال والشباب 
لتحقيق االس���تفادة العلمية من أوقات فراغهم واكتشاف قدراتهم 
ومواهبهم ف���ي املراحل العمرية املختلفة، مضيفا: وكذلك البد من 
تشجيعهم على االنخراط في املجاالت العلمية التي تخدم مستقبل 
بلدنا وتشجيعهم أيضا على تنمية املهارات اليدوية وعلى العمل 
بروح اجلماعة، وينص االقتراح على انشاء فرع للنادي العلمي في 
منطقة األحمدي ومبارك الكبير.وطلب حماد في االقتراح الثاني: 
إنشاء فروع لكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في 

محافظتي األحمدي ومبارك الكبير للطلبة والطالبات.

ليتر الخصوصي 35 فلسًا والممتاز 25

وجه النائب عادل الصرعاوي 
س���ؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد تساءل فيه: ما السند 
والسبب القانوني الداعيني لصدور 
الوزاري رقم 2008/1132  القرار 
بشأن معادلة احملققني الضباط؟ 
وهل مت ع���رض القرار الوزاري 
قبل إصداره كمشروع على إدارة 
الفتوى والتشريع عمال بأحكام 
القرار الوزاري 2008/801 الصادر 
من مجلس الوزراء؟ وفي حالة 
االجابة بنعم، هل انتظرت وزارة 
الداخلية ال���رد القانوني إلدارة 
الفتوى والتشريع بشأن ضوابط 
مشروع معادلة احملققني الضباط 
قبل اعتماد القرار رقم 2008/1132؟ 
وفي حالة االجابة بكال، ما سبب 
عدم انتظار وزارة الداخلية رد 
الفتوى والتشريع واستعجالها 
في اص���دار القرار الوزاري رقم 
2008/1132؟ وفي حالة االجابة 
بنعم، هل كانت ضوابط معادلة 
احملققني الضباط متماشية مع 
ال���رأي القانوني إلدارة الفتوى 
والتشريع؟ وما س���بب إحالة 
وزارة الداخلية القرار الوزاري 
رقم 2008/1132 بعد صدوره إلدارة 
الفتوى والتشريع وسؤالها ما 
القرار مخالفات  اذا تضمن هذا 
دستورية او قانونية؟ وما الدورة 
املستندية التي مر بها كتاب وزارة 
الداخلية في هذا الش���أن؟ وهل 
حصلت وزارة الداخلية على الرد 

النهائي إلدارة الفتوى والتشريع؟ 
وف���ي حالة االجاب���ة بنعم، هل 
ال���رأي القانوني إلدارة الفتوى 
والتش���ريع كان قاطعا بوجود 
مخالفات دس���تورية وقانونية 
بالقرار الوزاري رقم 2008/1132 
من عدم���ه؟ في حال���ة االجابة 
بنعم، هل قامت وزارة الداخلية 
بإج���راءات تصحيحية فورية 
للقرار الوزاري رقم 2008/1132؟ 
وتساءل: هل حددت الوزارة اجلهة 
املس���ؤولة عن عرض مشروع 
القرار املخالف للدستور والقانون 
الوزاري رقم  القرار  الستصدار 
2008/1132؟ وفي حالة االجابة 
بنعم، ما االجراءات التي قامت بها 
وزارة الداخلية حملاسبة املسؤول 
عن استصدار قرار وزاري غير 
دستوري ومخالف للقانون؟ ما 

االثر القانون���ي لصدور القرار 
الوزاري رق���م 2008/1132 على 
القانوني���ة للمحققني  املراك���ز 
الضباط واثر ذلك على درجاتهم 

الوظيفية؟
وه���ل كان للق���رار الوزاري 
رقم 2008/1132 نتائج س���لبية 
على احملققني الضباط س���واء 
من الناحية املالية او من حيث 
الوظائف االش���رافية؟  تول���ي 
في حال���ة االجابة بنعم، يرجى 
تزويدنا بكشف تفصيلي لعدد 
احملققني الضب���اط املتضررين 
ماليا واداري���ا على اثر تطبيق 
الوزاري رقم 2008/1132  القرار 
أما ف���ي حال ع���دم وصول رد 
الفتوى والتش���ريع، هل  إدارة 
كان هناك طلب باس���تعجال رد 
الفتوى والتشريع صادر  إدارة 
م���ن وزارة الداخلية؟ هل مدير 
ع���ام االدارة العامة للتحقيقات 
ل���ه دور في اس���تصدار القرار 
الوزاري رقم 2008/1132؟ وهل 
ال���دور الذي قام ب���ه مدير عام 
القرار  التحقيقات باس���تصدار 
الوزاري رق���م 2008/1132 كان 
موض���وع اتهامه ام���ام النيابة 
العامة؟ وهل تقدم بعض اعضاء 
االدارة العامة للتحقيقات بطلب 
مقابلة املسؤولني بالوزارة للتظلم 
من مدي���ر ع���ام اإلدارة العامة 
للتحقيق���ات طوال فترة إدارته 

الوعالن يطالب بتعيين »البدون« لإلدارة العامة للتحقيقات؟ 
أئمة ومؤذنين بالمساجد

البدء في  المتراكم في ع���دم 
الجامعية  المدينة  مش���روع 
في موقع الشدادية، االختيار 
الالموضوعي في تسمية اعضاء 
لجان التقديم واالختيار لرؤساء 
االقسام والعمداء المساعدين 
والعمداء، والتعطيل المتعمد 
لع���دم االنته���اء م���ن برامج 
االعتماد االكاديمي، ومشكالت 
المغلق���ة وتوزيع  الش���عب 
الدراسي على اعضاء  العبء 
هيئة التدريس خالل الفصول 
الدراسية والفصل الصيفي، 
والذي اليزال يخضع للمصالح 
الشخصية وليس وفق اسس 

علمية واضحة.

مجلس االمة الس����ابق لم يقم 
بواجبه جتاه هذه الفئة وكانت 
وعوده مجرد حبر على ورق، 
مؤك����دا ان الوقت قد حان لكي 
تقوم احلكومة باتخاذ خطوات 
ملموس����ة حلل ه����ذه القضية 
واغالق هذا امللف نهائيا، ورفع 
املعاناة عن هذه الفئة التي اثبتت 
والءها للكويت خالل األزمات، 
وتابع قائ����ال: »قضية البدون 
ينبغي النظر اليها من منظور 
انساني ال من منظور سياسي«، 
مش����يرا الى ان القضية اخذت 
وقتا طويال دون حل وشوهت 
ص����ورة الكويت ف����ي احملافل 
الدولية، مشيرا الى ان الكويت 
هي الدولة الوحيدة في العالم 
التي يوجد لديها مثل هذه الفئة 
التي تعيش على ارضها دون 
ان يتم منحهم حقوقا تكفل لهم 

حياة كرمية.

أوضحت عضو مجلس االمة 
د.سلوى الجسار انها قد عقدت 
لقاء مع عدد من اعضاء هيئة 
الكويت  التدريس بجامع���ة 
بناء على طلبهم. وقد دار في 
اللقاء طرح العديد من القضايا 
المحورية والمشكالت االدارية 

والمهنية واالكاديمية.
وقالت ان من ابرز المشكالت: 
تخطي االدارة الجامعية وادارة 
الكلي���ات عن تطبيق  بعض 
الجامعية  اللوائح والقوانين 
في عدد من القرارات من خالل 
عدم تفعيل مجالس االقسام 
العلمي���ة ومجال���س الكلية، 
خاصة فيما يتعلق بالتمديد 
والتجديد للملحقين الثقافيين، 
والمناصب القيادية واالشرافية، 
وعدم وضوح المعايير االدارية 
والفنية واالكاديمية في اختيار 
القيادي���ة والتي  الكف���اءات 
التزال تخض���ع لضغوط من 
قبل التيارات والتحالفات وال 
تستند الى االقدمية والخبرات 
الش���فافية  العلمية، وغياب 
والدق���ة العلمية في دراس���ة 
ملفات الترقيات على مستوى 
الكلية أو االدارة الجامعية حيث 
تعتري بعض التقارير الفنية 
التأخير  الش���بهات االدارية، 

طالب النائب مبارك الوعالن 
الع����دل ووزير االوقاف  وزير 
والشؤون االسالمية املستشار 
راش����د احلماد بضرورة اتخاذ 
ق����رار مبنح اخوانن����ا البدون 
أئمة  التعيني في االوقاف  حق 
ومؤذنني، اسوة باخلطوة الطيبة 
التربية  التي قامت بها وزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود بتعيني البدون مدرسني 

في املدارس احلكومية.
الوعالن في تصريح  وقال 
البدون في  صحافي ان تعيني 
وزارة االوقاف سيخفف كثيرا 
م����ن معاناتهم املعيش����ية من 
خالل خلق ف����رص عمل تكفل 
لهم حياة كرمية هم واس����رهم 
بدال من استقدام ائمة ومؤذنني 
من دول اخرى وتكبيد خزينة 
الدولة مبالغ طائل����ة لتوفير 
السكن واالقامة وجلب هؤالء في 
حني ان اخواننا البدون يعيشون 
بيننا وال يجدون عمال، مبينا ان 
اخوتنا البدون بهم الكثير من 
الكفاءات املؤهلة علميا ودينيا 
وثقافيا، ووالؤهم لهذه االرض 
الطيب����ة التي عاش����وا عليها، 
مبينا ان هذه اخلطوة انسانية 

واقتصادية ووطنية.
الوعالن ان تعيني  واضاف 
ف����ي وزارة االوقاف  الب����دون 
احد احللول ملشاكل هذه الفئة 
التي باتت معاناتتهم مستمرة 
ان  وحقوقها مغيب����ة، خاصة 

البراك يطلب إجمالي المكافآت المصروفة للرؤساء 
التنفيذيين واألعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول

الطبطبائي يستفسر عن تواريخ تسلم الرعاية السكنية 
لمدن جابر األحمد وسعد العبداهلل وصباح األحمد

البراك  النائب مس���لم  وجه 
النف���ط ووزير  س���ؤاال لوزير 
اإلعالم الش���يخ أحمد العبداهلل 
بشأن مكافآت الرؤساء التنفيذيني 
واألعضاء املنتدبني في مؤسسة 

البترول.
وق���ال البراك: تن���ص املادة 
الس���ابعة عش���رة من دستور 
الكويت على ان لألموال العامة 
حرمة وحمايتها واجب على كل 
مواطن، وقد تبنت املادة األولى من 
القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن 
حماية األموال العامة حكم املادة 
السابعة عشرة من الدستور وذلك 
بالنص على ان: »لألموال العامة 
حرمة، وحمايتها ودعمها والذود 
عنها واجب عل���ى كل مواطن«، 
مضيفا: وانطالقا من هذه األحكام 
الدستورية والقانونية وما تفرضه 
من واجب، ومتابعة ملا يتردد من 
معلومات ع���ن مكافآت تصرف 

وجه النائب د.وليد الطبطبائي 
س����ؤاال لوزير الدولة لش����ؤون 
مجلس الوزراء روضان الروضان 

بشأن الرعاية السكنية.
وقال الطبطبائي: سلم املجلس 
اراضي مش����روعات كل  البلدي 
املدن اخلمس )جابر االحمد  من 
– س����عد العب����داهلل – صب����اح 
االحمد – اخليران – املطالع( الى 
املؤسسة العامة للرعاية السكنية 
التخطيط  التي بدأت خط����وات 
والتصميم واالنشاء بها حتقيقا 
الهيكلي  لتوصي����ات املخط����ط 
الثالث، وملا كان املجلس س����بق 
ان اصدر القانون رقم 7 لس����نة 
2005 لتبسيط اجراءات تنظيم 
العامة للرعاية  اعمال املؤسسة 
السكنية وفي ظل صدور القانون 
رقم 8 لسنة 2008 طالبا تزويده 
بتواريخ تسلم املؤسسة العامة 
للرعاية الس����كنية الراضي تلك 
املدن، وتواريخ طرح وتخطيط 

لكب���ار القياديني في مؤسس���ة 
الكويتية وش���ركاتها  البترول 
التابعة )الرؤس���اء التنفيذيني � 
ادارة الشركات  رؤساء مجالس 
� األعضاء  التابعة للمؤسس���ة 
املنتدبني، نواب األعضاء املنتدبني( 
ويبلغ مقدارها سنويا في جملته 

وتصميم وانش����اء مشاريعها، 
وتاري����خ توقيع عق����ود اعمال 
تخطيط وتصميم اجناز وتنفيذ 
وصيانة تلك املشاريع، هل التزم 
استش����اريو ومقاولو املؤسسة 
العامة للرعاية الس����كنية بتلك 
العقود باجناز اعمالهم خالل املدة 
التعاقدية املتفق عليها؟ اذا كانت 

ما يعادل أو يجاوز عشرة أضعاف 
الراتب املقرر لكل منهم، اضافة الى 
مكافآت أخرى تصرف لكل منهم 
سنويا حتت مسميات مختلفة 
وعديدة ومنها ما يسمى مكافأة 

املشاركة في النجاح.
وطلب البراك تزويده بكشف 
مبينة فيه اسماء رئيس واعضاء 
اللجنة املنوط بها حتديد مكافآت 
كبار القياديني � الرؤساء التنفيذيني 
� رؤساء مجالس ادارة الشركات 
� األعضاء  التابعة للمؤسس���ة 
املنتدبني ونواب األعضاء املنتدبني 
واملساعدين التنفيذيني لألعضاء 
املنتدبني، مشفوعا بقرار تشكيلها 
ومقدار مكافأة رئيسها وأعضائها 
مع بيان األسس واملعايير التي 
مت في ضوئه���ا اختيار رئيس 
وأعض���اء اللجنة، وما اذا كانت 
ألي من اعضاء اللجنة صلة سابقة 

باملؤسسة وشركاتها التابعة.

االجابة بالنفي فيرجى بيان اجلهة 
واملسؤول عن التأخير وتزويدي 
بنسخة من املستندات واالجراءات 
التي متت في هذا الشأن وما مت 
من اجراءات تعاقدية او تنظيمية 
متخذة ملعاجلة اسباب التأخير، 
وبيان عن مس����احات القس����ائم 
الوحدات بتلك املشاريع  واعداد 
وتكلف����ة اجنازها س����واء خالل 
اعمال التخطيط والتصميم او من 
خالل االنشاء واالجناز والتنفيذ 
والصيان����ة، موقف االعمال لكل 
مشروع من تلك املشاريع طبقا 
للتعاقدات، واالجناز الفعلي لكل 
منها آلخر ثالثة اش����هر على ان 
تشمل االجابة مواعيد بدأ تسليم 
وحدات تلك املشاريع ملستحقيها 
وم����دى توافق ذل����ك مع اخلطة 
العامة  االس����كانية للمؤسس����ة 
للرعاية السكنية وهل ستكون تلك 
الوحدات مكتملة من حيث خدمات 

البيئة التحتية عند التسليم؟

بعث رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس احتاد 
البرملان االوروبي جيرزي بوزيك مبناسبة انتخابه رئيسا لالحتاد.

وق����ال اخلرافي ف����ي برقيته »لقد غمرت الس����عادة قلوبنا بانتخاب 
سعادتكم رئيس����ا الحتاد البرملان االوروبي ملا تتمتعون به من صفات 
وسمعة حميدة على الصعيدين الداخلي واخلارجي اميانا مبقدرتكم على 
تولي مسؤولياتكم الكبيرة ابان املرحلة الراهنة احلساسة في قيادة احتاد 
البرملان االوروبي على سنن من الدميوقراطية احلقة واالصالح الذي ينشده 
االحتاد نحو آفاق واعدة ومبشرة بالسؤدد والرفاهية والتقدم واالزدهار، 
واشاعة روح التسامح والتعاون واملودة وتوطيد الروابط االخوية بني 
الش����عوب في االحتاد االوروبي وشعوب العالم احملبة للسالم، متمنيا 
لسعادتكم كل توفيق وسداد في حتمل مسؤولياتكم القادمة، موقنا من 
امكاناتكم التي ستسهم في توثيق العمل املشترك بني مؤسسات احتاد 
البرملان االوروبي ونظرائه في دول العالم نحو مزيد من التواصل الى 

جاسم اخلرافيآفاق اكثر رحابة في قادم االيام.

مسلم البراك

 د.سلوى اجلسار
عادل الصرعاوي

حسني مزيد

سعدون حماد 

مبارك اخلرينج 

عسكر العنزي

مبارك الوعالن 

د.وليد الطبطبائي 

تتقدم ب�صادق العزاء من الزميلة

�صركة دار الكويت لل�صحافة

داليا اإمام حمزة
لوفاة املرحـــــومة

جـدتــها
تغمد اهلل الفقيدة بوا�صع رحمته

واأ�صكنها ف�صيح جناته

واألهم اآلها وذويها ال�صرب وال�صلوان


