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الغانم يسأل وزراء الشؤون والداخلية والتربية والصحة 
والعدل واألوقاف عن حقوق الطفل ورعاية النشء

البراك يسأل عن الهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول

وجه النائـــب مرزوق الغامن 
سؤاال لوزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي بشأن 

رعاية حقوق النشء.
وقـــال الغامن: اســـتنادا الى 
ما يجب ان يتمتـــع به االطفال 
وصغار السن من احلماية اميانا 
بحقوقهـــم وصيانـــة لكرامتهم 
وحفظا جلســـدهم من اي ايذاء 
او تعد، وتأكيدا على ما لالنسان 
من قيمة تســـمو على ما عداها 
في احليـــاة، وتعزيزا للتعاون 
بني الدول، انضمت الكويت الى 
االتفاقيات الدولية حلماية الطفل 
دعما ملا يجـــب حتقيقه لنموه 
العقلي واجلسدي واالجتماعي 
منوا طبيعيا في جو من احلرية، 
وان يحاط باحلماية والرعاية وان 
يراعى تنشـــئته برعاية اسرية 
توفرها لهم الدولة، مضيفا: كما 
يجب ان يكون الطفل في جميع 
الظـــروف بني اوائـــل املتمتعني 
باحلمايـــة واالغاثة ومن جميع 
القســـوة  او  صـــور االهمـــال 

واالستغالل.
وتســـاءل الغامن: مـــا املهام 
التي تقـــوم بها الـــوزارة وفق 
اختصاصاتهـــا بالعمل مبا جاء 
فـــي االتفاقيـــات واملعاهـــدات 
التي انضمـــت الكويت اليها او 
قامت بالتوقيع عليها في مجال 
حماية الطفولـــة والنشء؟ وما 
االجراءات التي قامت بها الوزارة 
لوضع مـــا ورد بهذه املعاهدات 
من متطلبـــات الرعاية الواجب 
توفيرها لالطفال سواء من خالل 
التشريعات او القرارات املنفذة 
لها، وما املؤسسات واجلمعيات 
احلكوميـــة واالهلية التي تقوم 

على رعاية الطفولة والنشء؟
الوزارة في دعم  هل تساهم 
هذه اجلهـــات ماديا او معنويا؟ 
اذا كانت االجابـــة بنعم يرجى 
افادتي بصور هـــذا الدعم، واذا 

مــــن اخطارات او بالغات بشــــأن 
حوادث التعدي او تعذيب االطفال؟ 
ما االجراءات التي تتخذ جتاه من 
يثبت قيامهم بالتعدي او جتاوز 
اصول التأديب او التهذيب سواء 
كانوا من اولياء االمور او املدرسني 
او املربني او غيرهم من العاملني 
باجلهات ذات الصلة؟ طالبا تزويده 
ببيان احصائي حول اجلرائم التي 
مت قيدها بالتعدي او االيذاء البدني 
او اجلسدي على االطفال وصغار 
السن، مشــــتملة على بيان نوع 
التعدي او االيذاء ـ صفة املتعدي 
او املتهمـ  االجراء الذي اتخذ حياله؟ 
ما انتهى اليه التحقيق في شأنها، 
مع تزويدي مبا قد يتطلبه البيان 

من اوراق ومستندات.

المشكالت في المدارس

التربية  ووجه سؤاال لوزيرة 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي 
احلمود جاء فيه: تناولت الصحف 
احمللية خالل اآلونة االخيرة نشر 
العديد من احلوادث التي تعرض 
لهــــا االطفال وصغار الســــن في 
بعض املدارس احلكومية واالهلية. 
مضيفــــا: وبالنظر الــــى خطورة 
هذه احلوادث من حيث طبيعتها 
ومرتكبيها اضافة الى اآلثار السلبية 
اجلسيمة على املجني عليهم من 
التالميــــذ، وهو االمــــر الذي أثار 
العديد من التساؤالت حول ماهية 
االجراءات الواجب اتخاذها لوقف 
هذه احلوادث والتي يخشــــى ان 
تتحول الى ظاهرة سلبية، وعلى 
نحو خاص ما يصاحبها من صور 
االيذاء اجلسدي والتعدي اجلنسي 
وجتاوز البعض من اولياء االمور أو 
املربني حلدود التأديب أو التهذيب 
املخول لهم في مثل هذه احلاالت 
مع جتاوز بعض املعلمني لالصول 
الواجبــــة مراعاتها في  التربوية 

مواجهة مثل هذه احلاالت.
الغــــامن تزويده بعدد  وطلب 

كااللتزام على الدول االعضاء في 
مجال رعاية الطفولة؟ وفقا لهذه 
االتفاقيــــات او وفقا ملبادرات من 
الــــوزارة يرجى افادتــــي مباهية 
التشريعات التي قدمتها او تزمع 
الوزارة تقدميها في مجال حماية 
الطفل مبا يحقق متتعهم  حقوق 
باحلماية واالغاثة ومن جميع صور 
االهمال والقســــوة او االستغالل 
ومعاجلة اي مساس بأجسامهم او 
اي من صور املعاملة غير االنسانية 
باستخدام صور االيذاء البدني او 
املعاملة مع  العقلي والقسوة في 
تزويدي مبا قد يتطلبه البيان من 

اوراق او مستندات.
الداخلية  ووجه سؤاال لوزير 
الشــــيخ جابر اخلالد جــــاء فيه: 
تناولت الصحف ووسائل االعالم 
الكثير مــــن االخبار التي تناولت 
تفاصيل ما حدث من جرائم تعد 
وايذاء على االطفال وصغار السن، 
كما نشــــرت بعض اخبار حوادث 
التعدي اجلسدي لبعض االطفال 
مدعومة مبا يؤيدها من صور حملت 
على نحو واضح آثــــار التعذيب 
او االيذاء او الضرب املبرح الذي 
يتجاوز اي حق قانوني للتأديب 
أو التهذيب ويتعارض مع اصول 
التربية، متســــائال: ما االجراءات 
التــــي يتخذهــــا رجال الشــــرطة 
وادارات التحقيق فيما يرد اليهم 

مرزوق الغامن

عدنان عبدالصمد

عادل الصرعاوي

مسلم البراك

د.وليد الطبطبائيد.محمد البصيري

كانت االجابة بالنفي فما االجراءات 
التي تزمع الوزارة القيام بها لدعم 
هـــذه اجلمعيـــات والعمل على 
احـــكام االتفاقيات املوقع عليها 
من الكويت موقع التطبيق؟ مع 
تزويدي باألوراق واملســـتندات 

الالزمة لبيان ما تقدم.
ووجه الغامن ســـؤاال لوزير 
العدل ووزير األوقاف والشؤون 
اإلســـالمية راشـــد احلماد جاء 
فيه: انضمت الكويت الى اعالن 
حقوق الطفل عام ١٩٩٠ اضافة الى 
اتفاقيات او معاهدات اخرى ذات 
صلة بحماية حقوق الطفل، وقد 
جاءت هذه االتفاقيات مشتملة 
على اسس تعزيز التقدم والتعاون 
بينها اميانا منها بحقوق االنسان 
وكرامته وان للشخص االنساني 
قيمة يعززها ما يحتاجه االطفال 
وصغار السن من حماية خاصة 
متنحها له التشريعات والقوانني 
احمللية للدولة املوقعة او املنضمة 
الي من هـــذه املعاهدات او تلك 
االتفاقيات وملا كان وضع املعاهدات 
الكويت  واالتفاقيات في قوانني 
محورا اساسيا لتعزيز مكانتها 
في احملافل الدولية، خاصة على 
ضوء مـــا يرد في بعض تقارير 
الهيئة املنبثقة عن االمم املتحدة 
في مجال حماية حقوق االنسان 
من مالحظات في شأن عدم مبادرة 
بعض الدول االعضاء الى ســـن 
التشـــريعات والقوانني املنظمة 
حلقوق الطفل ومتابعة وضعها 

موقع التطبيق.

صغار السن

وتســــاءل: ما االتفاقيات التي 
وقعت او انضمت اليها الكويت في 
مجال رعاية حقوق النشء والطفل 
او صغار الســــن من االحداث؟ ما 
االجراءات التي اتخذتها او تزمع 
الوزارة اتخاذها لتفعيل االسس 
والقيم التي احتوتها هذه االتفاقيات 

التعدي وااليذاء اجلسدي  حاالت 
على االطفال وصغار الســــن من 
تالميذ املدارس من احلضانة الى 
نهاية املرحلة املتوســــطة خالل 
السنوات اخلمس املاضية وحتى 
الســــؤال؟ بيان  الرد على  تاريخ 
حصري بعدد حوادث االيذاء البدني 
واجلسدي التي وقعت بأي من هذه 
املدارس، موضحا بها نوع االيذاء 
البدني واجلسدي الذي وقع بأي 
من هذه املدارس، موضحا بها نوع 
االيذاء وصفة املعتدي وسن املعتدى 

عليه.
ما االجراءات التي اتخذت حيال 
كل حالــــة وما نتائــــج التحقيق 
والتصرف فيهــــا؟ وما االجراءات 
التــــي اتخذتها او تزمــــع الوزارة 
اتخاذها علــــى ضوء ما حدث من 
حاالت لتالفي حدوثها مستقبال؟ 
وما االجراءات التي يجوز لالساتذة 
املعلمني اتخاذها حيال حاالت جتاوز 
حدود التأديــــب أو التهذيب التي 
تشاهد أو تنقل اليهم من التالميذ؟ 
هل يتم اجراء التنسيق بني اسر 
أي من هؤالء االطفال واملسؤولني 
ابنائهم؟  باملدارس حلل مشكالت 
اذا كانت االجابــــة بنعم فما هذه 
االجراءات؟ وما االجراءات التربوية 
التــــي اتخذتها أو تزمــــع الوزارة 
اتخاذها سواء بالنسبة للعاملني 
بها أو بالتنسيق مع اجلهات االخرى 
ذات الصلة ملعاجلة االطفال وصغار 
السن ممن تعرضوا ألي من أنواع 
االيذاء البدني أو التعدي اجلنسي 
إلعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، 
على ان يكون الرد مشــــفوعا مبا 
أو  مــــن أوراق  البيان  يحتاجــــه 

مستندات.
الغامن سؤاال لوزير  كما وجه 

الصحة د.هالل الساير جاء فيه:
أوردت الصحف احمللية اكثر 
من مرة اخبارا مفادها وقوع حاالت 
من التعدي وااليذاء اجلسدي على 

بعض االطفال وصغار السن.

في التوظيف، تأهيلهم وتدريبهم 
لفــــرص عمل بديلة فــــي القطاع 
احلكومي، توفير دعم مالي مؤقت 
لهم، تغطية اعباء الديون املتراكمة 
عليهم، وما قيمــــة الكلفة املالية 
املقدرة ملعاجلة اوضاعهم؟ وملاذا لم 
تتقدم احلكومة بحلول استباقية 
لتلك املشكلة الهامة تكفل حماية 
العاملني الكويتيني وحفظ حقوقهم 
داخل املؤسسات في القطاع اخلاص 
كما هو احلال بالنســــبة لقانون 
دعم االستقرار املالي الذي يحمي 

شركات القطاع اخلاص.
مــــا االجــــراءات  وتســــاءل: 
والسياسات التي اتخذها برنامج 
اعــــادة هيكلــــة القــــوى العاملة 
الوطنية او اجلاري اتخاذها في 
مواجهة املمارسات التعسفية من 
قبل الشــــركات اخلاصة وبصفة 
خاصــــة فــــي مجــــال احلــــد من 
االمتيازات والتسهيالت احلكومية 
التــــي حتصل عليها الشــــركات 
العقوبــــات والغرامات  املخالفة، 
املفروضة على الشركات املخالفة، 
ما التعديالت التشريعية اجلاري 
التقدم بها والتي تتضمن حماية 
القطاع  الكويتيــــني في  العاملني 
اخلاص وتوفر لهم الضمان واالمان 
الوظيفي والتــــي ترتب عقوبات 
رادعة ضــــد ارباب العمل عن اي 
جتاوز او خرق حلقوق العاملني 
في ظل قصور التشريعات الراهنة 
عن توفير احلماية للعاملني والردع 
الكافي ألرباب العمل وبصفة خاصة 
تشريع قانون العمل االهلي وقانون 
دعم العمالة الوطنية في القطاعات 

غير احلكومية.

مع القانون، بل هــــي مكملة له، 
مشددا على ثقته باحلكومة ومدى 

تعاونها في هذا الشأن.
وأوضح  الصرعاوي ان هناك 
الكثير من الفجــــوات في النظام 
التعليمي لهذه الشريحة «سواء 
فيمــــا يتعلق مبتالزمــــة الداون 
او التوحد او الشــــلل الدماغي»، 
موضحا ان احلكومة لديها التزام 
منذ عام ٢٠٠٥ بإنشــــاء مدرسة 
للشــــلل الدماغي إال إننا الى اآلن 
ال نعلم ما اخلطوات التي اتخذت 

في هذا اجلانب».
ومتنــــى الصرعاوي ان تضع 
اللجنة خطة او جدوال زمنيا يتبناه 
املجلس بقرار لكي يكون هناك إلزام 
للحكومة يحركها في هذا الشأن.

العلمية واخلبرات العلمية املؤهالت 
الدراسية ونوع اخلبرة ومدتها، 
وذلك من واقع البيانات الواردة 

من اجلهات املعنية.
وتســــاءل عبدالصمد: ما عدد 
العمالــــة الكويتية التي مت اعادة 
الســــابقة  الفترة  تعيينها خالل 
اليها موزعة على نفس  االشارة 
االســــس الثالثــــة املوضحة في 
الســــؤال الثاني وذلــــك من واقع 
البيانات املعدة من قبل اجلهات 
السابقة االشارة  املعنية االربعة 
اليهــــا؟ مــــع توضيــــح مبررات 
االختالف في البيانات في حالة عدم 
توافقها، ما املوقف التأميني لكل 
من الذين انتهت خدماتهم والذين 
مت اعادة تعيينهم منهم وكيف مت 
معاجلة فترة التسريح من الناحية 
التأمينية للذين اعيد تعيينهم؟ 
ما االجراءات والسياســــات التي 
اتخذها برنامج اعادة هيكلة القوى 
العاملة الوطنية او اجلاري اتخاذها 
ملواجهة مشكلة املسرحني ومعاجلة 
اوضاعهم من خالل: منحهم اولوية 

جــــدوال زمنيا إللــــزام احلكومة 
بتنفيذها.

ولفت الصرعاوي الى ان هذه 
االستحقاقات امللحة ال تتعارض 

وجه النائب عدنان عبدالصمد 
ســــؤاال لوزير املاليــــة مصطفى 
الشمالي قال فيه: في ضوء االزمة 
املالية العاملية وما نتج عنها من 
كساد كبير لكل اقتصادات الدول 
املتقدمة والنامية ومنها االقتصاد 
الكويتي يتمثل في انهيار غير مبرر 
في قيم االصول وانخفاض كبير في 
قيم االنتاج وفي ارباح الشركات 
واملؤسسات االنتاجية وتسريح 
ملحوظ للقوى العاملة في معظم 
االنشطة االقتصادية، متسائال: كم 
عدد العاملني الكويتيني في القطاع 
اخلاص الذين مت انهاء خدماتهم 
منذ اكتوبــــر ٢٠٠٨ وحتى نهاية 
يونيو ٢٠٠٩ موزعني على االنشطة 
االقتصادية املختلفة الواردة في 
قرارات رئيــــس مجلس الوزراء 
بشأن احلد األدنى لنسب العمالة 
الكويتية وذلك من واقع بيانات كل 
من مؤسسة التأمينات االجتماعية 
وبرنامــــج اعادة هيكلــــة القوى 
العاملة الوطنية وهيئة املعلومات 
املدنية ووزارة الشؤون االجتماعية 
وتوضيح مبررات االختالف في 
البيانات الواردة من كل منهم في 
حالة عدم توافقها؟ ما عدد العمالة 
الكويتية الذين مت انهاء خدماتهم 
خالل الفترة السابق االشارة إليها 
في كل نشاط من االنشطة السابقة 
االشارة اليها موزعة على اساس 
سبب ترك اخلدمة (اجراء عقابي 
ملخالفات ـ استقالة غير اجبارية 
ـ اســــتغناء من قبل جهة العمل) 
الكيان القانوني للشركة (شركة 
عائلية ـ شــــركة تضامن ـ شركة 
توصيةـ  شركة مساهمة)، املؤهالت 

صرح النائب عادل الصرعاوي 
عقــــب حضــــوره جلنــــة ذوي 
االحتياجــــات اخلاصة امس بأن 
اللجنة ناقشت املقترحات بقوانني 
املتعلقة بإنشــــاء هيئــــة لذوي 
االحتياجات اخلاصة باالضافة الى 

التعديالت على قانون ٩٦/١٦.
وبني الصرعاوي ان االجتماع 
كان بحضور بعض املتخصصني 
مــــن جمعيات النفع العام، مبديا 
سعادته بروح العمل التي غمرت 
االجتمــــاع وتفاؤلــــه باخلطوات 
التــــي مت إجنازها خالله، مضيفا 
انه طرح خالل االجتماع مجموعة 
من القضايا واالستحقاقات، مشيرا 
الى ان هناك مجموعة من القضايا 
يجب علــــى املجلس ان يضع لها 

وجه النائب مسلم البراك سؤاال 
لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ 
احمد العبداهللا تســـاءل فيه: ما 
املشـــاريع والعقود التي وقعت 
اثناء فترة تسلم الرئيس التنفيذي 
احلالي ملؤسســـة البترول سعد 
الشويب. وكم املبالغ التي رصدت 
لكل عقد على حدة وتاريخ العقد 
واسم الشركة املنفذة؟ وتزويدي 
بصورة من العقد وطلب تزويده 

ايضا بأسماء املبتعثني دراسيا عن 
طريق مؤسسة البترول الكويتية 
وما املعايير التي على أسسها مت 
االختيار وذلك خالل الســـنوات 
اخلمس الســـابقة مـــع تزويدي 
بأســـماء من رفضـــت طلباتهم 
واسباب الرفض. ووضع جدول 
مقارن بني من قبلت طلباتهم ومن 
رفضت وفقـــا للمعايير بالهيكل 
البترول  التنظيمـــي ملؤسســـة 

الكويتيـــة اخلـــاص بالقياديني 
مـــع تاريخ تعيـــني كل منهم في 
منصبـــه واملؤهل التعليمي لكل 
منهم وتاريخ تعيـــني كل منهم 
النفطي مع تزويدي  القطاع  في 

بسيرتهم الذاتية.
التي مت  وباالسس واملعايير 
على اساسها التغييرات التي متت 
في القطاع النفطي عام ٢٠٠٧، وهل 
كانت هنـــاك جلان قامت بوضع 

كل االسس واملعايير، فإذا كانت 
االجابة بااليجاب يرجى تزويدي 
بكل املستندات واحملاضر اخلاصة 
باللجان التي على اساسها اتخذت 
هذه القـــرارات. ما قرارات النقل 
او التعيني خـــارج اطار االعالن 
الذي مت بتوقيع الوزير أو الرئيس 
التنفيـــذي أو االعضاء املنتدبني 
منذ ٣ سنوات الى اآلن وما السند 

القانوني لهذه االجراءات.

عبدالصمد للشمالي: كم عدد الكويتيين الذين 
تم إنهاء خدماتهم في القطاع الخاص؟

الصرعاوي: فجوات تشوب النظام التعليمي 
لشريحة ذوي االحتياجات الخاصة

البصيري: السفن تفرغ كميات من األسمنت والصلبوخ ونقوم بتنظيف وتطهير المراسي بصفة دورية
بإجراء تقييم ملشغلي الرافعات 
القاطرات  اجلســـرية وقـــادة 
والـــزوارق البحريـــة للتأكيد 
على كفـــاءة موظفيهـــا، وقد 
متت االستعانة في اجراء هذا 
التقييم بعدد من خبراء املوانئ 
اخلليجية واملعاهد االكادميية 
العربية املتخصصة بالتعاون مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، علما ان هذا التقييم 
يتم وفقا للخطـــة املقدمة من 
معهد تدريب املوانئ لالكادميية 
العربية للعلوم والتكنولوجيا 
البحري باالسكندرية.  والنقل 
وقال: وتسعى املؤسسة من خالل 
مشروعات التطوير التي تقوم 
بها في املوانئ الى اعداد الكوادر 
البشـــرية وفتح املجال امامها 
التطوير  للمشاركة في اعمال 
واملشروعات املستقبلية داخل 

املوانئ. 
وقد شـــكلت جلنة واحدة 
لتقييم كفاءة املرشدين البحريني 
تضم اعضاء من بعض الدول 
الـــى جانب االعضاء  العربية 
الهيئة  الكويتيني حتت مظلة 
التطبيقي  العامـــة للتعليـــم 
خولـــت  وقـــد  والتدريـــب، 
االختصاصـــات التي تباشـــر 
مبقتضاها املهمـــة التي كفلت 

بها.

٦٩٫٨٧٩٫٢٩٠٫٥٣٦ د.ك، وشركة 
 Liebherr ليبر كونيتـــز كرين
ايرلندا ووكيلها الغامن للمواد 
اخلصوصيـــة بعطـــاء مببلغ 

وقدره -/٦٤٫٣٧٧٫٠٠٠ د.ك.
البصيري: ولئن كان  واكد 
مجلس إدارة املؤسسة قد أوصى 
لدى جلنة املناقصات املركزية 
بالغـــاء املناقصة رقم ٢٠٠٦/٣ 
سالفة الذكر واعادة طرحها من 
جديد نظرا الرتفاع االسعار اال 
ان جلنة املناقصات املركزية قد 
أرست هذه املناقصة على شركة 
الغامن للمواد اخلصوصية باملبلغ 
املشار إليه، ومن ثم فقد تظلمت 
املؤسســـة من هذا القرار لدى 
جلنة املناقصات املركزية التي 
الذكر  متسكت بقرارها سالف 
طالبة من املؤسســـة استكمال 
مـــا يلزم من اجـــراءات البرام 
العقد مع الشركة املذكورة وفقا 
للقانون وتقوم املؤسسة حاليا 
املناقصات  بتنفيذ قرار جلنة 
الذكر وفقا ملا  املركزية سالف 
رسمه القانون من اجراءات في 

هذا الشأن.

االسمنت والصلبوخ

وقال ان الســـفن التي تؤم 
امليناء امنا تفرغ بشكل مستمر 
كميـــات هائلة من االســـمنت 
والصلبوخ واملنتجات االخرى 
ومن ثم يكون من الطبيعي ان 
املراسي  يتم تنظيف وتطهير 
بصفة دورية حتى يتســـنى 
الدخول  للســـفن واحلاويات 
واخلروج بانسيابية، وعلى هذا 
املقتضى فقد أبرمت املؤسسة في 
٢٠٠٧/١١/١٤ عقدا الزالة الترسبات 
امام املراسي (٣، ٧، ٨، ١١، ١٢) في 
ميناء الشعيبة وذلك بعد موافقة 
اجلهات الرقابية املختصة وعلى 
رأسها جلنة املناقصات املركزية 
وديوان احملاســـبة والفتوى 
والتشريع وقد بلغت قيمة هذا 
العقد ٢٠٩٫٥٠٠ د.ك ومدته ٦٠ 

الداخلية للمؤسسة الصادرة 
مبرســـوم فـــي ١٩٨٠/٩/٢٢ أو 
ألحكام قانون اخلدمة املدنية رقم 
١٥ لسنة ١٩٧٩ ونظام اخلدمة 
املدنية الصادر مبرســـوم في 
١٩٧٩/٤/٤، اما عن عدد املوظفني 
الكويتيني وغير الكويتيني الذين 
مت تعيينهم في املؤسسة منذ 
عام ١٩٩٩ وحتى عام ٢٠٠٨ فقد 
بلغ ٤٢ موظفـــا، وقد بلغ عدد 
الذين استعانت بهم  املوظفني 
املؤسســـة من ديوان اخلدمة 
املدنيـــة خارج أوقـــات الدوام 

الرسمي ٣ موظفني.

الوظائف البحرية

وقال ان حتديد الوظائف التي 
تتطلب طبيعـــة عملها قدرات 
خاصة في النظـــر وغيره من 
احلواس امنـــا يرجع فيه الى 
املرســـوم األميـــري في مجال 
التعيني في الوظائف البحرية. 
مشيرا الى ان املراسي املؤجرة 
الشـــعيبة عددها  في مينـــاء 
٣ وأرقامهـــا ١٣، ١٩ و٢٠ االول 
١٩٩٧/٤/١ عقد  ابرم بشأنه في 
مع شـــركة ايكويـــت بغرض 
استخدام املرســـى رقم ١٣ في 
بناء محطة تصدير واستيراد 
املواد السائبة، والثاني والثالث 
أبرم بشـــأنهما في ١٩٩٩/٧/٢٦ 
عقد مع شركة اسمنت الكويت 
بغرض استخدام املرسيني رقمي 
١٩ و٢٠ في نقل االسمنت السائب 
واملواد االولية الالزمة لصناعة 
االسمنت، وقد مثل املؤسسة في 
التوقيع على هذا العقد مساعد 
العام للشؤون االدارية  املدير 

واملالية آنذاك. 

تطهير الممرات

وقـــال ان مناقصة تعميق 
وتطهير املمرات امنا هو حتويل 
للعمل من ميناء الشعيبة الى 
مينـــاء الشـــويخ ومـــن ثم ال 
يعد أمرا تغييريا على الوجه 

قال وزير املواصالت ووزير 
الدولة لشـــؤون مجلس االمة 
د.محمد البصيري ان السفن التي 
تؤم امليناء تفرغ بشكل مستمر 
كميـــات هائلة من االســـمنت 
والصلبوخ واملنتجات األخرى 
ومن ثم يتم تنظيف وتطهير 

املراسي بصفة دورية.
جـــاء ذلك ردا على ســـؤال 
للنائب د.وليد الطبطبائي بشأن 
بعض األعمال والتصرفات في 

مؤسسة املوانئ الكويتية.
وقـــال البصيـــري ان ندب 
املوظف للقيام بأعباء وظيفة 
أخرى في اجلهـــة التي يعمل 
بها امنا هو اجراء مؤقت متليه 
اعتبارات حتقيق مصلحة املرفق 
وكفالة حســـن سيره بانتظام 
القانون  واطراد، وقد اجـــازه 
مبراعاة الغايـــة التي قرر من 
أجلها وفي احلدود والضوابط 
التي رسمها الجرائه، وعلى هذا 
املقتضى فقـــد انتدب عدد من 
ضباط االتصـــاالت للعمل في 
إدارات اخرى باملؤسســـة ملدة 
سنة قابلة للتجديد ملدة ثالث 

سنوات، 

الندب في االتصاالت

مضيفا: بحيث يكون احلد 
األقصى ملجموع مدة الندب أربع 
ســـنوات، وقد أنهت املؤسسة 
هذا الندب عندما حتقق الغرض 
منه علـــى الوجه املتقدم وفقا 
للقانون، ومن ثم فليس هناك 
أحد مـــن ضبـــاط االتصاالت 
منتدب في الوقت احلالي لدى 
ادارات اخرى في املؤسســـة، 
ونشير الى ان املوظف املنتدب 
للقيام بأعمـــال وظيفة أخرى 
باالضافة إلى وظيفته االصلية 
إمنا يحتفظ بالبدالت واملزايا 

املقررة لوظيفته االصلية.
وقال: إن املؤسسة طرحت 
املناقصتني ٢، ٢٠٠٦/٣ بشـــأن 
تصنيـــع وتوريـــد وتركيب 

الذي انتهـــى اليه رأي الفتوى 
والتشريع في هذا الشأن، وقد 
وافق على اجناز هذه االعمال 
كل من ديوان احملاسبة وجلنة 
املناقصات املركزية ولم جتاوز 
املبرم  القيمة االجمالية للعقد 
املناقصة ســـالفة  بناء علـــى 

الذكر.
وحول تقييم املرشدين قال: 
ان الهدف االساسي من تقييم 
املرشدين البحريني هو التعرف 
على كفاءة املرشدين البحريني 
العاملني في املؤسسة، خاصة 
الشهادات  بعد حصولهم على 
الدوليـــة كضباط  البحريـــة 
بحريني من االكادميية العربية 
للعلوم والتكنولوجيا، وبعد 
السنوات  قيام املؤسســـة في 
املاضيـــة بإعادة هيكلة القوى 
العاملة وتشجيع املوظفني على 
العمل بهذه املهن البحرية عن 
طريق عقد دورات بحرية داخلية 

لقيادة الزوارق والقاطرات. 
مضيفا: وتأتي عملية تقييم 
املرشدين البحريني ضمن اخلطة 
املوانئ، وذلك  العامة لتطوير 
رغبة في اعـــادة تأهيل جميع 
القطاعات املهنية خاصة املتعلقة 
باالعمال البحرية من ارشـــاد 
ومناولـــة وعمليـــات بحرية، 
وقد قامت املؤسســـة من قبل 

وتشـــغيل وصيانـــة رافعات 
جســـرية ملينائـــي الشـــويخ 
القيمة  والشعيبة، وقد بلغت 
التقديرية للمناقصتني املشار 
إليهما حوالي ٦٠ مليون دينار 
ملينـــاء الشـــويخ وحوالي ٦٥ 
مليون دينار مليناء الشعيبة، 
مضيفـــا اما عن عدد الكرينات 
واملعدات املطلوبة مليناء الشويخ 
فقد بلغ ٦ كرينات و٦ رافعات 
جسرية متحركة على عجالت 
مطاطيـــة و٩ رافعـــات تفريغ 
حاويات محملـــة و٤ رافعات 
تفريـــغ حاويـــات فارغة و٧٠ 
ترلة + مقطورة، فيما بلغ عدد 
الكرينات واملعـــدات املطلوبة 
مليناء الشعيبة ٧ كرينات و٢٠ 
رافعة جســـرية متحركة على 
عجالت مطاطيـــة و١٩ رافعة 
تفريـــغ حاويـــات فارغة و٣٨ 
ترلة + مقطـــورة، وقد حتدد 
هذا العدد من الكرينات واملعدات 
الشـــويخ والشعيبة  ملينائي 
وفقا لتوصية املستشـــار في 
هذا الشـــأن. أما عن الشركات 
التي تقدمت للتأهيل للدخول في 
املناقصتني املشار إليهما فهي: 
شركة ميتسوي Mitsui يابانية 
ووكيلها شركة الثويني، شركة 
ميتسوبيشي Mitsubishi يابانية 
ووكيلها شركة بحرة للتجارة، 
 Kone cranes شركة كوني كرينز
فنلندية ووكيلها شركة املعدات، 
شـــركة ليبر كونيتـــز كرين 
Liebherr ايرلندا ووكيلها الغامن 

للمواد اخلصوصية.
وقال: وقد تقدمت شـــركة 
Mitsui ووكيلهـــا  ميتســـوي 
شركة الثويني بعطاء وحيد في 
املناقصة رقم ٢٠٠٦/٢ ومن ثم 
فقد ألغيت هذه املناقصة من قبل 

جلنة املناقصات املركزية.
بينما تقدمت للمناقصة رقم 
 Kone ٢٠٠٦/٣ شركة كوني كرينز
cranes فنلندية ووكيلها شركة 
املعدات بعطـــاء مببلغ وقدره 

شهادة بكالوريوس املالحة التي 
حصل عليها من اجتازوا دورة 
ضابط ثالث من وزارة التعليم 
العالي بالكويت. الفتا الى ان عدد 
املستشارين غير الكويتيني لدى 
املؤسسة قد بلغ ٥ مستشارين 
وقـــد مت تعيينهم في غضون 
عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ وفقا للقواعد 
السارية، ونشير الى ان العمل 
قد جرى على ان يبدي ديوان 
احملـــاسبة مالحظاته االولية 
على اعمال وحسابات املؤسسة 
ومن ثم ترد املؤسسة على ذلك 
وفقـــا لظروف احلـــال في كل 
مالحظة على حدة، فاذا اقتنع 
ديوان احملاســـبة مبـــا قدمته 
املؤسسة من ردود على بعض 
تلـــك املالحظات عدل عن رأيه 
في شأنها، واذا متســـك ديوان 
احملاسبة برأيه في شأن غير تلك 
املالحظات اوردها في تقـــريره 
النهائي عن اعمــــال وحسابات 
املؤسسة، وعل ى هذا املقتضى 
جاء تقرير ديوان احملاســـبة 
خلوا من أي مالحظة حول أي 
من املستشـــارين العاملني في 
املؤسسة، ومن ثم فليست هناك 
أي مخالفة في هذا الشأن سواء 
ألحكام قانون انشاء املؤسسة 
رقم ١٣٣ لسنة ١٩٧٧ والالئحة 

يوما مضافا اليها مدة ١٥ يوما 
انتهت  املعدات، وقد  لتحضير 
اعماله بتاريخ ٢٠٠٨/١/١٤، أما عن 
قراءات أعماق تلك املراسي فقد 
تطابقت مع االعماق التصميمية 
لها وذلك على النحو الوارد في 

البيان املرفقة صورته.
واكد ان عدد الدورات التي 
اليها موظفو املؤسســـة  أوفد 
العربيـــة للنقل  لالكادمييـــة 
البحري ومعهد تدريب املوانئ 
التابع لها خالل االعوام من ٢٠٠٠ 
حتـــى ٢٠٠٩ قد بلغ ١٣٦ دورة 
على الوجه املبني في اجلدول 
املرافق صورته ويحصل املوفد 
الى دورة ضابط ثالث أو ثان 
الـــى حصوله على  باالضافة 
شـــهادة ضابط ثالـــث أو ثان 
على شهادة بكالوريوس مالحة، 
اما املوفد الى دورة ضابط اول 
فيحصل على شـــهادة ضابط 
أول كما يحصل املوفد الى دورة 
املاستر على شـــهادة ماستر، 
ونشير الى ان املوفد الى هذه 
الدورات امنا يحتفظ بالبدالت 
املقررة لوظيفته والتي ترتبط 
باملرتب وتأخذ حكمه، مضيفا: 
اما عن معادلة الشهادات التي 
حصل عليها املوفدون الى هذه 
الدورات فقد متت بالفعل معادلة 


