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وجه النائب مس���لم البراك 
حزمة أس���ئلة لوزي���ر املالية 
مصطفى الشمالي حول »احالة 
ادارة  رئيس واعضاء مجلس 
العامة  بالهيئة  العاملني  نقابة 
لالستثمار الى النيابة العامة« 
جاء فيها، باالشارة الى سؤالي 
لكم بتاريخ 2008/8/26 بشأن 
احالة رئيس واعضاء مجلس 
ادارة نقاب���ة العاملني بالهيئة 
العام���ة لالس���تثمار للنيابة 
العامة وهم كل من خالد املجحم، 
د.احمد الرفاعي، مصعب الفليج 
ويعقوب بن عل���ي وذلك بعد 

تقدميهم تقريرا لوزير املالي���ة بالتطاول على 
املال العام، وحيث ان ردودكم على تلك االسئلة 
والواردة لنا بتاريخ 2008/10/23 وقد جاءت بشكل 

غير واضح لذا يرجى االفادة مبا يلي:
لقد س���ألتكم هل متت احالة التقرير السابق 
ذك���ره لديوان احملاس���بة او النيابة العامة كما 
نص عليه القانون، وقد اجبتم بأن مجلس ادارة 
النقابة لم يتقدم بأي تقارير عن التطاول على 
املال العام الى وزير املالية رئيس مجلس ادارة 
الهيئة، وكل ما قدم���ه رئيس النقابة الى وزير 
املالية كتابني احدهما بتاريخ 2007/9/20 واآلخر 
بتاريخ 2007/11/25 تضمنا اقواال مرس���لة عن 
التط���اول على املال العام، ونود أن نوضح لكم 
بأن هذا الكالم مناف للحقيقة حيث قمتم بتسلم 
عدة كتب من النقابة فباالضافة الى ما ذكرمت من 
كتب فقد مت تقدمي عدة كتب اخرى لكم بتاريخ 
2007/12/5 و2007/12/24 و2008/2/4 مشتملة على 
شرح واف لوقائع التطاول على املال العام وبها 
الكثير من املستندات املهمة بالتطاول على املال 
العام فعلى س���بيل املثال هناك شيك صادر من 
البنك االهلي الكويتي من حساب شركة كيفان 
العقارية مقابل ش���راء حصة من اسهم الشركة 
اململوكة  العقارية  الوطنية للخدمات  الكويتية 
للهيئة العامة لالستثمار لصالح احد االشخاص 
كما ان هناك مذكرة داخلية مهمة من الش���ركة 
الكويتية لالستثمار مؤرخة في 2004/5/4 قدمت 
ضمن تلك املستندات تفيد بحصول العديد من 
املسؤولني على اسهم تلك الشركة وبسعر رمزي 
ومذكور بها تفاصيل مهمة باسمائهم وشيكاتهم 
وتواريخها وارقامها مقابل حصولهم على اسهم 
تلك الشركة كما ان هناك مستندات اخرى مهمة عن 
بيع اخوان العضو املنتدب للهيئة الصول عقارية 
لشركة تعتبر الهيئة العامة لالستثمار مساهما 
رئيس���يا فيها اضافة الى الكثير من املستندات 
االخرى املهمة وهذا يخالف ما افدمت به بأن النقابة 
كل ما قدمته عبارة عن اقوال مرسلة عن التطاول 

على املال العام.
واضاف لقد افدمت بأن االدارات املختصة بالهيئة 
قامت بالرد عل���ى االدعاءات الواردة في الكتاب 
املش���ار اليه وتفنيدها لعدم قيامها على اساس 
صحيح من الواقع والقانون، وهنا نتساءل مادام 
املسؤول االول بالهيئة العامة لالستثمار هو املتهم 
بالتطاول على املال العام فهل كان باعتقادكم ان 
يقوم املسؤولون التابعون له بادانته، وملاذا يلجأ 

العضو املنتدب للهيئة للموظفني 
التابعني ل���ه في تقرير براءته 
من عدمها واحجامه عن احالة 
املوضوع للنيابة العامة تبرئة 
لساحته علما أن قرار مجلس 
ادارة الهيئ���ة رقم 2008/1 كان 
واضحا باحالة التقرير للنيابة 
العامة وق���ام العضو املنتدب 
بالهيئ���ة بااللتف���اف على هذا 
القرار وتقدمي ش���كوى اخرى 
للنيابة العامة ال تنس���جم مع 

قرار مجلس ادارة الهيئة.
وزاد في س���ؤاله: لقد أفدمت 
وحسب ما ورد مبحضر اجتماع 
مجلس ادارة الهيئة بتاريخ 2008/1/20 ولتضليل 
مجلس االدارة حي���ث أفدمت بأن ما مت تزويدكم 
به من مس���تندات ال يتعدى قصاصات لبعض 
الصحف وبعض املستندات املبتورة والناقصة، 
وهنا نسأل: هل املستندات التي ذكرناها تعتبر 
بنظرك مبتورة وناقصة ومن يقرر هذا التوجه 
هل هو مجلس ادارة الهيئ���ة أم النيابة العامة 

حسب ما نص عليه القانون.
ولقد أفدمت بأنه ليس من نصوص قانون الهيئة 
أو قانون حماية األموال العامة أو قانون اجلزاءات 
واحملاكم��ات اجلزائية ما يلزم الهي����ئة بإح������الة 
الكتاب سالف الذكر الى ديوان احملاسبة أو النيابة 
العامة علما بأنكم تطوعتم بتلفيق اتهامات باطلة 
وظاملة ألعضاء النقابة وقمتم بإحالتهم للنيابة 
العامة خللط األوراق أمام املس���ؤولني بالدولة، 
ولقد برأت النيابة العامة أعضاء النقابة، كما مت 

رفض تظلمكم من قبل احملكمة.
واضاف البراك: لق���د أفدمت بأن قرار مجلس 
ادارة الهيئة بإب���الغ النيابة العامة ضد رئيس 
مجلس ادارة النقابة وبعض أعضاء املجلس قد 
طرح املوض���وع برمته على النيابة العام������ة، 
بين����ما كان قرار الني����ابة العامة رقم 2008/340 
يخالف هذا الكالم جملة وتفصيال وان التوصي�����ة 
الواردة بق���رار مجلس ادارة الهيئ���ة بإح���الة 
املذكورين للنيابة العامة لم يتم األخذ بها حتى 
ال حتقق النيابة العامة مبوضوع التطاول على 

املال العام.
وهل تعتبر الشركة الكويتية الوطنية للخدمات 
العقارية اململوكة للشركة الكويتية لالستثمار 
ملك الهيئة العامة لالستثمار بطريق غير مباشر 
وهل التزال الهيئة مالكة لهذه الشركة من خالل 
الشركة الكويتية لالستثمار وتسمى حاليا الشركة 

الكويتية العقارية القابضة.
 وما حقيقة س���عي العضو املنتدب للهيئة 
العامة لالستثمار الى استصدار كتاب من هذه 
الشركة تفيد فيه الشركة بأن الهيئة ال متلك أسهما 
حاليا وال سابقا بالش�������ركة علما بأن الشركة 
كانت مملوكة للهيئة بط����ريق غير مب�����اشر 
من خالل ملكيتها للشركة الكويتية لالستثمار 
والتزال الهي����ئة متتلك نسب����ة مؤثرة فيها عن 
طريق الشركة الكويتية لالستث����مار فما مدى 
صحة قيام الشركة بإصدار مثل هذا الكتاب؟ فإذا 
كان اجلواب باإليجاب فأرجو تزويدي بصورة 

منه.

وجه النائب خالد السلطان 
سؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جاب���ر اخلالد جاء فيه: يرجى 
تزويدي باآلتي: عدد القضايا 
املس���جلة في وزارة الداخلية 
كجن���ح والتي حتمل الوصف 
القانوني اآلتي: قضايا اخلمور 
وقي���ادة مركبة حت���ت تأثير 
املش���روبات الروحية وإقالق 
راح���ة الغير بس���بب تناول 
الشراب املسكر، وقضايا الفعل 
الفاض���ح العلني والتحريض 
على الفسق والفجور، وقضايا 
الع���رض وادارة  الزنا وهتك 

مكان للدعارة، وذلك اعتبارا من 2003/1/1 حتى 
2007/12/31 مع بي���ان نتيجة التصرف في هذه 

القضايا.

واضاف سائال ما آخر هيكل 
تنظيم���ي ل���وزارة الداخلية، 
العام���ة  االدارة  وتبعي���ة 
للتحقيقات للهيكل التنظيمي 
للوزارة، وصالحيات الس���يد 
وكي���ل وزارة الداخلي���ة على 
االدارة العام���ة للتحقيق���ات، 
وم���دى صحة قي���ام الوزارة 
بتعليق لوح���ات إعالنية في 
املخافر مكتوب فيها رقم هاتف 
لإلبالغ عن عدم وجود احملقق، 
الوزارة  الذي دفع  والس���بب 
الى إلغاء مباني التحقيق في 
احملافظات؟ وهل توجد دراسة 
موضوعي���ة تقيم هذه التجربة قبل اإلقدام على 
إلغاء مباني التحقيق في احملافظات؟ مع تزويدي 

بنسخة من هذه الدراسة.

النائ���ب عل���ي  طال���ب 
الدقباسي وزير النفط ووزير 
االعالم الشيخ احمد العبداهلل 
بالتدخل حل���ل قضية كبير 
مهندس���ي القط���اع النفطي 
الدرجة 17 وحذر  واعطائهم 
من املماطلة والتسويف وعدم 
جتاهل مطالب املهندسني وان 
على الشيخ احمد العبداهلل اال 
يفرق بني املوظفني ومساواتهم 
واجللوس على طاولة احلوار 
الناجعة،  للوصول للحلول 
وكفانا استهتارا وتعنتا من 
قبل بع���ض القياديني الذين 

يديرون املؤسس���ات بروح املزاجية واقصاء 
اآلخرين.

واك���د الدقباس���ي اهمية 
القضية كونها متس شريحة 
كبيرة م���ن ابنائنا بالقطاع 
النفط���ي الذي ال يخفى على 
احد اهميته وتفاني العاملني 
به خلدمة الوطن ويواجهون 
االخطار واملصاعب بعملهم.

ال���ى ان احللول  ونب���ه 
تكمن في تدخل الوزير واال 
تصب���ح القضية كرة ثلج ال 
حتمد عقباها، واكد الدقباسي 
الى جان���ب جلنة  وقوف���ه 
مهندسي القطاع النفطي وانه 
سيحضر االعتصام املزمعة 
اقامته يوم الثالثاء املقبل ملس���اندة املهندسني 

في مطالبهم.

الطبطبائي يقترح إنشاء هيئة للرقابة اإلدارية تتبع مجلس الوزراء
تشكل من رئيس ونائب له و3 أعضاء من ذوي الخبرة واالختصاص

د.وليد الطبطبائي 

فيها في اط����ار القانون والتأكد 
من حتقيق املس����اواة ومراعاة 
العدال����ة وتكافؤ الفرص بينهم 

وحسن معاملتهم«.
ورغبة في تدعيم الرقابة على 
اجلهاز االداري اعد هذا االقتراح 
بقانون بإنشاء جهاز جديد باسم 
»هيئ����ة الرقابة االدارية« ليحل 
محل اجلهاز الذي انشئ مبوجب 
املرس����وم رقم 271 لسنة 2002 

سالف الذكر.
وتتميز هيئة الرقابة االدارية 
ع����ن جه����از خدم����ة املواطنني 

باآلتي:
1 - يشمل اختصاصها جميع 
ال����وزارات واالدارات احلكومية 
واجلهات ذات امليزانيات امللحقة 
واملستقلة، وال ميتد اختصاصها 
ال����ى الس����لطتني التش����ريعية 
والقضائية واالمور العسكرية 
او االمني����ة املتعلق����ة باجليش 
والش����رطة واحل����رس الوطني 

»املادة 13«.
2 - لها سلطات اكثر اتساعا 
في مباش����رة نشاطها فلها على 
االخص االط����الع على االوراق 
ولو كانت سرية، وطلب وقف 
املوظف ع����ن العمل »املادة 5«، 
ولها كذلك تفتيش االش����خاص 
ومنازل املوظفني بعد احلصول 
على اذن من النيابة العامة، وكذلك 
تفتيش اماكن العمل واالستعانة 
بالشرطة اثناء اجراء التفتيش 

»املادة 8«.
3 - يجوز للرقابة االدارية 
ان جت����ري التحريات واملراقبة 
الس����رية بالوس����ائل الفنية اذا 
رأت مقتضى لذلك مبا ال ميس 
احلرية الشخصية وحرمة احلياة 
اخلاصة، واذا اسفرت التحريات 
او املراقبة التي جتريها الرقابة 
االدارية عن شبهة ارتكاب جرمية 
جنائية احالت االوراق الى جهة 
التحقي����ق املختص����ة »االدارة 
النيابة  او  العامة للتحقيق����ات 
العامة بحس����ب االحوال«، واذا 
اسفرت عن ارتكاب مخالفة ادارية 
احالت االوراق الى اجلهة االدارية 
املختصة، ويتعني على اي من 
هاتني اجلهت����ني احاطة الرقابة 
االدارية علما مبا اتخذته في شأن 
اجلرمية او اخلطأ املسلكي من 

اجراءات »املادة 7«.
وقد احال القانون الى الئحة 
تنفيذية تضع االحكام الوظيفية 
العضاء الرقابة االدارية الفنيني 
اما سائر العاملني فيها من غير 
االعضاء الفنيني فيخضعون في 
شؤونهم الوظيفية لقانون ونظام 

اخلدمة املدنية »املادة 14«.

خارجها الداء اعمال الهيئة.
والتنس����يق مع وزي����ر املالية 
لتخصيص االعتمادات املالية الالزمة 
للهيئة وتدرج ه����ذه االعتمادات 

مبيزانية مجلس الوزراء.
مادة 12: تق����دم الهيئة تقريرا 
الوزراء تبني فيه  سنويا ملجلس 
مقترحاتها بشأن خدمة املواطنني 
وتقييم اداء اجلهات احلكومية وما 
تكشف لها من مخالفات تستلزم 
اتخاذ اجراء عام ملعاجلتها، ويقدم 
رئيس الهيئة تقريرا دوريا لرئيس 
مجلس الوزراء كل ستة اشهر عن 
اعمال الهيئة وتقييم اداء اجلهات 
احلكومية في مجال خدمة املواطنني 
واالجراءات املطلوب اتخاذها لرفع 

كفاءة االداء في هذا املجال.
الهيئ����ة  م����ادة 13: تباش����ر 
اختصاصاتها مبا ال يتعارض مع 
املقررة للجهات  الداخلية  الرقابة 
احلكومية او مع اختصاص ديوان 
احملاسبة او ديوان اخلدمة املدنية، 
كما ال يدخل في اختصاص الهيئة 
متابعة اعمال السلطتني التشريعية 
والقضائية واالمور العسكرية او 
االمنية املتعلقة باجليش او الشرطة 

او احلرس الوطني.
مادة 14: تصدر الالئحة التنفيذية 
لهذا القانون مبرسوم وتضع هذه 
الالئحة النظام الوظيفي العضاء 
الهيئة، ويشمل ذلك وظائف اعضاء 
الهيئة وشروط شغلها والدرجة 
املالية لكل وظيفة واحكام تقييم 
االداء والترقي����ة والنقل والندب 
واالعارة والتأديب وانتهاء اخلدمة، 
وغير ذلك من الشؤون الوظيفية 
وتسري في شأن العاملني بالهيئة 
من غير اعضائها االحكام املنصوص 
عليها في املرسوم بالقانون رقم 15 
لسنة 1979 واملرسوم الصادر في 

1979/4/4 املشار اليهما.
مادة 15: يلغى املرسوم رقم 271 
لسنة 2002 املشار اليه وحتل هيئة 
الرقابة االدارية محل جهاز خدمة 
املواطن����ني وتقيي����م اداء اجلهات 

احلكومية.
مادة 16: تؤخذ االعتمادات املالية 
الالزمة لتنفيذ احكام هذا القانون 

من االحتياطي العام للدولة.
وجاء ف����ي املذكرة االيضاحية 
للقانون بتاريخ 2002/10/21 صدر 
املرسوم رقم 271 لسنة 2002 بإنشاء 
جهاز خدمة املواطنني وتقييم اداء 
اجلهات احلكومية، ويتولى اجلهاز 
الثانية من  حس����بما جاء باملادة 
هذا املرسوم »تقييم اداء اجلهات 
احلكومية خلدمة املواطنني وذلك 
مبتابع����ة مصاحله����م والطلبات 
املقدم����ة منهم الى ه����ذه اجلهات 
الجناز ما يثبت له����م من احقية 

أشخاص ومنازل املوظفني املنسوبة 
اليهم املخالفات بعد احلصول على 
إذن كتابي بذلك من النيابة العامة 
إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو 
التخاذ هذا اإلجراء على انه يجوز 
ألعضاء الهيئة دون إذن من النيابة 
العامة تفتيش أماكن العمل وغيرها 
مما يستعمله املوظفون املنسوبة 
إليهم املخالفات وللهيئة االستعانة 
برجال الشرطة أثناء إجراء التفتيش 
ويجب ان يحرر محضر بحصول 
التفتيش ونتيجة وجود املوظف 

أو غيابه عند إجرائه.
مادة 9: يك����ون تعيني رئيس 
ونائ����ب رئيس الهيئة مبرس����وم 
بناء على ترشيح املجلس األعلى 
للقضاء ويكون تعيني سائر أعضاء 
الهيئة وكذلك العاملون بها من غير 
األعضاء بقرار من رئيس الهيئة.

م����ادة 10: يؤدي رئيس الهيئة 
وس����ائر أعضائها قبل مباش����رة 
أعمالهم ميينا بأن يؤدوا أعمالهم 
باألمانة والص����دق ويكون تأدية 
اليمني لرئيس الهيئة ونائبه أمام 
رئيس مجلس ال����وزراء أما باقي 

األعضاء فأمام رئيس الهيئة.
م����ادة 11: يتولى رئيس الهيئة 
إدارة أعم����ال الهيئ����ة وتصريف 
ش����ؤونها ومتثيلها ف����ي عالقتها 
بالغير وأمام القضاء، وتكون له 
املقررة  الس����لطات والصالحيات 
للوزير في شؤون الهيئة وله ان 
يتخذ ما ي����راه الزما من القرارات 
لتحقي����ق الغرض الذي قامت من 

أجله وعلى األخص:
العم����ل بالهيئة،  وضع نظام 
وتشكيل ما يحتاجه العمل بالهيئة 
من فرق عمل أو جلان دائمة أومؤقتة 

ويحدد اختصاصاتها.
وتصريف شؤون الهيئة املالية 
واالدارية والفنية ووضع اللوائح 

الالزمة لذلك.
ي����راه من  واالس����تعانة مبن 
املختصني وذوي الكفاءة واخلبرة 
س����واء في اجلهات احلكومية او 

اجناز مصالح املواطنني واقتراح 
وسائل تالفيها والتعاون مع اجلهات 
احلكومية في دراسة نظم العمل بها 
الزالة العيوب التي تعرقل حسن 
االداء احلكوم����ي وتعوق حتقيق 

خدمة املواطنني.
ووضع نظام الستطالع الرأي 
الع����ام فيما تبذل����ه احلكومة في 
مجال خدم����ة املواطنني، وتفعيل 
العامة في اجلهات  العالقات  دور 
احلكومية لتحقيق حسن معاملة 
املواطنني وذل����ك مبتابعة ادارات 
خدمة املواطنني والعالقات العامة في 
اجلهات احلكومية في اداء رسالتها 

وحسن معاملة املواطنني.
م����ادة 3: تخت����ص الهيئة مبد 
الوزراء والوزراء  رئيس مجلس 
بأي بيانات أو معلومات أو دراسات 
يطلبونها منها، والقيام بأي عمل 
يعه����د به إليها مجلس الوزراء أو 

رئيس مجلس الوزراء.
مادة 4: ترف����ع الهيئة تقارير 
متضمنة نتيجة حترياتها وأبحاثها 
ودراساتها ومقترحاتها الى رئيس 
مجل����س الوزراء التخ����اذ ما يراه 

بشأنها.
م����ادة 5: يك����ون للهيئ����ة في 
س����بيل مباش����رة اختصاصاتها 
االطالع والتحفظ على أي ملفات 
أو بيان����ات أو أوراق أو احلصول 
على صور منها، من اجلهة املوجودة 
فيها هذه امللف����ات أو البيانات أو 
األوراق ولو كانت سرية، وكذلك 
استدعاء من ترى سماع أقوالهم من 
املوظفني كما يجوز لها ان تطلب 
وقف املوظف عن أعمال وظيفته 
إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك، 
ويجب على اجلهة التابع لها املوظف 

ان تستجيب لهذا الطلب.
م����ادة 6: يعاق����ب تأديبيا أي 
موظف في اجلهات التي تباش����ر 
الهيئة اختصاصاتها فيها، يخفي 
بيان����ات يطلبها أعضاء الهيئة أو 
ميتنع عن تقدميها إليهم أو يرفض 
إطالعهم عليها، مهما كانت طبيعتها، 
وكذلك من ميتنع عن تنفيذ طلب 

االستدعاء.
مادة 7: للهيئة عند االقتضاء ان 
جتري التحريات واملراقبة السرية 
بالوسائل الفنية املختلفة التي تراها 
مبا ال ميس احلرية الش����خصية 
وحرم����ة احلي����اة اخلاص����ة وإذا 
أسفرت التحريات أو املراقبة عن 
التحقيق أحيلت  أمور تستوجب 
األوراق الى اجلهة اإلدارية املختصة 
أو جهة التحقيق بحسب األحوال 
وعلى اجلهة اإلدارية املختصة أو 
جهة التحقيق إفادة الهيئة مبا انتهى 

إليه التحقيق.
مادة 8: للهيئة ان جتري تفتيش 

قّدم النائب د.وليد الطبطبائي 
اقتراحا بقانون بانشاء هيئة الرقابة 

االدارية وجاء في القانون:
م����ادة 1: الرقابة االدارية هيئة 
مس����تقلة تتبع مجل����س الوزراء 
وتشكل من رئيس ونائب له وعدد 
ثالث����ة اعضاء م����ن ذوي اخلبرة 

واالختصاص.
وفي تطبيق احكام هذا القانون 
يقصد بالهيئة »الرقابة االدارية« 
وباجله����ات احلكومية »الوزارات 
واالدارات احلكومية واجلهات ذات 

امليزانيات امللحقة واملستقلة«.
مادة 2: مع عدم االخالل بحق 
اجله����ات احلكومية ف����ي الرقابة 
وفحص الشكوى والتحقيق تختص 

الهيئة باآلتي:
متابعة تنفيذ القوانني والتأكد 
من ان القرارات واللوائح واالنظمة 
الس����ارية وافية لتحقيق الغرض 

منها.
والكشف عن املخالفات االدارية 
التي تقع من  واجلرائم اجلنائية 
املوظفني باجلهات احلكومية اثناء 
او  مباشرتهم لواجبات وظائفهم 
بسببها كما تختص بكشف وضبط 
اجلرائم التي تقع من غير املوظفني 
وتس����تهدف املساس بسالمة اداء 
واجب����ات الوظيف����ة او اخلدمات 
العامة، وذلك بش����رط احلصول 
على اذن كتابي من النيابة العامة 
قبل اتخاذ االج����راءات، وللرقابة 
االدارية في سبيل ذلك االستعانة 
برجال الشرطة وذوي اخلبرة مع 
حترير محضر او مذكرة بحسب 

االحوال.
وتقييم اداء اجلهات احلكومية 
خلدمة املواطنني، وذلك مبتابعة 
مصاحلهم والطلبات املقدمة منهم 
الى هذه اجلهات الجناز ما يثبت لهم 
من احقية فيها في اطار القانون، 
والتأكد من حتقيق املساواة ومراعاة 
العدال����ة وتكافؤ الف����رص بينهم 

وحسن معاملتهم.
الطلبات والعرائض  ومتابعة 
والشكاوى والتظلمات التي تقدم 
من املواطنني الى اجلهات احلكومية 
الهيئة مباشرة، وفحصها  الى  او 
لالس����راع في البت فيها في اطار 

القوانني.
وتقييم اداء اجلهات احلكومية 
في مجال خدمة املواطنني والتزامها 
العامة  باداء اعمالها بالسياس����ة 
للدولة وفقا لبرنامج عمل احلكومة، 
ولها في هذا الشأن ابداء الرأي في 
تعيني او جتديد تعيني ش����اغلي 

الوظائف القيادية بهذه اجلهات.
وبحث وحتري اسباب القصور 
في العمل واخلدمات والكشف عن 
التي تعرقل  العم����ل  عيوب نظم 

البراك يسأل الشمالي عن إحالة
مجلس إدارة نقابة هيئة االستثمار للنيابة

الهاجري: على وزير النفط 
المساهمة في حل مشكلة البطالة

القطاع يستوعب خمسة آالف وظيفة العمير لتكريم رجال أمن الدولة

مسلم البراك

دليهي الهاجري
خالد السلطان

علي الدقباسي

د.علي العمير

طالب أمني س����ر مجلس األمة 
الهاجري »وزير  النائب دليه����ي 
النفط الش����يخ أحمد العبداهلل ان 
يضع حدا لسياسة العقود اخلاصة 
بتوفير العمالة للقطاع النفطي وان 
يدعم انهاء قضية البطالة وتوظيف 
املواط����ن الكويتي في هذا القطاع 
احلس����اس والذي يعتبر شريان 
الوطن����ي، موضحا ان  االقتصاد 
القطاع النفطي يس����توعب حاليا 
ما ال يقل ع����ن 5 آالف وظيفة في 
مختلف املج����االت، مؤكدا على ان 
الشباب الكويتي على أمت االستعداد 
لسد هذا االحتياج بشرط ضمان 
األم����ان الوظيف����ي له م����ن خالل 
التعاقد املباش����ر. وقال الهاجري 
في تصريح صحافي »على وزير 
النفط والقيادات النفطية املشاركة 
بجدية وبشكل فعال في حل مشكلة 
البطالة في املجتمع الكويتي عبر 
فتح الفرص الوظيفية في القطاع 
النفطي« مضيفا ان »القطاع النفطي 
بحاجة الى عدد كبير من العمالة 
حتى تس����د النقص احلاصل فيه 
وذلك ألن هذا القطاع احليوي الهام 
في أمس احلاجة خلدمات األيدي 
العاملة الكويتية، وعلى س����بيل 
املث����ال فاملصافي النفطية حتتاج 
ألكثر م����ن 1000 وظيفة مش����غل 
مصفاة فقط، ومثل ذلك في باقي 
قطاعات الشركة فما بالك بشركات 

مؤسسة البترول األخرى«.
واضاف »انن����ي على يقني ان 
القطاع مبجمل ش����ركاته بحاجة 
مل����ا فوق ال����� 5000 وظيفة حاليا 
لس����د االحتياج الع����ام، وال أعلم 
ما الس����بب الذي يجع����ل الوزير 
النفطي����ة تتحفظ في  والقيادات 
التوظي����ف« الفتا »الى ان القطاع 
بحاجة لوظائف متنوعة من حملة 
الش����هادات اجلامعي����ة من فنيني 

واداريني وكذلك مخرجات الثانوية 
العامة الراغبة في العمل في قطاعات 
اإلطفاء واألمن والسالمة وتشغيل 

احلقول وتشغيل املصافي«.
وأكد الهاجري على »ان القطاع 
النفطي في حاجة والبلد يئن من 
نسبة البطالة املرتفعة ومطلوب 
فورا من الوزير ان يساهم في حل 
مش����كلة البطالة عبر فتح مجال 
التوظيف في القطاع« مبينا »انني 
متعجب جدا من مسؤولي الوزارة 
إذ يستعينون بسد نقص العمالة 
عبر إبرام عقود مع القطاع اخلاص 
لتوفير العمالة )الكويتية( بدال من 
سياسة التعاقد املباشر مع املواطن«. 
ولفت الهاجري »ال يغيب عن أي 
عاقل املال املهدر لتنفيع أصحاب 
شركات توفير العمالة والتي ليس 
لها أي دور س����وى ان حتول بني 
املواطن واالستقرار الوظيفي عن 
طريق التعاقد املباشر وال يغيب عن 
ذهن العقالء ما في ذلك من ضياع 
للفرص الوظيفية على املواطنني 
لذا أطالب وزير النفط بش����دة ان 
يضع حدا لسياسة العقود اخلاصة 
لتوفير العمالة وان يدعم املواطن 

الكويتي«.

طال���ب النائب د.علي العمير بتكرمي رج���ال الداخلية والعاملني 
بأمن الدولة على ما يقومون به من اعمال جليلة تعمل على احلفاظ 
على أمن البلد واس���تقراره، وقال النائب العمير ان العاملني بجهاز 
أمن الدولة يتعرضون ملخاطر عظيمة خالل العمليات التي يقومون 
بها والتي تكون ذات طبيعة مواجهة مع خاليا ارهابية او مسلحني 
او عناصر مخربة، وقال العمير اننا نطالب وزير الداخلية بانصاف 
هؤالء الش���باب الذين ال يدخرون جهدا ف���ي احلفاظ على أمن البلد 

وصيانته من أي مخاطر أو فتنة يحاول البعض نشرها.
وقال النائ���ب العمير ان اجلهاز احلكوم���ي دأب على تكرمي كل 
من يخدم الوطن ويوجه اليهم رس���ائل الشكر واجلوائز واحلفاوة 
اال اننا لم نس���مع في اآلونة االخيرة انه مت تكرمي أي من رجال امن 
الدولة والذين اثبتوا حرصهم الش���ديد وتفانيهم في العمل من اجل 

الوطن واملواطن.

قدم النائب فالح الصواغ سؤاال لوزيرة التربية 
ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود جاء فيه: 
منى الى علمي قيام جامعة الكويت � كلية الهندسة 
والبترول � خالل العامني 2007 و2008 بدراس���ات 
حتليلية جلودة الهواء في ضاحية علي صباح السالم 
وكذلك كان هناك دراسة لتحليل جودة الهواء في 
العام 2009 للضاحية السكنية نفسها، حيث مت في 

مختبرات اجلامعة قياس وحتليل مركبات كالفورم 
 PM 2.5 لدهايد والبنزين وجزيئات الغبار العالقة
والتولوين واكاسيد الكبريت واكاسيد النتروجني 
وغاز االوزون االرضي والفينول والعديد من املركبات 
الكيميائي���ة االخرى، لذا يرج���ى تزويدي باآلتي: 
ملخص هذه الدراسات والنتائج والتوصيات التي 

مت التوصل اليها نتيجة لهذه الدراسات.

الصواغ يسأل عن دراسة جودة الهواء بضاحية علي صباح السالم

السلطان للخالد: ما عدد قضايا الخمور 
والفعل الفاضح المسجلة لدى الداخلية؟

الدقباسي يطالب العبداهلل بالتدخل 
لحل قضية مهندسي القطاع النفطي

الزلزلة: 1750 دينارًا الحد األقصى 
للمرتبات التقاعدية

د.يوسف الزلزلة

قدم النائب د.يوسف الزلزلة 
اقتراحا بقانون بش���أن تعديل 
التأمينات  بعض أحكام قانون 
االجتماعي���ة الص���ادر باألمر 
األميري رقم 61 لسنة 1976 وجاء 
في القانون: يستبدل بنص الفقرة 
األولى من املادة الثانية من قانون 
التأمينات االجتماعية املش���ار 
إليه النص التالي: »يكون احلد 
األقص���ى للمرتبات املنصوص 
عليها في هذا القانون 1750 د.ك. 
الفا وسبعمائة وخمسني دينارا 

شهريا«.
وجاء في املذكرة اإليضاحية 
للقانون: في ظل حرص الدولة 
عل���ى توفير احلي���اة الكرمية 
العامل���ني بجمي���ع  ألبنائه���ا 
املدنية والعسكريني  القطاعات 
والقطاع االهلي، وقيامها بزيادة 
الرواتب األساسية وما في حكمها 
من عالوات وبدالت مثل العالوة 
االجتماعي���ة وع���الوة األوالد 
والبدالت التخصصية للفئات 

رفع احلد األقصى للمعاش���ات 
التقاعدية ليصبح 1750 دينارا 
ش���هريا بدال م���ن 1250 دينارا، 
حيث ان احلد األقصى للمعاش 
التقاع���دي بصورته احلالية ال 
يخدم فئة كبي���رة من العمالة 
الكويتية احلالية واملستقبلية 
في جمي���ع القطاعات، مما دفع 
عددا كبي���را من املتقاعدين الى 
طل���ب العمل في القطاع االهلي 
بعد التقاعد كما رفض عدد من 
التقاعد بسبب  الدولة  موظفي 

ضعف املعاش التقاعدي.
لذا كان لزام���ا علينا التقدم 
باالقتراح بقانون يختص برفع 
احلد األقص���ى للمعاش وذلك 
الثانية من  املادة  بتعديل نص 
التأمين���ات االجتماعية  قانون 
الصادر باألمر األميري رقم 61 
لسنة 1976 وذلك مسايرة حلالة 
الوفرة االقتصادية واملالية التي 
يتمتع به���ا االقتصاد الكويتي 

اآلن.

والتخصصات املختلفة.
كما قامت الدولة باملوافقة على 
اعتماد الكوادر املهنية اخلاصة 
لفئات كثيرة من العاملني وذلك 
في ظل صدور القانون رقم 19 
لس���نة 2000 الصادر في شأن 
دعم العمالة الوطنية وتشجيعها 
للعمل في اجلهات غير احلكومية، 
األمر الذي يس���توجب ضرورة 


