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تقدم النائب علي الدقباسي بسؤال الى جميع 6
ال���وزراء جاء فيه: كم يبلغ ع���دد املوظفني غير 
الكويتيني في االجهزة الرس���مية التابعة لكم؟ 
وما جنس���ياتهم؟ وكم رواتبهم؟ وما مسماهم 
الوظيفي؟ طالبا تزويده بكشف يتضمن جميع 

ما سبق ذكره.

الدقباسي يسأل الوزراء 
عن عدد الموظفين غير الكويتيين

الوعالن لخلق التنافس 
في سوق اللحوم

طالب النائب مبارك الوعالن 
احلكومة بالتحرك السريع خللق 
الش���ركات  مجال للتنافس بني 
العاملة في جتارة املواشي على 
اعتبار ان مثل هذا التنافس من 
ش���أنه ان يوفر اللحوم بأسعار 
مناس���بة وباجل���ودة املطلوبة 
التي يفتقر اليها اللحم املتوافر 
في األس���واق حاليا، مؤكدا على 
ضرورة التحرك الس���ريع على 
هذا الصعيد خصوصا مع قرب 

شهر رمضان املبارك.
وقال النائ���ب الوعالن ان ما 
يس���تغرب من���ه ان دولة مثل 
الكويت تعتمد على شركة واحدة 
فقط وهي شركة املواشي لتزويد 
اسواقها باملواشي واللحوم، مشيرا 
الى ان كون قضية ازمة اللحوم 
ليست باجلديدة على الساحة، 
فإن ذلك يتطل���ب من احلكومة 
سرعة التحرك على هذا الصعيد، 
خصوصا مع قرب شهر رمضان 
الذي يتم االقب���ال فيه بصورة 
مضاعفة على الس���لع الغذائية 

إجماال واللحوم خصوصا.

مخلد يستفسر عن مشروع إيصال
خدمة الهواتف األرضية لمنطقة سلوى

الطبطبائي: لماذا طرحت »الموانئ« مناقصة 
بشراء معدات بميناءي الشويخ والشعيبة؟

حماد يسأل عن قروض البنك 
الصناعي لشركة الفحم البترولي

م���رور ع���دة س���نوات لم تر 
املنط���قة اي تنفيذ لذلك على 

ارض الواقع.
وتساءل: ما اإلجراءات التي 
ات������خذتها وزارة املواصالت 
في طرح مشروع ايصال خدمة 
الهوات���ف االرضي���ة ملنطقة 
س���لوى؟ وما ع���دد اخلطوط 
الت����ي مت توفي�����رها للمنطقة 
منذ عام 2005 حتى اآلن وفقا 
ملا سبق وأعلنت الوزارة إمتام 
توفيرها؟ وما األسباب التي أدت 
الى تعط������يل تنفيذ مشروع 
احلزم���ة الضوئي���ة للهواتف 
مبنط������قة س���لوى وم���تى 
يتوقع طرح املش���روع؟ وما 
املتوق���ع لالنتهاء من  امليعاد 
توص������يل اخلدمة للمنطقة؟ 
وما خط���ة ال���وزارة ملعاجلة 
الوزارة  مش�������كلة عدم قيام 
بإيص���ال اخلدم���ة للمناطق 
املختلفة وم���ا اإلجراءات التي 
اتخذتها حتى اآلن ملعاجلة هذه 

املشكلة؟

يعلم ايضا ان هناك عقدا لبناء 
القاطرات  مبنى للبحارة وقادة 
بقيم���ة مليون وس���تمائة ألف 
دينار مضى على توقيعه عامان 
والى اآلن لم تقم الشركة ببناء 
ذلك املبنى وذلك بس���بب اهمال 
مسؤولي املؤسس���ة في بعض 
بنود العقد، االمر الذي ادى الى 
التأخير ف���ي املبنى رغم حاجة 
املوظفني لذل���ك املبنى بدال من 

املبنى املتهالك.
 واذا كان ه���ذا ه���و مجلس 
االدارة، فأي���ن هو م���ن االدارة 
العليا باملوانئ التي قامت بإعطاء 
بيانات مغلوطة وغير صحيحة 
لرئيس املجلس الطبي ورئيس 
ديوان اخلدمة املدنية عن بعض 
املوظفني الذين عملوا كمنتدبني 
مبكتب املدير العام؟ وكنا نتمنى 
من وزي���ر املواصالت ان يتفقد 
مرافق ميناء الشعيبة من مباني 
البحريني  البحارة واملرش���دين 
الذين كثرت  القاط���رات  وقادة 
ش���كاواهم من وجود القوارض 
مبقر عملهم وغرف معيش���تهم 
وكذلك عط���ل التكييف املركزي 
لسنوات وعطل البدالة املركزية 
مليناء الشعيبة اكثر من تسعة 
اشهر وهذا ما ملسناه من خالل 
زيارتنا مليناء الشعيبة منذ فترة 
قصيرة واكرر لوزير املواصالت 
االهتمام باملوظف الكويتي وعدم 
محاربته نفسيا عن طريق االجتاه 
الى اخلصخصة واطالب وزير 
املواصالت بتغيير مجلس االدارة 
الذي مضى على اغلب اعضائه 
اكثر من ثماني سنوات وتشكيل 
مجلس ادارة جديد وهيكل جديد 
العامني  املديري���ن  ومس���اعدي 
ملؤسسة املوانئ، وكما اطالب ايضا 
الكادر ملوظفي املؤسسة  بإقرار 
الذين لم تطرأ على رواتبهم اي 

زيادة منذ السبعينيات.

الكث������افة  املناط���ق ذات  من 
الس��������كانية العالي���ة وكان 
من املالئم ان ت������بادر وزارة 
املواصالت بتن������فيذ مشاريع 
شبكة االت������صاالت األرضية 
بها، وخ�����اصة وقد سبق ان 
وعد بل أعل���ن أكثر من وزير 
س���ابق عن مش���روع احلزمة 
الضوئية لتش���غيل الش���بكة 
باملن�����طقة، ول������كن ورغم 

والكرينات املوجودة فيها الحدى 
الشركات فلماذا تقوم املؤسسة 
الى اآلن بإرسال مشغلي رافعات 

جسرية لدورات خارجية؟
 فه���ذا يدل عل���ى التخطيط 
االداري واملالي باملؤسس���ة وان 
هناك مجموعة شركات تستحوذ 
على شركات املناولة واحلاويات 
والقطع البحرية ملؤسسة املوانئ 
واذا كانت هناك خطة للخصخصة 
فلم���اذا قامت املؤسس���ة بطرح 
مناقصة بشراء كرينات ومعدات 
مبيناءي الشويخ والشعيبة تزيد 
كلفتها عل���ى املائة مليون دينار 
وليعلم وزير املواصالت ان مجلس 
ادارة املؤسسة يقف متفرجا امام 
كل هذا الفساد وان هناك مناقصتني 
لتعميق ممرات ميناء الش���عيبة 
كلفت الدولة مبلغا وقدره خمسة 
مالي���ني دينار ومازالت الس���فن 
تالمس القاع في ميناء الشعيبة 
وان هناك العديد من املناقصات 
التي عليها مخالفات من قبل ديوان 

احملاسبة.
وهل تعلم يا وزير املواصالت 
ان هناك مصعدا مضى على انشائه 
خمس سنوات كلف املؤسسة مبلغ 
رب���ع مليون دينار والى اآلن لم 
يدخل اخلدمة؟ وتس���اءل: وهل 

وجه النائب مخلد العازمي 
سؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة 
د.محمد البصيري بشأن توفير 
اخلدمات االسالسية للمناطق 

اإلسكانية.
العازم���ي: تق���وم  وق���ال 
وزارة امل������واص���الت وف����ق 
مس���ؤولياتها األساسية على 
توفير خدمات املرافق احليوية 
خل������دمة املناطق اإلسكانية. 
وتعتبر خدم���ة االت�����صاالت 
األرضية واحدة من اخلدمات 
ي�������ج���ب توفيره���ا  الت���ي 
وت����ش���غيلها بصورة حتقق 

الغاية منها.
 وهذه اخلدم���ة الرتباطها 
مبصالح املواطنني وأعم����الهم 
ت�����نال  ان  اليومي���ة يج���ب 
ال���الزم إلجن���از  االه���تم���ام 
م����شاريعها ضمن خطة واضحة 
وم���دد زمن�����ي���ة مع�����قولة 
من ال���وزارة، مض����يفا: كانت 
منط�����قة سلوى تعد واح�����دة 

قال النائب د.وليد الطبطبائي 
انه أصيب بالدهشة بسبب تصريح 
وزير املواصالت بأنه يتجه الى 
القطاعات  تخصي���ص بع���ض 
مبؤسس���ة املوان���ئ الكويتي���ة 
وتش���غيلها من قبل الش���ركات 
متناس���يا املوظفني ال���ذي ذاقوا 
االمرين بالفساد االداري واملالي 
الكويتية منذ  املوانئ  مبؤسسة 
اكثر من 10 س���نوات وحتى تلك 
اللحظة حيث انه لم يتم االلتفات 
الى قضايا الفس���اد التي سجلت 
من قب���ل ديوان احملاس���بة منذ 
 ع���ام 2000 وحتى ع���ام 2009.

 واكد: باالضافة الى ما نش���رته 
الصحف من اهمال واضح للمرافق 
العامة واملباني املدمرة مبيناءي 
الشعيبة والش���ويخ فضال عن 
الكويتي  عدم االهتمام باملوظف 
الذي اعطى لتلك املؤسس���ة من 
العمل  جهده وصحته في مجال 
البحرية والكرينات  القطع  على 
واالرشاد البحري وبدال من مكافأته 
بكادر يساعده على ظروف املعيشة 
الصعب���ة يطالب املس���ؤولون 
باملؤسسة وعلى رأسهم رئيس 
مجلس االدارة باخلصخصة لكي 
حتل الشركات موظفيها االجانب 
بدال من اخواننا الكويتيني الذين 
من الطبيعي انها ستستغني عنهم 
غالبية الش���ركات في حال عدم 
احلاجة لهم، مضيفا: واذا كانت هذه 
خطة املؤسسة منذ اعوام فلماذا 
قامت بإرسال العديد من موظفيها 
ف���ي دورات كلفت الدولة ماليني 
الدنانير ومن ثم تأتي بش���ركة 
لتأجير محطة احلاويات والكرينات 
مبيناء الشعيبة، وشركات لتأجير 
القطع البحرية؟ وهي دائما تتحدث 
باالرباح السنوية لقطاع احلاويات 
وان هناك وفرة مالية باملؤسسة، 
وقال: اذا كانت املؤسسة قد قامت 
بتأجير محطة حاويات الشعيبة 

وجه النائب سعدون حماد سؤاال لوزير املالية مصطفى الشمالي 
جاء فيه:

قام البنك الصناعي مبنح شركة صناعات الفحم البترولي 3 قروض 
االول منه����ا بقيمة 20 مليون دين����ار، والثاني بقيمة 15 مليون دينار 

والثالث بقيمة 15.5 مليون دينار:
فمن هم االشخاص الذين قاموا بتوقيع العقود اخلاصة مبنح هذه 
القروض التي تبلغ قيمتها االجمالية 50.500.000 دينار الى ش����ركة 
صناعات الفحم البترولي كممثلني عن البنك الصناعي في عقوده مع 
شركة صناعات الفحم البترولي »املكلسن«؟ وما صفاتهم ومسمياتهم 
الوظيفية في هذا البنك؟ ومن هم املسؤولون املباشرون لهم في البنك؟ 
وملاذا مت منح هذه القروض لشركة الفحم البترولي بالذات دون غيرها 
مع علم البنك ان رأس����مالها ال يتجاوز 250 الف دينار ومتت زيادته 
ال����ى 15 مليون دينار؟ ما االجراء الذي اتخذه البنك الصناعي لضمان 
اس����تعادة اموال الدولة املؤمتن عليها للتنمية الصناعية حينما زار 
املصنع وعلم قبل ذلك بتأخر سداد اقساط القرض؟ هل يسمح البنك 
لكل املقترضني على الس����واء بالتأخر املتكرر في س����داد االقساط او 

جتزئتها كما فعلت شركة صناعات الفحم البترولي؟

 د.وليد الطبطبائي 

مخلد العازمي 

جانب من اجتماع جلنة الداخلية والدفاع أمس

الحربش يحّذر من أزمة سياسية
 في حال التمديد لبعض الضباط

حذر رئيس جلنة الداخلي����ة والدفاع د.جمعان 
احلربش من ازمة سياسية سيكون سقف املساءلة 
فيه����ا مفتوحًا اذا قام����ت وزارة الداخلية واحلرس 

الوطني بالتمديد لبعض الضباط.
وقال احلربش عقب اجتماع جلنة الداخلية والدفاع 
امس ان االجتماع كان بحضور ممثلني عن وزارة الدفاع 
لبحث موضوع حوافز الضباط املتقاعدين، مشيرا الى 
ان هذا االجتماع هو الثاني بعد اجتماعهم مبمثلني عن 
الداخلية واحلرس الوطني. وابدى احلربش اسفه على 
عدم تقدمي ممثلي الدفاع رأيا واضحا بشأن احلوافز، 
الفتا الى ان اللجن����ة ترفض متديد هذا القرار، وان 
اي متديد سيش����كل خلال في التطبيق وسنحاسب 
املسؤولني عنه. واشار احلربش الى ان ممثلي الدفاع 
طلبوا السماح بالتمديد لبعض التخصصات الفنية 
النادرة والتي حتتاجها الوزارة وعليه طلبت اللجنة 
قائم����ة بهذه التخصصات تقدم الى اللجنة لالطالع 

عليها واتخاذ القرار املناسب حولها.
وقال احلربش ان اللجنة تطرقت ايضا الى بدل 
اخلطر ملنتسبي وزارة الدفاع، وان املخاطبات بهذا 
الشأن مستمرة منذ سنتني بني وزارتي الدفاع واملالية 
والتي في كل مرة تقوم برفضها وزارة املالية، موضحا 
ان ب����دل اخلطر يصرف ملنتس����بي وزارة الداخلية 
واحلرس الوطني »فلماذا اذن يستثنى منه منتسبو 
الدفاع؟«. وحذر احلربش من أي قرار يتخذ من قبل 
وزارتي الدفاع والداخلية بشأن احلوافز اثناء دراسة 
اللجنة للموضوع،  مهددا بازمة سياس����ية سيكون 

سقف املساءلة فيها مفتوحا!
وبني انه منى الى علمه ان هناك تقريرا رفع في 
وزارة الداخلية واحلرس الوطني باس����ماء ضباط 
سيتم التمديد لهم، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء 
برفض هذا القرار واحترام عمل اللجنة حتى تنتهي 

من دراسة املوضوع ورفع تقرير ملجلس االمة.

أكد أن سقف المساءلة فيها مفتوح

البراك للشمالي: هل هناك أصول مملوكة
 للشركة الكويتية لالستثمار في »صندوق العوائد«؟

وجه النائب مس����لم البراك 
س����ؤاال لوزير املالية مصطفى 
الشمالي بشأن »صندوق العوائد 

االستثماري«.
وقال البراك: باإلش����ارة إلى 
س����ؤالي املق����دم لك����م بتاريخ 
2008/10/23 بشأن طرح الشركة 
الكويتية لالستثمار لصندوق 
استثماري حتت مسمى صندوق 
العوائد االستثماري وبناء على 
إجابتك����م بتاري����خ 2008/11/9، 
مشيرا الى ان رأسمال الصندوق 
يتراوح بني 5 و200 مليون دينار 
ويهدف الى االستثمار في أسهم 
الشركات املدرجة وغير املدرجة 
داخل الكويت وخارجها وكان من 
املقرر حسب ما تناقلته األوساط 
املالي����ة أن الش����ركة الكويتية 
لالس����تثمار والهيئ����ة العام����ة 
لالستثمار تعتزمان إدراج بعض 
األصول االس����تثمارية اململوكة 
لها ضمن ه����ذا الصندوق على 
أمل بيعها م����رة أخرى ألطراف 
كانت تسعى لسنوات المتالك هذه 
األصول وكانت متنعها الشروط 
املتبع����ة في بيع  والضواب����ط 
أصول الهيئة العامة لالستثمار 

وشركاتها التابعة.
وتس����اءل البراك عن قائمة 
األصول التي ستدرج بالصندوق 
إن وج����دت، وم����ا طبيعة تلك 
األصول؟ وما القيمة التي سيتم 

مت أخذ موافق����ة الهيئة على هذه 
الشروط؟

وتساءل البراك: هل مت استكمال 
اجراءات طرح الصندوق لالكتتاب 
التصري����ح الصحافي  العام بعد 
املش����ار الي����ه ف����إذا كان اجلواب 
باإليجاب من هم أكبر مس����اهمي 
الصندوق وم����ا االصول املدرجة 
ب����ه اململوكة او امل����دارة من قبل 
الش����ركة الكويتية لالستثمار او 
الهيئ����ة العامة لالس����تثمار، واذا 
كان اجلواب بالنف����ي فما مصير 
أموال املكتتب����ني بالصندوق وما 
مصير املوافقات التي مت احلصول 
التجارة والبنك  عليها من وزارة 
املركزي؟ ومن اي حساب مت خصم 
مصاريف تأسيس الصندوق سواء 
اإلعالن او طباعة نشرة االكتتاب 
او اي مصاريف اخرى وكم تبلغ 
قيمة تل����ك املصاريف؟ عند قيام 
اي ش����ركة من الشركات اململوكة 
للهيئة العامة لالستثمار بتأسيس 
صندوق استثماري او الدخول في 
التزامات  او  املشاريع استثمارية 
مالية مببالغ كبيرة قد تصل الى 
200 مليون دينار، كما هي احلالة 
املاثلة، فهل تأخذ تلك الش����ركات 
العامة لالستثمار  الهيئة  موافقة 

على تلك املشاريع؟
من قام باملوافقة على تأسيس 
هذا الصندوق في الشركة الكويتية 

لالستثمار؟

االحتياطي الع����ام، فهل هناك اي 
مراسالت او مقترحات قدمت من 
قبل الشركة الكويتية لالستثمار في 
إدراج أي أصل من أصول الهيئة في 
هذا الصندوق مع تزويدها بتاريخ 
كتاب طلب الشركة وكتاب رفض 
الهيئة لهذه الصندوق؟ والالفت 
أن  للنظر من مالم����ح الصندوق 
رأسماله يتراوح بني 5 و200 مليون 
دينار وميكنه استثمار 60 مليون 
دينار من رأسماله في شركة واحدة 
وميكن االكتتاب ألي ش����خص ب� 
180 مليون دينار وحده ما يعادل 
90% من رأسمال الصندوق، فهل 
هذه الش����روط حققت أهدافها في 
استكمال اجراءات طرح الصندوق 
لالكتتاب العام؟ وهل هذه الشروط 
تعتبر عادلة ل����دى الهيئة، وهل 

الصحاف����ي لعبدالصم����د حاجي 
بتاريخ 2008/8/20 الذي أفاد بتمديد 
فترة االكتتاب الستقطاب شريحة 
كبيرة من العم����الء العائدين من 
اإلجازة الصيفية وهذا مخالف ملا 
أفدمت به في إجابتكم »فما وضعية 
هذا الصندوق حاليا؟« وتساءل: 
هل هناك أي من األصول اململوكة 
للشركة الكويتية لالستثمار أدرجت 
في هذا الصندوق حسب الدراسات 

املعدة؟
هل هناك اي م����ن الصناديق 
االس����تثمارية احمللية املؤسس����ة 
مؤخرا من قبل الشركة الكويتية 
لالستثمار لم تساهم الهيئة العامة 
لالستثمار به؟ لقد أفدمت بأن الهيئة 
درست هذا الصندوق وقررت أنه 
ال يتماشى مع إستراتيجية قطاع 

بيعها للصن����دوق ومن الذي قام 
بتقييمها؟ وما نسبة ملكية الهيئة 
الكويتية لالستثمار؟  او الشركة 
وما اجلهة التي اقترحت إنش����اء 
ه����ذا الصندوق مع حتديد اس����م 
ومنصب من وقع هذا الطلب؟ طالبا 
تزوي����ده بصورة من الكتاب وأي 
مراسالت متت بني الشركة الكويتية 

لالستثمار بهذا اخلصوص.
وقال: ولقد أفدمت بأن الشركة 
الكويتية لالستثمار تقدمت في عام 
2007 بعرض فرصة لالس����تثمار 
في صندوق العوائد االستثماري 
وهو صندوق يستثمر في االسهم 
املدرجة وغير املدرجة وقد قامت 
الهيئة بدراس����ة الصن����دوق من 
الفني����ة واملهنية  جميع جوانبه 
ورأت ان الصندوق ال يتماشى مع 
استراتيجية قطاع االحتياطي العام 
في هذه املرحلة وملا كانت الشركة 
الكويتية لالستثمار شركة مملوكة 
للهيئة العامة لالس����تثمار بشكل 
مطلق وما تديره او متلكه من أموال 

هي عبارة عن أموال عامة.
وس����أله: لقد حصلت الشركة 
الكويتية لالستثمار على موافقة 
وزارة التج����ارة مبوج����ب القرار 
ال����وزاري رقم 285 لس����نة 2008 
 2008/4/27 بتاري����خ  الص����ادر 
اضافة الى موافق����ة بنك الكويت 
املرك����زي وطرحت هذا الصندوق 
التصريح  العام حسب  لالكتتاب 

مسلم البراك  مصطفى الشمالي

القالف يعزي ذوي ضحايا حريق الجهراء 
قدم النائب حس����ني القالف 
ل����ذوي ضحايا حريق  تعازيه 
اتقدم  الق����الف:  اجلهراء. وقال 
بخالص التعازي وصادق املواساة 
الهلنا ذوي ضحايا احلريق في 
اجلهراء واه����ل الكويت جميعا 
وعلى رأس����هم صاحب السمو 
االمير، ونبتهل الى اهلل عز وجل 
ان يرحم املتوفيات برحمته وان 
يلهم اهاليهن الصبر والسلوان 
ومين على املصابات بالش����فاء 
العاج����ل، ان����ه على كل ش����يء 

حسني القالفقدير.


