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نواب يتبّنون كادر »الموانئ«: سنقدمه بصفة االستعجال بداية دور االنعقاد

فرج ناصر
أجمع نواب في مجلس األمة على 
أهمية إقرار الكادر ملوظفي املوانئ 

من مرشدين وكباتنة.
وتبنى النائب أحمد السعدون 
اقرار الكادر لطرحه في مجلس األمة 
للتصويت عليه ألن خطورة العمل 
ال تساوي الراتب الذي يحصل عليه 

املوظفون في مؤسسة املوانئ.
ومن جانبه طلب رئيس نقابة 
مؤسس����ة املوانئ الكويتية علي 
السكوني خالل االجتماع التضامني 
ملوظف����ي املوانئ ولقائهم بأعضاء 
مجلس األمة إلقرار الكادر ملوظفي 
املوانئ بديوان الهنيدي بالعديلية 
الدعم منهم كأعضاء إلقرار الكادر 
ألنهم في أمّس احلاجة اليه، مؤكدا 
انهم تلقوا من اكثر من وزير وعدا 
ولكن ال حياة ملن تنادي، األمر الذي 
جعلهم يقومون بعمل عدة اضرابات 

ولكن لم تنظر اليهم احلكومة.
واضاف الس����كوني انه فوجئ 
بقيام احلكومة بإعطاء مبلغ وقدره 
مليون دينار للقضاة وتناس����تنا، 
لذا نطالب الن����واب بدعم الوزير 
البصيري م����ن خالل بيان خاصة 

فني����ة بحتة. وق����ال النائب أحمد 
السعدون لس����نا مع اجتاه القيام 
باالتصاالت أو الوساطات مع الوزراء، 
لكننا مستعدون ملتابعة هذه القضية 
التي قد يطول األمد لتحقيقها ألكثر 
من 3 سنوات ونستطيع ان منضي 
في القضية، لكن ال نريد ان جتري 
اتصاالت من خلفنا مع احلكومة واذا 
كان لكم حق سنقوم بتحقيقه لكم 
تشريعيا، ونحن منلك هذا احلق 
كنواب من خالل اقتراح مقدم بقانون 
يقدمه النواب ولسنا طرفا في إجراء 
ال����وزراء املختصني  اتصاالت مع 
ونستطيع ان نعد قانونا يفرض 
على احلكوم����ة اقرار حقوقكم من 
مادة واحدة بصفة االستعجال في 
القانون وأي لقاءات أو صفقات مع 
احلكومة سوف تسحب منها ولسنا 
طرفا في صفقات دون مساومة ودون 

جلوس مع احلكومة.
قد تقتنع ب����ان هناك عددا من 
النواب وتقر مطالبكم والهدف نريد 

العنب وليس الناطور.
وقال س����نقدم اقتراحا في دور 
االنعق����اد الق����ادم للحصول على 
حقوقكم ألننا مؤمنون بقضيتكم.

البصيري رفع لمجلس الوزراء
مذكرة تعديل بدل اإلشراف في »الموانئ«

رفع وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري مذكرة الى وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء بتعديل 
بدل االشراف للموظفني الكويتيني الشاغلني للوظائف االشرافية في 

مؤسسة املوانئ الكويتية.
وقال د.البصيري في مقدمة املذكرة: امياء الى املوضوع املبني آنفا 
بشأن تعديل بدل االشراف للموظفني الكويتيني الشاغلني للوظائف 
االشرافية في املؤسسة، حيث لم يتم تعديلها منذ اكثر من 30 عاما 
تقريبا، واضاف: نتش���رف بعرض تعديل بدل االشراف للموظفني 

الكويتيني الشاغلني للوظائف االشرافية على النحو التالي:

ان����ه وعدهم بذلك. من جانبه، قال 
النائب مسلم البراك اننا مع املطالب 
قلبا وقالبا وأنتم كموظفني وأبناء 
الكويت تطالبون بحقوقكم وهي 
قضية متس شريحة كبيرة منكم.
وأض����اف ان من ح����ق احلركة 
النقابية ان ترى املناسب للمطالبة 
بحقوق عامليها مطالبا إياهم بتحديد 
طبيعة عمل املوظفني، حيث يجب ان 

لهذا العمل وأرجو ان تتم صياغة 
املذكرة والتركيز على اصحاب املهن 

الشاقة.
من جهت����ه، قال النائب د.وليد 
الطبطبائ����ي نحن كن����واب ندعم 
املطالب العادلة للموظفني في املوانئ 
وباسمي وباسم زمالئي النواب ندعم 

املطالب ونؤيدها.
أما النائب د.فيصل املسلم، فقال 

العمل ال يعرفون خطورته، ويجب 
ان تكون املكافأة على قدر اإلنتاج، 
وفي القطاع اخلاص في مثل هذه 

األعمال هناك حوافز وبنسبة.
وأضاف هناك قناعة من الوزير 
املختص بهذه املطالب وهذا يعني ان 
70% من املشكلة قد انتهى، والسؤال 
ملاذا لم يتم تنفيذ القرار مادام الوزير 
البصيري مقتنعا به، ونحن نشعر 

تتضمن هذه املذكرة طبيعة االعمال 
الش����اقة التي يتعرض لها هؤالء 
املوظفون لذلك أمتنى وجود جلنة 
لتحديد طبيعة االعمال والتركيز 
على البدالت حتى نقوم بتحريك 
املوضوع، مشيرا الى انه يجب ان 
تكون املذكرة واضحة بطبيعة العمل 
حتى نضع الدولة امام مسؤولياتها 
ونتمنى ان يك����ون هناك جتاوب 

انها حقا معاناة نستشعرها في كل 
مفاصل الدولة وسيأتي نفس اليوم 

واملشكلة مكانك راوح.
ومتنى الطبطبائي ان يكون هناك 
تنس����يق نيابي مشترك  مؤكدا ان 
احلكومة ال تأتي اال حتت الضغط، 
وما لم يكن هناك تعاون بني النواب 
ستفش����ل. من جانبه، قال النائب 
خالد السلطان ان الذين ال ميارسون 

بأنكم مغبونون.
قال النائب م.ناجي العبدالهادي 
ما يؤخر مثل هذا الكادر قد يكون 
وج����ود 72 كادرا آخر لدى ديوان 

اخلدمة املدنية.
وأشار الى ان تكلفة الكادر وهي 
5 ماليني دينار ليست باملبلغ الكبير 
قياسا بالعالوات التي ستوزع على 
املراكز والقيادات املختلفة، والقضية 

البراك: مع مطال�ب الموظفين قلبًا وقالبًا ومن حق الحركة النقابية المطالبة بحقوق موظفيها
السلطان: الذين ال يمارسون العمل ال يعرفون خطورته ويجب أن تكون المكافأة على قدر اإلنتاج
الخدم�ة دي�وان  ل�دى  كادرًا   72 وج�ود  بس�بب  ال�كادر  ه�ذا  تأخي�ر  العبداله�ادي: 

الس�عدون: لس�نا م�ع اتج�اه القي�ام باالتص�االت أو الوس�اطات م�ع ال�وزراء
المس�لم: معاناة نستش�عرها في كل مفاصل الدول�ة والمش�كالت »مكانك راوح«
الطبطبائ�ي: نح�ن كن�واب ندع�م المطال�ب العادل�ة للموظفي�ن بمؤسس�ة الموان�ئ

خالل اجتماع نظامي للموظفين في ديوان الهنيدي بالعديلية

م. ناجي العبدالهادي د. فيصل املسلم صالح املال د. وليد الطبطبائي د. علي العمير مسلم البراك خالد السلطان

د.محمد البصيري

علي الدقباسي

أحمد السعدون

 )متين غوزال(جانب من احلضور في ديوان الهنيديالنائب خالد السلطان مصافحا مستقبليه

البراك يقترح وضع رمز بريدي لمدينة سعد العبداهلل الدقباسي يسأل الشمالي عن تحصيل أموال عامة في »المالية«
قدم النائب مس����لم البراك اقتراحا برغبة 
قال في����ه: نظرا ألهمية الرمز البريدي لضمان 
وصول الرسائل والبرقيات والطرود البريدية، 
وحيث ان هذا الترميز من االمور التي يجب ان 
يتم التعامل معها بشكل سريع عند استحداث 
مناطق سكنية جديدة. وحيث ان مدينة سعد 
العبداهلل أو ما تسمى جنوب اجلهراء تعاني من 
عدم وجود رمز بريدي اسوة باملناطق االخرى 
التي سهل هذا الرمز البريدي وصول رسائلهم 
بش����كل ميسر. لذا نقترح االسراع بوضع رمز 
بريدي ملدينة سعد العبداهلل لعدم وجود هذه 

اخلدمة البريدية.
كما وجه البراك سؤآال الى وزير املالية جاء 
فيه: سبق ان وجهت سؤاال بتاريخ 2009/7/19 
)قبل قيام الهيئة العامة لالستثمار ببيع حصتها 
ببنك بوبيان( تضمن الس����ؤال الفقرة التالية: 
هل وضح لبنك الكويت املركزي بصفته اجلهة 
الرقابية املطلعة عن وجود اي دراسة لزيادة 
رأسمال البنك؟ وهل توصل مجلس ادارة بنك 
بوبيان ألي نتيجة أو توصية أو قيمة أو مقدار 
لهذه الزيادة؟ وهل اطلع البنك املركزي اعضاء 
مجلس ادارة الهيئة العامة لالستثمار بصفته 
ممثال باملجلس على هذه النتائج قبل التوصل 

الى قرار؟ وهل متت دراسة هذا املوضوع بشكل 
فني واعداد دراسة متخصصة؟ وطلبت تزويدي 
بنسخة من جميع املراسالت والدراسات والقرارات 
ومحاضر االجتماعات بهذا اخلصوص. وبعد ان 
صدر اعالن بالبورصة بتاريخ 2009/9/1 والذي 
افاد بأن مجلس ادارة بنك بوبيان أوصى بزيادة 
رأسمال البنك بنس����بة 50% )100 فلس قيمة 
اسمية و150 عالوة اصدار للسهم الواحد( وان 
بنك الكويت املركزي قد وافق على تلك التوصية. 
طالب تزويده  بالتاريخ الذي تقدم به بنك بوبيان 
الى البنك املرك����زي يطلب املوافقة على زيادة 
رأسماله؟ وما التاريخ الذي وافق البنك املركزي 
على طلب الزيادة؟وما الدراسة التي متت من قبل 
البنك املركزي واملذكرة التي رفعت الى مجلس 
ادارة البنك املركزي والتي مت بناء عليها اعتماد 

املوافقة؟ مع تزويدي بصورة عنها.
� هل واف����ق مجل����س ادارة البنك املركزي 
باالجماع على تلك الزيادة أم متت املوافقة بأغلبية 
االعضاء وفي هذه احلالة يرجى تزويدي بأسماء 
االعضاء املوافقني والرافضني قرار الزيادة وذلك 
بناء على ان الهيئة قد باعت للتو حصتها، وان 
هناك ضياعا حلقها في االكتتاب بالزيادة وان 

هناك شبهة تنفيعية لعدة اطراف في ذلك.

� ذكر ان عالوة االصدار س����تبلغ 150 فلسا 
فقط، فما االسس التي اعتمد عليها تقدير تلك 
القيمة التي تعتبر متدنية بناء على االس����عار 
املختلفة التي وصل اليها سعر السهم بالبورصة، 
مع تزويدي باملبررات والدراس����ات املعدة في 

هذا الشأن.
� ما االجراءات واآللية واخلطوات التي تتطلب 
اتباعها من قبل البنوك والشركات اخلاضعة 
لرقابة البنك املركزي لزي����ادة رأس املال وكم 

تستغرق كل خطوة من هذه اخلطوات؟
كما يرجى تزويدي بكشف يوضح تاريخ 
جميع الطلبات التي قدمت للبنك املركزي من 
قبل اجلهات اخلاضعة لرقابته بشأن الزيادة 
برأس امل����ال وتاريخ املوافقة عليها أو الرفض 
واسباب ذلك الرفض ان وجد، وذلك منذ عام 2002 
وحتى تاريخه؟ وهل راعى البنك املركزي عند 
منح املوافقات مبدأ تضارب املصالح وشبهات 

التعدي على املال العام؟
� ما حجم كل الودائع احلكومية قبل وبعد 
عملية بيع الهيئة حلصتها ببنك بوبيان؟ مع 
حتديد سعر الفائدة ومددها. وهل سبق ان نفت 
ادارة بنك بوبيان وجود أى نية لزيادة رأسمال 

البنك من خالل الصحف والتصريحات؟

الدقباسي  النائب علي  وجه 
سؤاال الى وزير املالية جاء فيه: 
يرجى افادتي وتزويدي باآلتي: ما 
صحة قيام اإلدارة العامة للجمارك 
بتسليم احدى الشركات التجارية 
حق حتصيل أموال عامة لصالح 
الشركة؟ وما املسوغ القانوني لهذا 
اإلجراء؟ وما املكاتبات واملراسالت 
ومذكرات التفاهم والعقود التي 
جرت بني اإلدارة العامة للجمارك 
الش���ركة بخصوص هذا  وهذه 
املوضوع؟ ومن أجرى دراس���ة 
اجلدوى التي جترى غالبا ملثل 
هذه اإلج���راءات؟ ومن أعضاء 
الفريق الذي قام بها، واملشرف 
على تنفيذها؟ وهل توجد موافقة 
من وزارة املالية ومجلس الوزراء 
على مثل ه���ذه اإلجراءات؟ مع 
تزوي���دي بنس���خ توضح هذه 
املعلومات واملوافقات ان وجدت 
وقائمة بأسماء املوظفني املسؤولني 
عن هذا امللف وشهاداتهم العلمية 

ومسمياتهم الوظيفية.

وأس���باب التضارب في التنفيذ 
بني منفذ وآخر.

هل توجد دراس���ات إلعادة 
تنظيم منافذ اجلمارك بش���كل 
خ���اص واع���ادة تنظيمها هي 
واالدارة العامة للجمارك بشكل 
عام؟ اذا كانت االجابة بااليجاب 
الدراسات  يرجى تزويدي بهذه 
ان وج���دت واملراكز التي قامت 

في حالة صح���ة املعلومات 
الواردة في الس���ؤال األول، هل 
مت اصدار تعامي���م على املنافذ 
البري���ة والبحرية واجلوية من 
اإلدارة العامة للجمارك لتطبيق 
االتفاقية املشار اليها في السؤال 
األول والتي تقضي بحق الشركة 
التجارية بتحصيل أموال على 
البضائع الصادرة من الكويت؟ مع 
تزويدي بنسخ من هذه التعاميم 
وتواري���خ توزيعها على املنافذ 

البرية والبحرية واجلوية.
منى الى علمي ان ادارة منفذ 
جمرك العبدلي سجلت قضية في 
مخفر العبدلي على شركة جتارية 
حصلت رس���وما عل���ى بضائع 
الكويت، وفي حالة  صادرة من 
صحة هذه الواقعة كيف يسمح 
ملنافذ اخرى بالتحصيل في حني 
ان منفذا آخر يحيل القضية الى 
األمن العام، وعليه يرجى افادتي 
عن مدى س���المة اإلجراءات في 
تطبيق هذه االتفاقية ان وجدت 

بها واملبالغ التي تقاضتها نظير 
قيامها بهذه الدراسات، واملوافقات 
التي حصلت في هذا الشأن، واذا 
كانت االجابة بالنفي هل توجد نية 
لتطوير ودراسة هذا األمر؟ وهل 
توجد جلنة مشكلة لهذا الغرض؟ 
اذا كانت االجابة بااليجاب يرجى 
تزويدي مبحاضر اجتماع هذه 
اللجنة وقراراتها وتوصياتها، 
وه���ل مت تنفيذ ه���ذه القرارات 

والتوصيات؟
املديرين واملراقبني  واسماء 
الذي���ن تقدم���وا  واملوظف���ني 
العامة  االدارة  باستقاالتهم من 
للجمارك او احيلوا الى التقاعد، 
في السنوات اخلمس املاضية، 
وهل توجد مخالفات س���جلها 
ديوان احملاس���بة على االدارة 
العامني  العامة للجمارك خالل 
املاضي���ني؟ مع تزوي���دي بها 
التي  ان وجدت وباالج���راءات 
اتخذت لتالف���ي هذه املخالفات 

مستقبال.

تعديل بدل اإلشراف للموظفين الكويتيين الشاغلين للوظائف االشرافية الكويتية بمؤسسة الموانئ الكويتية

فئات بدل االشراف عدد الموظفينالوظائف اإلشرافية
بالدينار شهريا

23250مدير ادارة ومن في حكمه

68200مراقب ومن في حكمه

137150رئيس قسم ومن في حكمه

9100رئيس شعبة ومن في حكمه

تعديل بدل طبيعة العمل الخاصة للعاملين الكويتيين بمؤسسة الموانئ الكويتية

بدل طبيعة عمل عدد الموظفينمجموعة الوظائف ودرجاتها
للموظفين

بدل طبيعة عمل الرافعات 
والعمليات البحرية والتلوث

الوظائف القيادية
11300ممتاز

11200وكيل وزارة
11000وكيل وزارة مساعد

الوظائف العامة
25211555»أ«
95191535»ب«

65174505االولى
115159480الثانية
220144455الثالثة
25129430الرابعة

6113405اخلامسة
1101380السادسة
189355السابعة
79330�الثامنة

الوظائف الفنية المساعدة
6107400االولى
90375الثانية
80350الثالثة
71325الرابعة

63300اخلامسة
55275السادسة

الوظائف المعاونة
368200االولى
55175الثانية
44150الثالثة

تعديل المكافأة التشجيعية للعاملين الكويتيين في مؤسسة الموانئ الكويتية
مكافأة تشجيعيةمجموعة الوظائف ودرجاتها

الوظائف القيادية
1142ممتاز

850وكيل وزارة
750وكيل وزارة مساعد

الوظائف العامة
450»أ«
395»ب«

340األولى
285الثانية
230الثالثة
175الرابعة

140اخلامسة
135السادسة
130السابعة
125الثامنة

الوظائف الفنية المساعدة
130االولى
125الثانية
120الثالثة
115الرابعة

110اخلامسة
105السادسة

الوظائف المعاونة
105االولى
100الثانية
95الثالثة


