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وجه النائب د.محمد احلويلة سؤاال لوزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس االمة 14
د.محمد البصيري حول كثرة تواجد االبراج الهوائية لشبكات االتصاالت املتنقلة للشركات 
الثالث داخل املناطق الس����كنية، طالبا تزويده بأعداد هذه االبراج داخل املناطق السكنية مع 
حتديد االعداد حس����ب القطع السكنية ملناطق الكويت، بالتقارير الصادرة من وزارة الصحة 
والهيئة العامة للبيئة لعدم وجود آثار سلبية على صحة املواطن من هذه االبراج »الشيكات 
الهوائية« داخل املناطق الس����كنية، واالفادة ان كان هناك رس����وم يتم حتصيلها من شركات 

االتصاالت الثالث مقابل السماح لها سواء للوزارة او الوزارات االخرى.

الحويلة يسأل عن أبراج االتصاالت في المواقع السكنية

لم تتم االستعانة بالجهات البحثية أو االكاديمية الوطنية في إعداد الدراسات البيئية المطلوبة للمشروع

البصيري: التنسيق مع »البلدية« لمناقشة توسعة المطار الدولي

مسلم البراك

د.حسن جوهر 

د.محمد البصيري

الى  البراك  النائب مسلم  دعا 
إلغاء اتفاقية عقد وقف عبدالعزيز 
البابطني باعتب����اره عقدا جائرا 

وباطال.
ف����ي تصريح  الب����راك  وقال 
للصحافيني ان مجلس األمة طالب 
بإلغاء العق����د الذي مت التصريح 
مبوجبه إلقامة وقف على أمالك 
الدولة من خالل ارض مساحتها 
5 آالف مت����ر مربع وتقع في اهم 
املواق����ع في مدين����ة الكويت في 
حني تقدر قيمتها مبا ال يقل عن 
50 مليون دينار. واش����ار الى ان 
ال����وزراء رقم 1130  قرار مجلس 
الذي اتخذه في جلسته املنعقدة 
في تاري����خ 2008/11/3 الذي نص 
على »تكليف وزير العدل ووزير 
االوقاف والشؤون االسالمية او من 
يفوضه بالتنسيق مع ادارة الفتوى 
والتشريع للتفاوض بينها وبني 
الواقف في وقف البابطني لتعديل 
بعض شروط الوقف بحيث يكون 
للدولة ممثلة في  األمانة العامة 
نصيب من ري����ع الوقف يوازي 
نسبة مساهمتها فيها ويخصص 

طالب النائب د.حسن جوهر 
بفتح املجال امام الشباب الكويتي 
من خريجي كلية احلقوق للتقدم 
والتسجيل لاللتحاق بالوظائف 
املعلن عنها في االدارة العامة 
النيابة  للتحقيقات، وكذل���ك 
العامة، وخاصة ممن كانوا قد 
استكملوا شهاداتهم اجلامعية 
خالل السنوات التي مت ايقاف 
االعالن والتسجيل فيها لهذه 

الوظائف.
واكد جوهر انه انطالقا من 
املبادئ والنصوص الدستورية 
اخلاص���ة بالعدال���ة وتكافؤ 
الفرص بني املواطنني، وحرصا 
على حق الشباب الكويتي من 
املتميزين واملتفوقني دراسيا في 
املنافسة مع زمالئهم، فإنه ال 
يجوز حرمان خريجي السنوات 
السابقة من التقدم لشغل هذه 
الوظائف، مضيفا: ما ذنب هؤالء 

الوزراء للشؤون  رئيس مجلس 
القانوني����ة ووزير العدل ووزير 
األوقاف والش����ؤون االس����المية 
التراخي في  الى عدم  واحلكومة 
اس����ترداد حق الدولة في امالكها 

وأموالها.
ودعا البراك ايضا الى محاسبة 
املس����ؤولني عن هذا التفريط في 
هذه األمالك ووضع حد الستمرار 
هذا التعدي الصارخ لالس����تيالء 

عليها.
واشار الى ان اس����تمرار هذا 
التراخي وترك هذا الباب مفتوحا 
العامة  لالس����تيالء على األموال 
وامالك الدولة سيفتح املجال امام 
اي شخص واي عائلة للتقدم الى 
امالك الدولة وتقدمي مليوني دينار 
للحصول على ارض إلقامة وقف 
باسمها والتصرف بريعه بينما 
تكون ارض الدولة بقيمة 50 مليونا 

وما يدفعه الواقف مليونني«.
وشدد البراك على ضرورة ان 
العدل  تس����عى احلكومة ووزير 
لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتغيير 

هذا العقد اجلائر.

والعدل عند تخرجهم؟
ودعا جوهر وزير الداخلية 
الع���دل واالوق���اف  ووزي���ر 
والشؤون االسالمية الى وضع 
ابنائهما املواطنني على مسطرة 
واح���دة والنظ���ر اليهم بعني 
املساواة والسماح ملن يرغب من 
اخلريجني القانونيني بالتسجيل 
في دورات التحقيقات والنيابة 
العامة منذ آخر اعالن س���ابق 
ومتكينهم م���ن التنافس على 
القبول فيها تبع���ا ملعدالتهم 
القبول  الدراسية واختبارات 
واملقابالت الشخصية لتمكني 
املفاضلة على أساس  معايير 
الكفاءة واالقتدار واالستحقاق 
احلقيقي لش���غل مث���ل هذه 
التي  الوظائ���ف احلساس���ة 
تعبر عن ضمي���ر العدالة في 
دول���ة القانون واملؤسس���ات 

الدستورية.

جلوائز باسم الدولة او لألغراض 
االخرى التي تراها«.

وأضاف البراك: »وباالضافة الى 
ذلك هناك الشروط الواردة في قرار 
مجلس الوزراء رقم 321 املتخذ في 
اجتماعه املنعقد في 2007/4/22 وما 
طلبته األمانة بشأن نسبة األمانة 

احملددة ب� 5% مقابل اإلدارة.
ورفض البراك هذا االستمرار 
في االستيالء على امالك الدولة من 
خالل عقد جائر وباطل، داعيا نائب 

الشباب الذين كانت طموحاتهم 
ورغباتهم ف���ي االنضمام الى 
التحقيق���ات والنيابة  س���لك 
العامة تصطدم بعوائق خارج 
ارادتهم وبسبب وقف االعالن 
والتوظيف في هذين املرفقني 
املهمني من قبل وزارتي الداخلية 

البراك إللغاء اتفاقية عقد وقف البابطين

جوهر لتوظيف خريجي كلية الحقوق
في اإلدارة العامة للتحقيقات

الغانم يشكر »التشريعية« لموافقتها 
على قانون حماية الوحدة الوطنية

عسكر يقترح تمليك المطلقة منزاًل حكوميًا

تقدم النائب مرزوق الغامن باس���مه وبأسماء 
زمالئه النواب بالش���كر للجنة التشريعية على 
موافقته���ا على اقتراح بقانون في ش���أن حماية 
الوح���دة الوطنية، مؤكدا ان ه���ذا االقتراح يأتي 
في ظل حاجة البالد املاسة للحفاظ على النسيج 
االجتماع���ي وحمايته من التفرق���ة والعنصرية 
والطبقية واملناطقية والطائفية. يذكر ان النواب 

الذين تقدموا باالقتراح هم: مرزوق الغامن، علي 
الراشد، عبداهلل الرومي، حسني احلريتي، يوسف 
الزلزلة. وينص االقتراح بقانون في شأن حماية 
الوح���دة الوطنية باحلبس ال يتجاوز الس���نتني 
وبغرام���ة مالية تقدر ب� 20 الف دينار او بإحدى 
العقوبتني كل من يع���ّرض الوحدة الوطنية في 

الكويت للخطر.

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة اكد 
فيه ان املرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي 
ولديها ابناء تعاني من مش���اكل عدة، حيث ان 
دورن���ا في املجتمع ان نرف���ع معاناتها ونحقق 
لها االطمئنان في بلدها حتى يتسنى لها تربية 
ابنائها تربية صاحلة دون ضغوط نفس���ية او 
اجتماعية او قانونية تصرفها عن دورها الرئيسي 

في بناء املجتمع.
مشيرا الى اننا كمجتمع يجب ان نكون كالبنيان 
الواحد يشد بعضه بعضا واذا اشتكى منه عضو 

تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى.
وينص االقتراح على »استحقاق املرأة الكويتية 
املطلقة او األرملة التي لديها أطفال حق التملك 

ملنزل حكومي«.

الحريتي يسأل عن إجراءات »الكويتية«
 لدراسة الطيران في الخارج

وجه النائب حس���ني احلريتي س���ؤاال لوزير املواصالت ووزير 
الدولة لش���ؤون مجلس األمة د.محمد البصيري جاء فيه: ان بعض 
أبنائنا الطلبة )وعددهم أحد عشر طالبا( توجهوا الى اخلارج لدراسة 
الطيران على نفقتهم اخلاصة بعد وعد من مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بقبولهم كطيارين لديها بعد ان ينهوا دراسة الطيران. وقد 
اس���تكمل ثالثة من هؤالء الطلبة دراس���ة الطيران وحازوا رخصة 
الطيران األوروبية. وملا عادوا الى الوطن فوجئوا برفض املؤسسة 
قبولهم بعد ان حتملوا تكاليف الدراسة وتكبدوا مشاق االغتراب في 
اخلارج، متسائال: ما االجراء الذي تتخذه املؤسسة عادة عندما يتقدم 
اليها احد املواطنني برغبته في دراسة الطيران باخلارج على حسابه 
اخلاص مع تعهد املؤسسة بتعيينه كطيار عندما يستكمل دراسته 
ويعود الى البالد؟ وهل يتم في مثل هذه احلالة ابرام عقد بني الطالب 
واملؤسسة؟ واذا كانت االجابة بااليجاب، يرجى موافاتي بصورة من 
هذا العقد. وهل وعدت املؤسس���ة هؤالء الطلبة )وعددهم كما سبق 
القول احد عشر طالبا( شفويا أو كتابيا بتعيينهم بها كطيارين بعد 
ان يس���تكملوا دراس���ة الطيران ويعودا الى البالد؟ واذا كان هؤالء 
الطلبة قد س���افروا الى اخلارج لدراسة الطيران بعد حصولهم على 
مثل هذا الوعد، ملاذا امتنعت املؤسس���ة عن احلاقهم بها كطيارين؟ 
وهل استعانت بدال منهم بطيارين اجانب. ما عدد الذين تقدموا الى 
املؤسسة بطلب تعيينهم كطيارين بها، وعدد الذين قبلتهم املؤسسة، 
وعدد الذين رفضت قبولهم، وذلك خالل الس���نوات الثالث األخيرة، 
مع بيان جنسية كل منهم، واملعايير التي مت على أساسها قبول طلب 
التعيني أو رفضه. ما عدد الطيارين العاملني حاليا باملؤسس���ة وما 

جنسياتهم وما نسبة الكويتيني منهم؟

قال وزي���ر املواصالت ووزير 
الدولة لشؤون مجلس االمة د.محمد 
البصيري انه مت التنسيق مع بلدية 
الكويت في االمور اخلاصة بحدود 
مط���ار الكويت الدول���ي وعالقته 
باملخطط الهيكلي للدولة وخطط 
النق���ل املوضوع���ة والدراس���ات 
املرورية. جاء ذلك ردا على سؤال 
الطبطبائي بشأن  للنائب د.وليد 

توسعة مطار الكويت الدولي.
واك���د البصي���ري ان املجلس 
البلدي اصدر قراره بش���أن عدم 
املوافقة على بناء مطار جديد بدال 
من املطار احلالي جنوب او غرب 
البالد، كما وافق على توسعة موقع 
املطار احلالي جه���ة اجلنوب الى 
الدائري السابع وجهة الغرب ومت 
التنسيق مع االدارات املختلفة في 
وزارة الداخلية بخصوص االمور 

املتعلقة بأم���ن املطار واجلوازات 
والهجرة واملالجئ واملرور.

مت التنسيق مع الهيئة العامة 
الدراس���ات  للبيئ���ة فيما يخص 
البيئية املطلوبة والتقنيات اخلاصة 
القوان���ني واملتطلبات  بتطبي���ق 
اخلاص���ة بالهيئة، مت التنس���يق 
مع وزارات اخلدمات مثل »وزارة 
الكهرباء � وزارة املواصالت � وزارة 
االشغال« بشأن ايصال اخلدمات 
املتعلقة بهم، مت التنسيق مع وزارة 
الدفاع بش���أن اخالء موقع قاعدة 
عبداهلل املبارك ومساحتها املطلوبة 
واملوق���ع البديل لها وذلك ألخذها 
بعني االعتبار عند حتديث املخطط 
الهيكل���ي، أدلت كل من ش���ركات 
الطيران الوطنية والعاملية ومقدمي 
اخلدمات االرضية بآرائها وخططها 
املوضوعة للتوسعة وكذلك شركات 

للتعليق عليها، وبعدها قامت االدارة 
بعمل عرض تقدميي لعرض نتائج 
الدراسة ولتلقي االستفسارات عنها 
وذلك الدراج أي تعديالت مطلوبة 
في الدراسة قبل عرضها واعتمادها 
االخير. وحول االستعانة باجلهات 
البحثية واالكادميية الوطنية في 
اع���داد هذه الدراس���ات؟ وما هذه 
اجلهات؟ وما طبيعة مشاركتها؟ 
قال البصيري: لم تتم االستعانة 
باجله���ات البحثي���ة او االكاميية 
الوطنية في اعداد الدراسات املذكورة 

اعاله.
وعن اجلهات احلكومية وغير 
احلكومية التي شاركت في اعداد 
هذه الدراس���ات؟ وما الدور الذي 
قامت به كل جهة؟ قال البصيري 
ان االدارة العام���ة للطيران املدني 
قامت بتوجيه كتب تعريف وشرح 

موجز عن اهداف الدراسات للعديد 
م���ن اجله���ات احلكومي���ة وغير 
العالقة باملشروع  احلكومية ذات 
وطلب تسمية ممثل عنها ودعوتهم 
الذي  التمهيدي  حلضور العرض 
اعده املستشار ومن اهم هذه اجلهات 
»الديوان االميري � وزارة التخطيط 
� وزارة االشغال � وزارة الطاقة � 
وزارة املواصالت � بلدية الكويت 
� وزارة الداخلية � وزارة الدفاع � 
االدارة العام���ة للجمارك � االدارة 
العامة لالطفاء � وزارة الصحة العامة 
� الهيئة العامة للبيئة � الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية � 
الشركة الكويتية لتزويد الطائرات 
بالوقود )كافك���و(« باالضافة الى 
شركات الطيران الوطنية ومقدمي 
اخلدمات االرضية في مطار الكويت 

الدولي.

الوقود ومتوي���ن الطائرات وذلك 
الدراجها ضمن الدراسات، مؤكدا انه 
مت ارسال نسخة من التقرير الفني 
لنتائج الدراسة لهذه اجلهات وذلك 


