
ا�مــــــة االثنين
٢٨  سبتمبر ٢٠٠٩

قدم النائب عســـكر العنزي اقتراحا برغبة بشأن اعفاء اوالد املرأة الكويتية من 4
الرسوم املستحقة على االقامات تكون كفالة األم الكويتية البنائها كفالة دائمة غير 
محددة مبدة زمنية أو بعمر االبن وسواء عمل او لم يعمل وسواء كان داخل الكويت 
او خارجها، الســـماح البناء املرأة الكويتية باالقامة في الكويت حتى بعد وفاتها اذا 
رغبـــوا في ذلـــك دون احلاجة الى كفيل، مع اعطـــاء األم الكويتية احلق في اضافة 
ابنائها على جواز سفرها الكويتي بحيث يستطيعون السفر والتنقل معها السيما 

اذا كانوا اقل من ثمانية عشر عاما.

عسكر يقترح إعفاء أوالد الكويتية من رسوم اإلقامات

استفسر عن اإلجراءات المتبعة لتوجيه اإلنذارات الشفهية والخطية

العمير يسأل عن سّلم الدرجات للمسميات الوظيفية 
ابتداء من مسمى «مشرف» فما أعلى في شركة ناقالت النفط

جولة لـ «التعليمية»  في المدارس للتعرف 
على استعدادات مواجهة إنفلونزا الخنازير  

وجه النائب د.علي العمير سؤاال مطوال لوزير 
النفط ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهللا بشأن 

شركة ناقالت النفط الكويتية.
وتساءل العمير: ما األسباب التي دعت إدارة شركة 
ناقالت النفط الكويتية الى حتويل املوظف يوسف 
منصور املضاحكة من مســــمى ناظر قسم اخلدمات 
واملخازن الى مسمى مهام خاصة بتاريخ ١٤ نوفمبر 
٢٠٠١ ومن ثم حتويله الى مسمى ناظر مهام خاصة 

بتاريخ ٦ سبتمبر ٢٠٠٤؟
وقال: مت توحيد الدرجة الوظيفية ملسمى ناظر 
في شــــركة ناقالت النفــــط الكويتية إلى الدرجة ١٧ 
وعليه، طالب بتزويده بصورة من القرار أو املسوغ 
القانوني الذي اســــتندت اليه إدارة شــــركة ناقالت 
النفط الكويتية الستثناء املوظف يوسف منصور 

املضاحكة والذي يعمل مبسمى ناظر منذ ١٩٩٣/٣/١ من التسكني 
وإعادة التسكني الوظيفي، علما بأن بعض املستفيدين من 
التســــكني وإعادة التسكني للدرجة الوظيفية ملسمى ناظر 
قد مت تعيينهم على مســــمى ناظر بعد سنة ٢٠٠٠، كما انه 
املوظف الوحيد في الشركة الذي اليزال مبسمى ناظر وعلى 
الدرجة ١٥، كما طلب العمير تزويده بقائمة بأسماء وتاريخ 
التعيني واملسمى الوظيفي للموظفني العاملني على الدرجة 
١٢ على نظام الدرجات القــــدمي، أي قبل ٢٠٠٣/٤/١ والذين 
متت معادلتهم بالدرجة ١٥ على سلم الدرجات اجلديد ومت 
فيما بعد اعادة تســــكينهم الى الدرجة ١٧. وكشف بأسماء 
العاملني في الدرجة ١٥ والدرجة ١٦ في شركة ناقالت النفط 
الكويتية على أن يشمل املسمى الوظيفي واملؤهل العلمي 
وتاريخ التعيني في الشــــركة إضافــــة الى تاريخ حصول 

املوظف على هذه الدرجة.
وكشف بسلم الدرجات للمسميات الوظيفية ابتداء من 
مسمى «مشرف» وما أعلى من املسميات الوظيفية للعاملني 
بشركة ناقالت النفط الكويتية مع توضيح الدرجة الصغرى 
أو الكبرى ألي مسمى وظيفي، ويرجى كذلك تزويدنا بكشف 
بأسماء املوظفني الذين يعملون على درجة ال تتناسب مع 
مسماهم الوظيفي لدى شركة ناقالت النفط الكويتية مع 

توضيح االسباب.
وتساءل العمير: هل قامت مؤسسة البترول الكويتية 
بإصدار أي تعليمات للشــــركات التابعة لها بعدم حتويل 
املوظفني العاملني لديها إلى مسميات وظيفية حتتوي على 
مسمى مهام خاصة. إذا كان اجلواب بنعم، فيرجى تزويدنا 
بنســــخة من هذه التعليمات، وأما إذا كان اجلواب بالنفي 
فيرجى توضيح األسباب. وطلب تزويده بكشف بأسماء 
املوظفني العاملني أو الذين سبق لهم العمل مبسمى املهام 
اخلاصة والذين أمضوا فترة تزيد على ٦ أشــــهر على هذا 
املســــمى مبا في ذلك املوظفون الذين تركوا العمل بسبب 
االســــتقالة او الي سبب آخر على أن يغطي اجلواب فترة 

١٠ سنوات سابقة مع توضيح النقاط التالية:
ـ تاريخ التعيني بالشركة.

ـ املؤهل العلمي.
ـ املسمى الوظيفي السابق (الدرجة) الراتب األساسي.

ـ أسباب حتويل املوظف من مسماه السابق.
ـ تاريخ تعيني املوظف على مسمى مهام خاصة (الدرجة) 

الراتب األساسي.
ـ قائمة باملهام أو املشــــاريع التــــي كلف املوظف القيام 

بها.
ـ الطريقة أو اآللية املتبعة لتقييم املوظف.

ـ تسلسل التقييم الســــنوي والتقييم العام ومجموع 
النقاط لكل تقييم سنوي لكل موظف.

ـ في حال عدم اســــتمرار أي موظف على مســــمى مهام 
خاصة حتى تاريخ تقدمي هذا السؤال، يرجى ذكر ما طرأ من 
تطورات استدعت حتويل املوظف الى مسمى وظيفي جديد 

مع ذكر املسمى احلالي والدرجة والراتب األساسي.
ـ في حال استمرار اي موظف على مسمى مهام خاصة 
بغض النظر عــــن درجته الوظيفية حتــــى تاريخ تقدمي 
الســــؤال، يرجى ذكر األسباب الداعية إلبقائه على مسماة 
وعدم حتويله الى مســــمى وظيفي آخر مناســــب للمؤهل 

العلمي واخلبرة.
وقال: دخل املوظف يوســــف منصــــور املضاحكة إلى 
مستشفى األحمدي بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٠٥ الصابته بالتهاب 
في الشعب الهوائية (ربو) وخرج بتاريخ ١٨ يوليو ٢٠٠٥ 
ومت اعطاؤه إجازة مرضية ملدة اسبوع من تاريخ خروجه 
من املستشــــفى. وقد قامت إدارة الشــــركة بنقله من فرع 
الوكالة البحرية الى مصنع تعبئة الغاز بتاريخ ١١ أغسطس 
٢٠٠٥، متسائال ما األسباب التي استدعت نقله الى مصنع 
تعبئــــة الغاز؟ وما املؤهل العلمي واخلبرات العلمية التي 
يتمتع بهــــا املذكور والتي تؤهله للعمل في مصنع تعبئة 
الغاز؟ وما األســــباب التي دعت إدارة شركة ناقالت النفط 
الى رفض طلب املوظف بالنقل من مصنع الغاز الى إدارة 
اخرى نظرا لظروفه الصحية؟ وما املسوغ القانوني لنقله 

من وظيفة إلى أخرى دون موافقته املسبقة؟
وما االجراءات املتبعة لتوجيه االنذارات الشفهية واخلطية 
للعاملني بشركة ناقالت النفط الكويتية، وكذلك تزويدنا 
بكشف بأســــماء املوظفني الذين وجهت لهم انذارات خالل 
السنوات االثنتي عشرة املاضية، وتزويدنا بصورة من كل 
انذار، شامال ذلك املوظفني الذين تركوا العمل بسبب االستقالة 
او ألي سبب آخر، ويرجى ذكر اسباب امتناع ادارة شركة 
ناقالت النفط الكويتي عن التحقيق في التظلم املقدم من 
املوظف يوسف منصور املضاحكة في سنة ١٩٩٨، كما يرجى 
افادتنا بنتائج حتقيق التظلم الذي تقدم به املذكور في سنة 
٢٠٠٤، وطلب تزويده بكشف بالزيادات السنوية التي حصل 

عليها املوظف يوسف منصور املضاحكة منذ التحاقه 
بشــــركة ناقالت النفط الكويتية حتى تاريخ تقدمي 
السؤال، مع ذكر املسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية 
لكل سنة وتوضيح نسبة الزيادة السنوية مقارنة 
بالراتب االساسي، وفي حال عدم حصول املوظف على 
الزيادة السنوية، يرجى توضيح االسباب، وان كان 
السبب حصوله على انذار، يرجى تزويدنا بنسخة من 
االنذار ومحضر التحقيق املتعلق باالنذار، وبكشف 
باملكافآت السنوية التي منحت للموظف املذكور مع 
ذكر السنة وقيمة املكافأة ونسبتها املئوية بالنسبة 

للراتب االساسي.
وطلب تزويده بكشف بأسماء املوظفني في مصنع 
تعبئة الغاز التابع لشركة ناقالت النفط الكويتية 
والذين حصلوا على مكافــــأة مالية (Bonus) خالل 
عام ٢٠٠٩ مع توضيح املسمى الوظيفي، عدد ايام االجازات 
املرضية لكل موظف، ان وجد، اجلهة التي اوصت بصرف 

املكافأة لهؤالء املوظفني.
وطلب تقدمي اسباب استثناء املوظف يوسف منصور 
املضاحكة اثناء عمله في فرع الوكالة البحرية من صرف اي 
شريحة من شرائح عالوة اخلطر التي اقرتها شركة ناقالت 
النفط الكويتية بالرغم من صرف الشريحة االدنى لعالوة 
اخلطر ملوظفي غرفة التلكس والسكرتيرات العامالت في 
فرع الوكالة البحرية، واســــباب استثناء املوظف يوسف 
منصور املضاحكة بعد نقله للعمل مبصنع تعبئة اسطوانات 
الغاز من صرف اي شريحة من شرائح عالوة اخلطر التي 
اقرتها شــــركة ناقالت النفط الكويتية بالرغم من صرف 
الشريحة االدنى لعالوة اخلطر للسكرتيرات العامالت في 
فرع مصنع الغاز، علما بأن مصنع تعبئة اسطوانات الغاز 

يعتبر منطقة خطر بالكامل.
وبكشف بأسماء العاملني في مختلف ادارات شركة ناقالت 
النفط الكويتية ومسمياتهم الوظيفية والذين تصرف لهم 
اي شريحة من عالوة اخلطر وذلك منذ اقرار عالوة اخلطر 
شــــامال ذلك املوظفني الذين ال يزالون على رأس عملهم او 
املوظفني الذين انتهت خدماتهم لدى الشركة الي سبب كان. 
وتقدمي كشف بأسماء العاملني بفرع الوكالة البحرية منذ 
سنة ١٩٩١ مع ذكر اجلنسية وتاريخ التعيني واملؤهل العلمي 
ومصدره، والتسلسل الوظيفي والدرجة والراتب االساسي، 
تسلسل الزيادات السنوية ونسبتها املئوية للراتب االساسي، 
تسلسل املكافأة السنوية ونسبتها املئوية للراتب االساسي، 
الدورات الداخلية ليشــــمل اســــم الدورة ومدتها، الدورات 
اخلارجية شامال ذلك املسمى الوظيفي والدرجة للموظف، 
اسم الدورة ومدتها ومكان الدورة «البلد واملدينة»  وتاريخ 
الدورة وقيمة املخصصات املمنوحة للموظف وتوضيح اذا 
قام املوظف بدمج اجازة مع الدورة اخلارجية، مهام العمل 
الرسمية خارج الكويت ليشمل اسم املوظف ومسماه الوظيفي 
والدرجة والغرض من مهمة العمل والتاريخ واملدة واسم 
البلد وان كان املوظف جزءا من وفد فيرجى ذكر االعضاء 
اآلخرين ومسمياتهم الوظيفية والدرجة وقيمة املخصصات 
املمنوحة لكل موظف وتوضيح اذا قام املوظف بدمج اجازة 
مع مهمة العمل، وكشــــف بأسماء املوظفني الذين مت شراء 

اجازاتهم السنوية مع ذكر السنة واسباب الشراء.

د.علي العميرالشيخ أحمد العبداهللا

«أداء برلماني» تنتقد إرجاء االستجوابات
 سامح عبدالحفيظ

اصدرت الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم 
االداء البرلماني بيانا لها على لسان فايز النشوان 
عضو مجلس االدارة، حيث ذكر النشـــوان ان 
الجمعية تابعت ما طرح في الساحة السياسية 
في اآلونـــة االخيرة من طروحات قدمها بعض 

السادة النواب والوزراء.
 وارتأت الجمعية ان يكون لها رأي في بعض 
ما طرح، حيث حث احـــد النواب بتصريح له 
بالصحف المحلية زمالءه النواب على تأجيل 
االســـتجوابات الى عام كامل إلعطاء الفرصة 

للوزراء للعمل والتنمية.
 والجمعيـــة تذكـــر النائـــب الفاضـــل بان 
االستجواب هو اداة دستورية ال يمكن الطلب 
بتعطيلهـــا أو تأجيلها، فمتى مـــا رأى النائب 
وبعد اتباع االجراءات الدستورية واالطمئنان 
لما لديه من حجج على أي وزير من تجاوزات 
تخص وزارتــه ان يقــدم استجــوابه فــي أي 
وقــت يراه مناسبا وفق معايير يقدرها النائب 

نفسه.

 وعلى الرغم من ان الجمعية تفضل ان تسود 
التهدئة بين مجلسي االمة والوزراء وتعم العالقة 
الطيبة والمتعاونة بين طرفي السلطتين تطبيقا 

للمادة ٥٠ من الدستور.
 اال ان هـــذا ال يعني ان نحض النواب على 
تعطيل اداة رقابية دستورية أو تأجيلها، ناهيك 
عـــن ان مطالبة النائب تأتـــي ضبابية الطرح 

وعقيمة.
 فماذا لو اكتشف نفس النائب الراغب بتأجيل 
االســـتجوابات تجاوزا لدى احد الوزراء فهل 
سيقف مكتوف االيدي ويكتفي باالنتظار لمدة 
سنة كاملة أو يستخدم ادواته الدستورية للحد 

من تجاوزات الوزير؟.
 وتوصي الجمعية السادة النواب باالستمرار 
بعملهم التشريعي والرقابي وعلى أهمية التدرج 

في المساءلة السياسية للوزير.
 وذلك بتقديم االسئلة البرلمانية ثم بلجان 
التحقيق وانتهاء بتقديم االســـتجوابات حتى 
يسود العمل النيابي المهنية المبتعدة عن اي 

شخصانية في الطرح النيابي.

الخنفور إلنشاء مبنى «الحكومة مول» 
في محافظة الجهراء

النائب ســــعد اخلنفور  قدم 
اقتراحني برغبة قال في االقتراح 
األول ان محافظــــة اجلهراء من 
احملافظات ذات الكثافة السكانية 
العاليــــة وبعيدة املســــافة عن 
العاصمة في حال مراجعة سكان 
احملافظــــة ملجمع الــــوزارات او 
برج التحرير االمر الذي يتطلب 
التخفيف على مواطني محافظة 

اجلهراء من عناء املسافة.
وينص االقتراح على انشاء 
مبنى احلكومة مول في محافظة 
اجلهــــراء وذلك خدمــــة ألهالي 
احملافظة وتقليال من الضغط على 
برج التحرير. وقال في االقتراح 
الثاني: محافظة اجلهراء تعتبر من 
احملافظات ذات الكثافة السكانية 
العالية ويعاني كثير من طلبتها 
الدارسني في كليات ومعاهد الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 

من بعد املسافة واالزدحام املروري 
من والى املعاهد التابعة للهيئة 
وقد يؤدي ذلك الى تأخرهم عن 
الدراســــية وينص  محاضراتهم 
االقتراح على انشاء فروع ملعاهد 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب في محافظة اجلهراء.

سعد اخلنفور

حماد: ٣٥ نائبًا وافقوا على عقد 
جلسة خاصة لشراء مديونيات المواطنين

«التشريعية» انتهت من دراسة ٦ مقترحات وأحالتها  إلى «المالية»

المسلم يسأل عن حسابات القنوات الفضائية 
المرئية والمسموعة ومراكزها المالية

استفسر عن تعيين مراقبين للحسابات 

أكد رئيس اللجنة التشريعية 
والقانونية النائب المستشار 
حســـين الحريتي ان اللجنة 
انتهت من دراسة ٦ مقترحات 
بقوانين بشأن شراء مديونيات 
المواطنيـــن ووافقـــت عليها 
واحالتها الـــى اللجنة المالية 

منذ شهر يوليو الماضي.

شراء المديونيات

وحث الحريتي في تصريح 
للصحافيين بمجلس األمة امس 
اللجنة المالية على االسراع في 
انجاز هذه المقترحات واعداد 
تقرير بشـــأنها واحالتها إلى 
المجلس، مؤكدا انه يؤيد ويدعم 
شراء مديونيات المواطنين لما 
لهذه القضية من ابعاد كبيرة 
وتمـــس شـــريحة كبيرة من 
المواطنين ولم يسهم حتى اآلن 
في حلها صندوق المعسرين 

الذي تقدمت به الحكومة
امله  الحريتي عن  واعرب 
في ان تتعـــاون الحكومة مع 
المجلس في شـــأن حل هذه 
القضيـــة والتـــي اســـهم في 
خلقها البنـــك المركزي بعدم 
تفعيله للقوانيـــن التي تحد 
من جشع البنوك واستغاللها 

للمواطنين.

جلسة خاصة

النائب  من جانبه كشـــف 
سعدون حماد ان هناك اتفاقا 
مع زمالئه النواب بالتوقيع في 
جلسة ٢٧ اكتوبر المقبل على 
طلب جلسة خاصة لمناقشة 
قضية المقترح الذي تقدم به 
المديونيات  والخاص بشراء 
واسقاط القروض والتصويت 

عليه.

وجه النائب د.فيصل املســـلم سؤاال لوزير اإلعالم ووزير النفط 
الشيخ احمد العبداهللا جاء فيه: هل توجد سجالت منتظمة حلسابات 
كل قناة مرئية او مسموعة ومراكزها املالية منذ ترخيصها من قبل 
وزارة اإلعالم وحتى تاريخ هذا السؤال؟ وهل سبق لوزارة اإلعالم 
أن طلبت االطالع عليها او احلصول على نسخة منها؟ مع تزويدي 
بنسخة من جميع املراسالت التي متت بني الوزارة وكل قناة مرئية 
كانت او مسموعة ونسخة ايضا من جميع سجالت احلسابات واملراكز 
املالية لكل قناة مرئية او مسموعة، وهل قامت الوزارة بتعيني مراقب 
حسابات لكل قناة مرئية او مسموعة؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم فيرجى 
تزويدي بنســـخة من قرار تعيني كل مراقب لكل قناة ونســـخة من 
تقاريره التي كتبها ايضا. واذا كانت االجابة ال فيرجى بيان أسباب عدم 
تعيني مراقبي حسابات في القنوات. ومن املسؤول عن هذا التجاوز 
على نصوص قانـــون ٢٠٠٨/٦١ والئحته التنفيذية.. وما اإلجراءات 
التي قامت بها الوزارة لتصحيح هذه املخالفة مع تزويدي بنســـخة 

من جميع القرارات واملراسالت التي تؤيد اإلجابة.

وقـــال حماد فـــي تصريح 
للصحافيين ان اي مقترحات 
جديـــدة ســـتضاف على هذا 
المقتـــرح، مضيفـــا ان هناك 
بعض النواب كانوا في السابق 
رافضين هذا المقترح ولكنهم 
اليوم يؤيدونه االمر الذي يدعم 
موقفه ويسهل اقراره في هذا 

الدور.

٣٥ نائبًا

واضاف حماد ان هذا الطلب 
سيوقع عليه ٣٥ نائبا وهناك 
اغلبية مؤيـــدة لهذا القانون، 
مؤكدا ان المقترح سيمر اذا ان 
افرازات الدوائر الخمس جعلت 
البعض من النواب يغير رأيه 
مســـتدركا: «ان نفس النائب 
الذي كان يرفض هذا التوجه 
في ٢٠٠٦ فهـــو يؤيده اآلن». 
وزف حماد بشـــرى اقرار هذا 
الدور فضال  المقترح في هذا 
عن اقرار تعميم الـ ٥٠ دينارا 
على المواطنين كافة دون النظر 

الى سقف الراتب.
وكشف حماد عن معلومات 

لديه بأن هناك توجها حكوميا 
او عدم زيادة رأسمال  بوقف 
صندوق المعسرين، االمر الذي 
يجعل موافقة الحكومة على 

القروض قريبة او متاحة.
وفيما يتعلـــق بموضوع 
تدوير او تدويل الوزراء او ما 
يشاع عن حل مجلس االمة قال 
حماد: ال يوجد داع لهذه االمور 
فالوضع طبيعي جدا فضال عن 
ان المجلـــس حاليا في عطلة 
برلمانية، مضيفا ان موضوع 
الحل بيد صاحب السمو االمير 
وحده وال يملك احد ان يتكلم 

في مثل هذا االمر.
اما فيمـــا يتعلق بالتدوير 
فقال: ان سمو رئيس الوزراء له 
مطلق الحرية والصالحية في 
ذلك من حيث عالمات االستفهام 
الموجودة على بعض الوزراء او 
تقصيرهم في امر معين لكننا 
التشكيلة  كنواب نتعامل مع 
الحكومية الموجودة امامنا فاذا 
قصر الوزير نساءله اما اذا ادى 
عمله فندعمه ونؤيده واذا اخطأ 

فليتحمل مسؤوليته.

حسني احلريتيسعدون حماد

د.فيصل املسلم 
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أعلنت مقرر لجنة الشؤون 
التعليمية البرلمانية النائب 
د.سلوى الجسار عن ان اعضاء 
اللجنة سيقومون اليوم بجولة 
تفقدية لعدد مـــن المدارس 
مـــن اجل االطـــالع عن قرب 
على مدى اســـتعداد وزارتي 
الصحـــة والتربية لمواجهة 

وباء انفلونزا الخنازير.
وقالت الجسار في تصريح 
للصحافييـــن: رغـــم ثقتنا 
باســـتعدادات الوزارتين اال 
اننا كجهـــة رقابية يجب ان 
نطلع على آخر االستعدادات 

والتطورات واســـتعدادات الهيئـــة التعليمية 
والتدريسية ومستوى الوعي لدى الطلبة وأولياء 
األمور فيما يتعلق بالتعامل مع االصابات بهذا 

المرض.
كما لفتـــت الى ان اللجنة ســـتتطلع خالل 

الجولة على االســـتعدادات 
الســـتقبال العام الدراســـي 
المدرسية  الكتب  من ناحية 
وتدريب وتأهيل أعضاء هيئة 

التدريس الجدد.
وبسؤالها ان كانت اللجنة 
ســـتطالب بتأجيـــل العـــام 
الدراســـي في حال اكتشافها 
زيادة االصابات في صفوف 
الطلبة قالت الجسار «بصريح 
العبارة االصابات ســـتظهر 
بشـــكل أو بآخر ولكن لنكن 
واقعييـــن وعملييـــن ليس 
بالضرورة ان تكون االصابات 
مصدرها المدرســـة وقد يكـــون الطلبة قدموا 
اليها وهم يحملون المرض وبالتالي فال يمكن 
ان نطالب بتأجيل العام الدراســـي وهنا يجب 
على الجميع التعاون على مواجهة المرض وان 

يتحملوا مسؤولياتهم في هذا الجانب.

د.سلوى الجسار


