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 وجه النائب مخلد العازمي سؤاال لوزير الداخلية 
الشيخ جابر اخلالد جاء فيه: طالعتنا الصحف الكويتية 
اليومية بأنباء تشير الى تزايد االماكن املسماة مقاهي 
والتي حتتوي على البارات واملراقص والديسكوهات 
في انحاء البالد وما حتتويه هذه املقاهي من مجون 
وخالعة وفجور واســــتهتار بالقيم الدينية وتخطي 
لآلداب العامة، مضيفا: واشارت الصحف الى ان هذه 
االماكن املشبوهة تعمل بصفة دائمة ليال ونهارا بعيدا 
عن الرقابة الواجبــــة من وزارة الداخلية وبالتخطي 
للقواعــــد والضوابط التي تضعها، وحرصا منا على 
التمســــك بآداب ديننا احلنيف والشريعة االسالمية 
الغراء ونشر تعاليم الدين بني ابناء الوطن ورغبة في 
االبتعاد عن مواطن الرذيلة والشبهات، كان البد من 
التصدي لتلك الظاهرة وحث اجلهات املعنية مبحاربة 

الرذيلة بالدولة على اتخاذ االجراءات الكفيلة بايقاف هذا العبث الالاخالقي 
والتصدي الماكنه ومواطنه. وتساءل مخلد عن االجراءات التي اتخذتها 
وزارة الداخلية حلماية اآلداب العامة والتصدي للمخالفات التي ترتكب في 
مواطن الرذيلة من البارات والديسكوهات املنتشرة في اماكن عديدة، وما 
عدد وتفاصيل املخالفات التي حررت ضد االماكن املشبوهة التي تسمح 

بتناول اخلمور وتبقى كمصادر لالزعاج والتي تتخطى 
وتتجاوز قواعد اآلداب العامة وذلك عن الفترة من ٢٠٠٥ 
حتى اآلن، وما عدد وتفاصيل احملاضر التي حررت ضد 
افراد وجنسيات وضد اصحاب املقاهي املخالفة لآلداب 
العامة خالل شــــهر رمضان الكرمي وايام عيد الفطر 
املبارك وذلك في مناطق الساملية وحولي وابوحليفة، 
وما االجراءات التنسيقية التي اتخذتها وزارة الداخلية 
او التــــي تنوي اتخاذها للتعاون مع اجلهات االخرى 
املعنية املتصلة بتراخيص املالهي واملقاهي واالخرى 
املعنية باحلفاظ على االخالق والتمسك باآلداب العامة 
للتصدي لظاهرة التجاوز على تعاليم الدين االسالمي 
احلنيف، وما االجراءات االحترازية االستثنائية التي 
اتخذتها وزارة الداخلية او التي تنوي اتخاذها لتطبيق 
القواعد والضوابط التي تضعها الداخلية ملواجهة ظاهرة 
تخطي اآلداب العامة باملقاهي وحتويلها الى بارات وديسكوهات بجميع 
احملافظات في الدولة؟ يرجى سرعة موافاتنا بجميع القرارات الصادرة في 
هذا الشأن مشفوعة بصور من القواعد والضوابط التي وضعتها الوزارة 
للحفاظ على اآلداب العامة واحصائيات املخالفات واحملاضر واالجراءات 

االحترازية ملواجهة الظاهرة. 

 صالح املال 

 د.أسيل العوضي ود.معصومة املبارك أثناء مشاركتهما في االحتاد البرملاني الدولي 

 احمد السعدون 

 عبداهللا الرومي 

 ناجي العبدالهادي 

 مخلد العازمي 

 لجنة األولويات تجتمع مع الحكومة غدًا

 الرومي: لن أوافق على شراء
   مديونيات المواطنين لعدم وجود عدالة

 العبدالهادي: ما اإلجراءات البيئية 
لتنظيف المياه الملوثة؟

 اعلـــن رئيس مجلـــس االمة 
باالنابة عبداهللا الرومي انه ضد 
شراء مديونيات املواطنني، فيما 
كشف عن اجتماع ستعقده جلنة 
االولويات بحضور احلكومة غدا 
لبلورة الصورة النهائية لالولويات 
احلكومية النيابية. وقال الرومي، 
في تصريح للصحافيني مبجلس 
االمة امـــس، انه غير موافق على 
شـــراء مديونيات املواطنني لعدم 
وجود عدالة في هذه املقترحات. 
وشكك الرومي في صحة ان عدد 
مؤيدي شراء االولويات جتاوز الـ 
٣٠ نائبا، وقـــال: ال اعتقد ان هذا 
العدد متوافر، كما ان هناك صعوبة 
في حتديد العدد احلقيقي ملؤيدي 
هذا املقترح في ظل غياب بعض 
النواب وسفرهم الى اخلارج. واكد 
ان القرارات في ا ملجلس تؤخذ وفق 
االغلبية، ومتى توافرت هذه االغلبية 
سيؤخذ بها ويحترم رأي اجلميع. 
واعلن ان جلنة االولويات البرملانية 
وجهت الدعوة الى احلكومة حلضور 
اجتماع تعقده غدا االربعاء العداد 
جدول االولويات في دور االنعقاد 
املقبل. واشار الى انه لم يحدد الى 
اآلن عدد االولويات التي سيتضمنها 
اجلدول، لكن اجتماع غد اتوقع ان 
يكون حاسما في بلورة الصورة 

 وجه النائب ناجي العبدالهادي 
سؤاال لوزير األشغال ووزير الدولة 
لشــــؤون البلدية د.فاضل صفر 
جاء فيه: اشــــارة الى ما نشر في 
جريــــدة «األنباء» في عددها رقم 
(١٢٠٣٤) الصــــادر يوم اخلميس 
املوافق ٢٠٠٩/٩/٢٤ بشأن اخلطة 
اخلمسية ودور البلدية في برنامج 
عمل احلكومة للفصل التشريعي 
الثالث عشر واملرفوعة من مدير 
عام البلديةـ  م.أحمد الصبيح إلى 
املجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 
حيث تتضمن اخلطة برامج البلدية 
للسنوات (٢٠٠٩، ٢٠١٠، ٢٠١١، ٢٠١٢، 
٢٠١٣) والهدف من البرنامج هو 
عرض املشروعات التي تنوي بلدية 
الكويت تنفيذها ضمن أولويات 
عمــــل البلدية خالل الســــنوات 
األربع املقبلــــة، ومن ضمن هذه 
اخلطة مشروع «تصميم وتنفيذ 
الواجهة البحرية بالصليبخات من 
قبل البلدية» والتي قدر تنفيذها 
مببلغ ٣٥ مليــــون دينار، وميتد 
املشروع من وزارة الصحة العامة 
الى نادي الصليبخات الرياضي. 
وحســــب علمنا فإن الشاطئ في 
هذه املنطقة مينع اســــتخدامه او 
االقتراب منه بسبب تلوثه وخوفا 

من األمراض.
  تســــاءل: هــــل ســــيتم األخذ 
باالعتبــــار معاجلة الشــــواطئ 
امللوثة (املنطقة البحرية) بحيث 
يسمح لرواد الشاطئ باستخدامه 
وذلك نظرا الرتباط تطوير ساحل 

بشأن االولويات التي ستدرج في 
القائمة، خصوصا ان احلكومة لديها 
مجموعة من القوانني التي تريد 
اقرارها اضافة الى متطلبات خطة 
التنمية وضرورة اقرار القوانني 
املرتبطة بها. واشار الى ان عمل 
جلنة االولويات سينتهي قبل ١٨ 
اكتوبر املقبل لذلك يجب ان ننتهي 
من وضع جدول االولويات قبل هذا 
التاريخ الحالتها الى مكتب املجلس 
العتمادها ومـــن ثم الى املجلس. 
واعتبر ان موضوع محطة مشرف 
كارثة ومن القضايا اخلطرة التي 
يفترض قبل اصدار االحكام بشأنها 

انتظار نتائج التحقيق. 

الصليبخات بشكل مباشر مبعاجلة 
التلوث البيئي في تلك املنطقة؟ وما 
االعتبارات او االجراءات البيئية 
التي ســــيتم اتخاذهــــا لتنظيف 
املياه امللوثة بيئيا بحيث تكون 
صاحلة لالستخدام من قبل رواد 
الشاطئ وخاصة ان املبلغ املرصود 

للمشروع متواضع جدا؟
  ووجه ســــؤاال آخــــر لوزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
د.موضي احلمود جاء فيه: ان ما 
مت في امتحان الدور الثاني ملادة 
الرياضيات في الصف العاشر حيث 
نسبة النجاح ١٠٪ من املمتحنني 
داللة على صعوبة االختبار لدرجة 
لم ينجح احد. وتساءل: ماذا سيتم 
لهؤالء الطلبة هل يقدمون امتحانا 
آخر كدور ثالث وذلك حرصا على 
ان تكون االمتحانات على مستوى 

التحصيل التعليمي؟ 

 مخلد: ما اإلجراءات التي اتخذتها «الداخلية»
  لحماية اآلداب العامة والتصدي للمخالفات؟

 معصومة وأسيل مثلتا الكويت في اجتماعات
   مؤتمر االتحاد البرلماني الدولي في جنيڤ

 جنيــــڤ ـ كونــــا: في حدث 
تاريخي هــــو االول من نوعه، 
حضــــر مجلس االمــــة مؤمتر 
االحتــــاد البرملانــــي الدولــــي 
بوفد نســــائي يضم رئيســــة 
املرأة باملجلس وعضو  جلنة 
اللجنــــة التشــــريعية وجلنة 
البيئــــة د.معصومــــة املبارك 
وعضو مجلــــس االمة وجلنة 
املرأة د.اسيل  املعاقني وجلنة 

العوضي.
  وصرحت د.معصومة، بعد 
اجللســــة االفتتاحية للمؤمتر 
الذي يستمر يومني لـ «كونا»، 
بأن هــــذا املؤمتر معني باملرأة 
في برملانات العالم وهو متابعة 
ملؤمتر املرأة العاملي واجنازاته 

الذي عقد في بكني.
  واضافت انه في املاضي كان 
االعضاء مــــن الرجال ميثلون 
املــــرأة الكويتية وقد انكســــر 
احلاجــــز اآلن ودخلــــت املرأة 
الكويتية بكل جــــدارة وقوة 
البرملان ونحن سعداء بتمثيل 
البرملــــان والشــــعب الكويتي 

فيه.
انها ســــتقدم    واوضحــت 
ورقـــة عمل غدا الى املؤمتـــر 
حــول املشــــاركة السياسية 
للمـــرأة في الكويت واملشوار 
فــــي هـــذا  لهـــا  الطويــــــــل 
املجــــــــال ووصولهـــا بكـــل 
جــــدارة وحضور الى البرملان 
الكويتي ومــــدى فاعليتها في 
الدورة االولى النعقاد مجلس 
االمة فــــي اللجــــان البرملانية 

مجلس االمة د.اسيل العوضي 
في السياق نفسه ان هذه سابقة 
تاريخية، معربة عن املها في 
تفعيل القضايا املطروحة على 
املؤمتــــر التي تســــمح للمرأة 
مبشــــاركة اكثر ايجابية على 

الساحة السياسية.
   واضافت: اننا سنعمل على 
الوصول الى ميثاق لتمكني املرأة 

في العمل السياسي.
   مشــــيرة الى انهــــا قضية 

املرأة والعمل  والدفع بقضايا 
البرملاني الكويتي.

املبارك    وقالت د.معصومة 
«سنبرز هذه التجربة على انها 
جتربة مميزة ومختلفة سواء 
عن دول املنطقة او عن بعض 
دول العالم»، واضافت ان الوفد 
سيجتمع بعد غد مبفوضة االمم 
املتحدة حلقوق االنسان نافي 

بيالي.
  مــــن جانبهــــا، قالت عضو 

عاملية وهــــي فرصــــة للوفد 
الكويتي حني نعود الى الكويت 
لالستفادة بالتوصيات اخلاصة 
باملؤمتر وننقلها الى جلنة املرأة 
وتفعيلها على مستوى البرملان 
وعلى مستوى املجتمع املدني 

في الكويت.
   واكدت انه من االهمية مبكان 
تثبيت وضع املرأة في البرملان 
وزيادة التمثيل النسائي داخل 

البرملان. 

 نعيمة الحاي: يجب إنصاف المرأة تشريعيًا
  ومنحها جميع  الحقوق االجتماعية والمدنية

 طالبت املهندســــة والناشــــطة نعيمة احلاي السلطتني التشريعية 
والتنفيذية بضرورة دعم وانصاف املرأة الكويتية ومنحها جميع احلقوق 
التي تستحقها وفق ما نص عليه الدستور الكويتي مؤكدة اهمية النظر 
لقضايا املرأة من باب االنصاف في ظل الكثير من العوائق التي متر بها 
تشريعيا واهمها مسألة منح األم احلاضنة لالوالد العالوة املقررة لالب 
باالضافة لضرورة منحها حق الرعاية السكنية فالدستور لم يفرق بني 
الرجل واملرأة وعلى مجلس االمة اعطاء هذه املسألة االولوية خالل دور 
االنعقاد املقبل متهيدا القرارها. ورأت احلاي في تصريح صحافي انه بات 

من املهم بل من الواجب على مجلس االمة اقرار مشروع احلقوق املدنية 
واالجتماعيــــة للمرأة خالل الدور القادم نظرا النه نظم ورتب ما للمرأة 
من حقوق ومنحها الكثير من املميزات مشيرة الى ان هذا القانون يكفل 

للمرأة الكثير من احلقوق ويدعمها في الكثير من مجاالت احلياة.
  واعربت احلــــاي عن املها في أن يتم تضمني هذا القانون حق املرأة 
احلاضنة الوالدها احلصول على العالوات املقررة لالبناء وجميع احلقوق 
التي يســــتحقونها نظرا النهم في رعايتها والقانون كفل لها اصال حق 

احلضانة والذي يترتب عليه احلقوق املقررة لهم. 

 استفسر من وزير النفط عن كميات الديزل المسروقة

 السعدون يسأل صفر عن طبيعة محتويات قسم «القضايا» في البلدية
   بعد سرقتها وإتالفها وأثرها في االدعاءات على أمالك الدولة

 المال للعبداهللا: ما أسباب عدم منح حملة الشهادات اإلدارية الدرجة ١٧؟

 وجه النائب احمد الســــعدون 
سؤاال لوزير االشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر جاء 

فيه:
  نشر في احدى الصحف خبر عن 
سرقة محتويات «القضايا» بالبلدية 
تنذر بخسائر للدولة «حيث متت 
ســــرقة واتالف محتويات قســــم 
القضايا فــــي بلدية الكويت وهذا 
ينذر بخسائر فادحة رمبا تتكبدها 

الدولة في املستقبل».
  فقد اكدت مصادر ان القســــم 
يحتوي على جميع قضايا ادعاءات 
امللكيــــة املرفوعة مــــن املواطنني 
حول اراض متلكها الدولة واقرت 
الهيكلي وبني على  عبر املخطط 
البعض منها مشــــاريع عدة تقدر 
قيمتها السوقية مبئات املاليني من 

الدنانير.
  مضيفة ان هذه القيم ستذهب 
الى جيوب املدعني في حال كسبهم 
الدعــــاوى، واوضحــــت املصادر 
«خسارة مســــتند واحد في ملف 
من هذه امللفات قد تؤدي الى خسارة 

الدولة لهذه القضايا».
  واشارت الى ان الدعاوى مرفوعة 
منذ عام ٢٠٠٠ بعد تسريب بعض 
املســــتندات الرســــمية التي منها 
خرائــــط التصويــــر اجلوي التي 
حتدد من خاللها االرض املتنازع 

عليها.
  وبينــــت املصادر ذاتها ان تلك 
اخلرائــــط تعد الداعم الرئيســــي 
للمدعي في دعــــواه امام القضاء 

ضد الدولة.
  وقال السعدون: بالنظر ملا يثيره 
تكرار هذه احلوادث من تساؤالت 
وشبهات مشروعة، وما ميكن ان 
يلحقه من اضرار ومخاطر على امالك 
الدولة وعلى املال العام، ومتابعة 
لهذا املوضوع يرجى افادتي بطبيعة 
محتويات قسم القضايا في بلدية 
الكويت التي متت سرقتها واتالفها 
واثرها على القضايا املنظورة امام 
القضاء في شــــأن االدعاءات على 

معبر التحالف (خباري العوازم)، 
مع حماية عسكرية أميركية وذلك 
من خــــالل التنســــيق مع بعض 
الكويتيــــة املتعاقدة،  الشــــركات 
العراق مقابل  الــــى  الوقود  لنقل 
دفعهم رشاوى للقائمني على هذه 
التصاريح  الشركات واستخراج 
الالزمة، ويضيف الكتاب انه بعد 
عبور الصهاريــــج من آخر نقطة 
الى األراضي  كويتية والدخــــول 
العراقية تنفصل تلك الصهاريج 
عن الرتل ويتم استالمها من قبل 
حماية عراقية لتأمني ايصالها ملواقع 
املتفق عليها بني الشركات  البيع 
واألشخاص القائمني على عمليات 
التهريب والتجار العراقيني. مضيفا: 
وبالنظر خلطورة ما ورد في كتاب 
وزارة الداخلية املشار اليه من ان 
قيمة الوقود املهرب جتاوز يوميا 
٢٫٥ مليون دوالر اي انها تتجاوز 
ســــنويا ٩١٢٫٥ مليون دوالر، وان 
هناك من هو ضالع في هذه العملية 
من مســــؤولي احملطات اخلاصة، 
باالضافة الى ما ورد من امور اخرى 

في الكتاب املشار اليه.
  وتساءل السعدون عن االجراءات 
التي مت اتخاذها حول ما ورد في 
شأن االتفاق املسبق بني الشركات 
واألشخاص القائمني على عمليات 
تهريب الوقود الى العراق وبعض 
الوقود املشار  مسؤولي محطات 

اسهم هذه الشركة أو الشركات على 
النحو التالي:

  أـ  نسبة ٢٤٪ للحكومة واجلهات 
التابعة لها.

  بـ  نسبة ٢٦٪ تطرح للبيع في 
مزايدة علنية تشترك فيها الشركات 
املساهمة املدرجة في سوق الكويت 
لالوراق املالية والشركات االجنبية 
املتخصصة، ويســــتثنى من ذلك 
شركات املنافسة القائمة في تاريخ 
طرح هذا املزاد حيث ميتنع عليها 
املســــاهمة بطريق مباشر أو غير 
مباشــــر في هذه الشركة، وتضع 
وزارة املالية شروط وضوابط هذه 
املزايدة على ان تؤول الزيادة في 
سعر السهم املبيع باملزاد على سعر 
السهم في االكتتاب الى االحتياطي 

العام للدولة.
  جـ  نسبة ٥٠٪ تطرح لالكتتاب 
العام للكويتيني، وتخصص لكل 
منهم بعدد ما اكتتب به، فإن جاوز 
عدد االسهم املكتتب بها عدد االسهم 
املطروحة خصصت جميع االسهم 
املطروحة بالتســــاوي بني جميع 
املكتتبني، اما اذا لم يغط االكتتاب 
كامل االســــهم املطروحة، فيطرح 
للبيع ما لم يكتتب به من االسهم 
في مزايدة علنية عامة وفقا ألحكام 

البند (ب) من هذه املادة.
  مادة ثانية: يعتبر باطال بطالنا 
مطلقا وكأن لم يكن كل تعاقد يبرم 
عل ى اي وجه لتنفيذ املشروعات 
املشــــار اليها في املادة االولى من 
القانون خالفــــا ألحكام هذه  هذا 

املادة ذاتها.
  فإن احلكومة لم تتراخ فقط في 
تنفيذ هذا القانون بتأسيس شركة 
مساهمة أو اكثر وفقا ألحكام املادة 
االولى منه على الرغم من مضي 
اكثر من عــــام ونصف العام على 
نفاذه، وامنا ان صح ما تردد وما 
نشرـ  فإنها تكون قد قامت مبخالفة 
القانون عندما اجتزأت منفذ  هذا 
العبدلي (الذي كان جزءا من املزايدة 
املطروحة) وطرحت تنفيذه بشكل 

امالك الدولة، وبيان ما اذا كان هناك 
اي اهمال او تقصير في موضوع 
هذه االدعاءات، وعما اذا كانت لدى 
البلدية صور احتياطية طبق االصل 
للمستندات التي تعرضت للسرقة 

او االتالف.
  كما وجه السعدون سؤاال لوزير 
النفط ووزير االعالم الشيخ احمد 

العبداهللا بشأن تهريب الديزل.
  وقال: احاطت وزارة الداخلية 
شركة البترول الوطنية مبعلومات 
وردت الى الوزارة عن وجود شركات 
واشخاص يقومون بعمليات منظمة 
بتهريب الوقود (الديزل) وبيعه الى 
جتار في العراق مبا جتاوز قيمته 
٢٫٥ مليــــون دوالر يوميا وذكرت 
الوزارة ان ذلك يهدف الى ضرب 

االقتصاد الوطني.
الوزارة    واضاف: كما بينــــت 
بعض االجراءات التي اتخذتها ومنها 
مراقبة بعض املواقع التي تتم فيها 
عمليات جتميع الوقود (الديزل)، 
واذا كان كتاب وزارة الداخلية املشار 
اليه قد ذكر ان عملية جتميع الوقود 
(الديــــزل) تتــــم بطريقتني حيث 
اوضح ان الطريقة االولى تتم من 
خالل شراء الفائض في اخلزانات 
اخلاصة بوقود الشاحنات العائدة 
من العراق «وقود الشاحنات وليس 
مخزون الصهاريج» وهي كميات 
ال جتاوز ١٥٠ ليترا لكل صهريج، 
فإن الطريقة الثانية كما ورد في 
التنسيق  اليه يتم  الكتاب املشار 
واالتفاق عليها مسبقا بني كل من 
الشركات واألشخاص القائمني على 
عمليات تهريب الوقود الى العراق 
وبعض مسؤولي محطات الوقود 
(السور ـ األولى) ويتقاضون ١٠٠ 
دينار عن كل صهريج الى آخر ما 

ورد في الكتاب.
  وقال: وكان مما ورد في كتاب 
وزارة الداخلية املشار اليه كذلك 
ان دخول الصهاريج الكبيرة الى 
العراق اململوكة لألشخاص القائمني 
على عمليات التهريب تتم عن طريق 

اليها والسيما ان الشركات تتلقى 
هذا الوقود مدعومــــا من الدولة. 
وباالجــــراءات التــــي اتخذمتوها 
حلصر كميــــات الوقود (الديزل) 
التي مت تزويد الشركات واألشخاص 
القائمني على عمليات التهريب بها من 
قبل محطات الوقود اخلاصة املشار 
اليها، كما تســــاءل عن االجراءات 
اتخاذها بالتنســــيق مع  التي مت 
وزارة الداخلية وأي جهات اخرى 
لوضع حد لعمليات التهريب بجميع 

أساليبها وطرقها.
  كما وجه السعدون سؤاال لنائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
التنمية ووزير الدولة لشـــؤون 
االسكان الشيخ احمد الفهد جاء 
فيه: عندما كانت بعض اجلهات 
احلكوميـــة تتولى متابعة طرح 
مزايدة تطوير وتنفيذ املستودعات 
العامة واملنافـــذ احلدودية التي 
تضمنت منفذ العبدلي على وجه 
اخلصوص كانـــت هذه اجلهات 
تعمل على ســـرعة ابـــرام عقود 
املزايـــدة، لـــوال ان مجلس االمة 
رأى ان يكون تنفيذ هذا املشروع 
ومثله عن طريق تأسيس شركات 

مساهمة عامة.
  وتنفيــــذا لهذا التوجه فقد اقر 
القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٠٨ بتأسيس 
شركات تطوير املستودعات العامة 
واملنافــــذ احلدوديــــة الذي صدر 
بتاريــــخ ٢٩ يناير ٢٠٠٨ وأصبح 
نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في 
اجلريدة الرسمية في العاشر من 

فبراير ٢٠٠٨.
  وعلى الرغم مما تضمنه القانون 
املشــــار اليه في مادتيــــه االولى 

والثانية اآلتي نصهما:
  مادة أولى: يعهد مجلس الوزراء 
الى جهة حكومية بأن تقوم وحدها 
دون غيرها بتأسيس شركة مساهمة 
أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها 
تطوير وتنفيذ املستودعات العامة 
واملنافذ احلدودية، على ان تخصص 

منفصل في مناقصة ذكرت بعض 
وسائل االعالم ان ارخص عروضها 
التي قدمت بلغت خمسني مليون 

دينار كويتي.
  وسواء كان التقصير من جانب 
مجلس الوزراء اذا لم يكن قد عهد 
الى جهة حكومية بتأسيس الشركة 
أو الشركات املشار اليها في املادة 
االولى من القانون املشار اليه، او 
ان يكون مجلس الوزراء قد عهد 
الى جهــــة حكومية بذلك، ولكنها 
قصرت ولم تقم بااللتزام بتنفيذ 
القانون، فإن ابرام اي عقد لتنفيذ 
املشروعات املشار اليها في املادة 
االولى من القانون املشار اليه كما 
هو احلال في املناقصة املطروحة 
لتنفيذ منفذ العبدلي يعتبر باطال 
بطالنــــا مطلقا وكأن لم يكن وفقا 
ألحكام املادة الثانية من القانون 

ذاته.
  وقال الســــعدون في ســــؤاله: 
ورغبة فــــي متابعة هذا املوضوع 
الــــذي ينطوي على عــــدم التزام 
احلكومــــة بتنفيذ هذا املشــــروع 
التنموي احليوي، متســــائال عن 
اسباب تراخي احلكومة وتأخرها 
في تنفيذ احــــكام القانون رقم ٥ 
لسنة ٢٠٠٨ املشار اليه في جميع 
املواقع املخصصة ألغراضه سواء 
كانت في العبدلــــي أو في غيرها 
على الرغم من اعتبار مشروعات 
املستودعات العامة من املشروعات 
التنمويــــة املهمة، وعلــــى الرغم 
من نفاذ القانــــون اعتبارا من ١٠ 
فبراير ٢٠٠٨، وباجلهة املسؤولة 
ارتكاب املخالفــــة الصريحة  عن 
ألحكام املادة الثانية من القانون 
املشــــار اليه، وذلك باجتزاء منفذ 
النويصيب وطرحه في مناقصة 
على الرغم من كونه جزءا ال يتجزأ 
من مشــــروع املستودعات العامة 
في العبدلي وعن االجراءات التي 
اتخذها مجلس الوزراء ملنع هذه 
املخالفة التزاما بالقانون وتوفيرا 

لالموال العامة.

 وجه النائب صالح املال سؤاال 
لوزير النفط ووزير االعالم الشيخ 

احمد العبداهللا جاء فيه:
  تداولـــت الصحـــف احمللية 
الصادرة يوم اجلمعة املوافق ١٨ 
سبتمبر ٢٠٠٩ تصريح وزير النفط 
ووزير االعالم بخصوص موافقة 
ادارة مؤسسة البترول الكويتية 
علـــى منح الدرجـــة ١٧ للعاملني 
النفطية  باملؤسسة وشـــركاتها 
التابعة من حملة الشهادة الهندسية 
أو اجلامعية الفنية ويشـــغلون 
وظائف ذات طابع هندسي أو فني 
على الدرجة ١٦، ومنح الدرجة ٢٠ 
للمديرين في القطاع النفطي دون 

متييز في التخصص العلمي.
  واضاف املال: علـــى ضوء ما 

أو الذين يشـــغلون وظائف ذات 
طابع اداري مبنحهم الدرجة ١٧؟ 
وما اسباب التراجع عن سياسة 

االسباب التي دعت الى ترك هذا 
النهـــج والتفريق بني الشـــرائح 
املتوافقة عن طريق فتح ســـلم 
الدرجات للبعض وجتميد البعض 

اآلخر؟
  ملاذا ال يوجد سقف اعلى موحد 
حلملة شهادات الدبلوم من االداريني 
واحملاسبني في املؤسسة وشركاتها 
التابعة اسوة مبا هو معمول به 
حلملة الدبلوم من الفنيني؟ وهل 
تتم حاليا ترقية حملة الدبلوم من 
احملاسبني واالداريني الى وظائف 
ادارية اعلى غير اشرافية في بعض 
الشركات وجتميدهم في املؤسسة 
وبعض الشركات االخرى على نفس 
درجة الوظيفة؟ يرجى تزويدي 
بسياسة الترقيات لهذه الشريحة 

الدستوري  سبق وتأكيدا للمبدأ 
باملساواة بني املواطنني في احلقوق 
والواجبات وتكريسا ملبدأ الشفافية 
فـــي الترقيات بســـلم الدرجات 
الوظيفة نرجو افادتنا مبا اذا مت 
اعتماد هذه القـــرارات بناء على 
دراسات وافية ومستفيضة؟ في 
حالة االجابة بنعم، نرجو تزويدنا 
بصورة من هذه الدراســـات، مع 
تزويدنا بأسماء اجلهات واللجان 
االدارية املختصة بإعدادها مشتملة 
علـــى اســـماء وصفـــات جميع 
اعضائها، مع تزويدنا بنسخ من 
القرارات الصـــادرة باعتماد هذه 

التعديالت.
  متســـائال: مـــا اســـباب عدم 
شـــمول حملة الشهادات االدارية 

سلم الدرجات املوحد؟ وما اآللية 
التي ســـتتم من خاللها معاجلة 
وضع اصحاب الشهادات االدارية 
الذين يشغلون وظائف ذات مهام 
متشابهة مع اصحاب الشهادات 
الهندسية والفنية؟ وملاذا مت تعميم 
منح الدرجة ٢٠ جلميع املديرين 
بغض النظر عن شهاداتهم سواء 
كانت هندسية أو ادارية؟ وملاذا لم 
يتم تبني نفس التوجه في معاجلة 
شـــاغلي الدرجة ١٦ حاليا بغض 
النظر عن شـــهاداتهم؟ ويشتمل 
جدول الرواتب والعالوات املوحد 
في املؤسســـة وشركاتها التابعة 
على حوافز لتمييز الفنيني مثل 
بدل طبيعة العمل وبدل الطريق 
وغيرهما مـــن حوافز مادية، فما 

في كل شركة على حدة، باالضافة 
ملؤسسة البترول الكويتية. ومتى 
مت االنتهاء من اعداد دراسة تعديل 
سياســـة الترقيـــات ملســـاعدي 
احلسابات؟ وملاذا لم يتم تطبيقها 
حتى اآلن؟ ومتى سيتم االنتهاء 
الترقيات  من تعديـــل سياســـة 
الدبلوم االداريني؟  جلميع حملة 
وملاذا لم يتـــم النظر في تعديل 
اوضاع رؤساء الفرق املتضررين 
الوظيفـــي ولم يتم  من اجلمود 
منحهم الدرجة ١٩ كدرجة خاصة 
لهم اسوة باملهندسني واملديرين؟ 
وكيف ســـتتم معاجلـــة اوضاع 
رؤساء الفرق شاغلي الدرجة ١٧ 
بعد ان مت رفع مرؤوســـيهم الى 

نفس الدرجة؟ 


