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د.علي العمير

د.روال دشتي د.سلوى اجلسار

مسلم البراك

د.ضيف اهلل بورمية سعدون حماد

حماد: جلسة خاصة 17 نوفمبر المقبل لمناقشة
تقرير اللجنة المالية حول معالجة القروض

الخرافي استقبل الشرهان وسفيري التشيك والو

روال: صندوق التنمية قّدم 760 قرضًا
 منذ إنشائه لمساعدة الدول النامية

البراك يعيد تقديم سؤاله للشمالي عن »المواشي«

جوهر يسأل عن بدل السكن للعاملين بـ »البترول«
وجه النائب د.حسن جوهر سؤاال لوزير النفط 
ووزير اإلعالم الشيخ أحمد العبداهلل جاء فيه: باإلشارة 
إلى قانون العمل في قطاع األعمال النفطية رقم 28 

لسنة 1969 يرجى تزويدي باآلتي: 
نس����خة من جميع القرارات واللوائح املعتمدة 
واملنظمة ملنح ميزة الس����كن العينية للعاملني في 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وهل 
قامت مؤسسة البترول الكويتية بعمل دراسة شاملة 
مبنية على أس����س ومعايير واضحة لتقييم القيمة 
العادلة ملنحة السكن؟ ودواعي ومبررات الغاء ميزة 

السكن العينية التي كانت توفرها مؤسسة البترول 
الكويتية ملوظفيها لغاية سنة 2003، وهل كانت آلية 
استبدال النظام السابق مبنحة السكن احلالية وما نتج 
عنها من فروقات تتناسب مع التضخم الذي تشهده 
البالد؟ وهل طبقت املؤسسة وشركاتها التابعة نص 
وروح امل����ادة 16 من قانون العمل في قطاع األعمال 
النفطية لس����نة 1969؟ وما مؤشر تكاليف املعيشة 
الذي تعتمده مؤسس����ة البترول الكويتية لتقييم 
قيمة فروقات عالوة الس����كن ملوظفيها املوفدين في 

املكاتب اخلارجية؟

استعرضت النائبة د.روال دشتي 
دور صندوق الكويت للتنمية في 
دعم ال����دول النامية خاصة بدول 
اجلن����وب ف����ي وقت أك����دت فيه 
أهمية دور البرملانيني جتاه االزمة 
العاملية ف����ي العمل على تقليص 

تداعياتها.
جاء ذلك ف����ي مداخلة لها في 
اجللسة اخلاصة حول »اجلنوب 
والتعاون الثالثي بهدف تسريع 
حتقيق االهداف التنموية لاللفية« 
في املؤمتر ال� 12 لالحتاد البرملاني 

الدولي.
واعتبرت ان الصندوق الكويتي 
للتنمية الذي أنش����ئ ع����ام 1961 
برأسمال قدره 150 مليون دوالر 
أميركي فريد م����ن نوعه في ذلك 
الوقت كونه أول مؤسسة تنموية 
في املنطقة وكان يهدف في البداية 
الى مساعدة الدول العربية ثم أخذ 
يطور نشاطه من خالل التوسع في 

مساعدة جميع الدول النامية.
وقالت ان فلس����فة الصندوق 
تتركز على مد يد العون لآلخرين 
ومساعدتهم على النهوض بأنفسهم 
من خالل تزويدهم بالقروض واملنح 
واملعونات واملس����اعدات لتمويل 
املش����اريع االمنائية الالزمة لهم 

بقروض ميسرة.
وأضاف����ت ان الصندوق يقدم 
املعونات الفنية املقررة لدراس����ة 
املشاريع املزمع القيام بها من كافة 
جوانبها الفنية واالقتصادية واملالية 
والقانونية للتأكد من س����المتها 
الفنية وجدواها االقتصادية وأثرها 

االمنائي على الدول املستفيدة.
وأوضحت ان الصندوق الكويتي 
للتنمية منذ انشائه وحتى 13 أكتوبر 
2009 قدم 760 قرضا تبلغ قيمتها 

أعاد النائب مسلم البراك تقدمي 
س����ؤال كان وجهه لوزير املالية 
مصطفى الشمالي والذي جاء فيه: 
لقد وجهت هذا الس����ؤال بتاريخ 
2008/11/16 عن ش����ركة املواشي 
الكويتية واستمرت املماطلة في 
االجابة بعيدا عن اجراءات الالئحة 
الداخلية ملجلس االمة بالرغم من 
ان االجابة ال تستدعي هذه االطالة 
املتعمدة الى ان مت حل مجلس األمة 

في شهر مارس 2009.
لذا فإن االجابة ظلت معطلة 
على مدى اربعة اشهر، واآلن اعيد 
إليكم مرة اخرى نفس الس����ؤال 
والذي لم تتم االجابة عنه خالل 

الفترة السابقة.
نص السؤال:

يرج����ى إفادت����ي باملعلومات 
التالي����ة واملتعلقة بش����ركة نقل 
وجتارة املواشي التي متلك الهيئة 
العامة لالس����تثمار أكثر من %50 

من أسهمها:
حتديد أسماء ومالك الشركة مع 
حتديد نسبة امللكية في الشركة 

السودان لتربية الثروة احليوانية 
برأس����مال مق����داره 50 ملي����ون 

دينار؟
وهل قام رئيس مجلس إدارة 
شركة املواشي احلالي بتخصيص 
سيارات له مع بيان عددها وانواعها 

وقيمتها؟
املوظف����ني  ع����دد  وبي����ان 

الكويتيني.
الكبيرة في  الزيادة  واسباب 
مصروف����ات الصيان����ة اخلاصة 
بالس����فينة )الكوي����ت( اململوكة 

للشركة.
وه����ل توج����د الئح����ة تنظم 
اعمال الصيانة الدورية لس����فن 

الشركة؟
واسماء الش����ركات التي يتم 
استئجار السفن منها للقيام بأعمال 

الشركة التجارية.
وحجم اخلسائر التي اصابت 
الشركة من جتارة االغنام احلية 
واملبيعة لعمالء الشركة في دول 
اخلليج العربي، خالل األعوام 2005 

و2006 و2007.

وطالبت اجلسار باسم مجلس 
األمة بإدراج قضية اإلرهاب كبند 
دائم على ج����دول أعمال االحتاد 
البرملان����ي الدول����ي ألهميته في 
متابعة تنفيذ الق����رارات الدولية 
واإلقليمي����ة خاصة الصادرة عن 
االحتاد البرملان����ي الدولي واألمم 

املتحدة في مجال اإلرهاب.
وأعربت عن أسفها الشديد 
للمحاوالت البائسة بربط اإلرهاب 
بدين او ثقافة معينة مضيفة انه 
يغيب عنا إرهاب الدولة كالذي 
متارسه القوات اإلسرائيلية في 
األراضي الفلسطينية احملتلة 
بح���ق الش���عب الفلس���طيني 
منذ ال���� 60 عام���ا املاضية إذ 
مازالت االنتهاكات واملمارسات 
اإلسرائيلية الوحشية مستمرة 
على الرغم م���ن التقدم الكبير 
الذي حققه املجتمع الدولي في 
حماية حقوق اإلنسان وما صدر 
من تشريعات وصكوك دولية 
وإقليمية وطنية كثيرة لم تر 
النور فيما يجري من انتهاكات 

في األراضي العربية احملتلة.

االجمالية أكثر من 4 مليارات دينار 
أي ما يعادل 14 مليار دوالر أميركى 

استفاد منها أكثر من 100 دولة.
م����ن جانبها ح����ذرت النائبة 
د.سلوى اجلسار من أخطر موجة 
اعت����داءات يتعرض لها املس����جد 
األقصى الش����ريف منذ االحتالل 

االسرائيلي.
جاء ذلك في مداخلة للجسار 
خالل اجللس����ة اخلاص����ة حول 
»التعاون واملسؤولية املشتركة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة والعمليات 
اإلرهابية عبر احلدود وبيع األسلحة 
في االسواق غير املشروعة«، والتي 
عقدت على هامش اعمال االحتاد 

البرملاني الدولي.
واعتبرت اجلسار ان تصاعد 
االعتداءات اإلسرائيلية في املسجد 
األقصى وفرض الط����وق األمني 
عليه ومنع املسلمني من الصالة 
فيه ومحاوالت اجلماعات اليهودية 
املتطرفة القتحام����ه بهدف اقامة 
طقوس تلمودية فيه تعد أخطر 
موجة اعتداءات يتعرض لها املسجد 

منذ االحتالل االسرائيلي.

وعدد ممثلي كل جهة في مجلس 
اإلدارة.

وما سبب اخلسائر التي أصابت 
فرع الشركة في دولة االمارات منذ 

عام 1991 حتى عام 2005؟
وما سبب إلغاء مذكرة التفاهم 
املوقع����ة بني ش����ركة املواش����ي 
ومجموعة عارف االس����تثمارية 
وشركة وثيقة وحكومة السودان 
إلنشاء ش����ركة جديدة في دولة 

استقبل رئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي في 
مكتبه صباح امس س����فير جمهورية التشيك لدى 
البالد مارتن فافرا ومت خ����الل اللقاء بحث الزيارة 
املرتقبة لنائب رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية 
التشيك جيري التشكا للبالد في شهر نوفمبر املقبل، 
حيث اعرب اخلراف����ي عن ترحيبه بالزيارة، مؤكدا 
اهميتها في تعزيز العالق����ات الثنائية بني البلدين 

على املستوى البرملاني.
كما اس����تقبل اخلراف����ي س����فير جمهورية الو 

الدميوقراطية الش����عبية لدى البالد توجنباش����ان 
سونا سني، مت خالل اللقاء بحث العالقات الثنائية 

وسبل تعزيزها.
واستقبل اخلرافي سفيرنا لدى جمهورية زميبابوي 

عبداهلل الشرهان مبناسبة توليه مهام منصبه.
كما بعث الرئيس اخلرافي ببرقية تهنئة الى رئيس 
ديوان احملاسبة عبدالعزيز العدساني وذلك مبناسبة 
حصول الديوان على عضوية مجلس مديري املنظمة 

اآلسيوية لهيئات الرقابة العليا »األسوساي«.

العمير: الحظنا مرونة حكومية لتعديل صندوق  المعسرين

ر من االعتداء اإلسرائيلي على المسجد األقصى الجسـار تحذِّ

أبورمية يحّذر الشمالي من محاولة عرقلة حل المديونيات

يتواصل االهتمام النيابي في 
قضي����ة معاجلة الق����روض جلهة 
دعوة احلكومة لالستجابة للدعوات 
املتكررة النهائها ثم التهديد باستخدام 
املساءلة السياسية للوزير املختص 
في حال لم جتد االصوات النيابية 
آذانا صاغية م����ن قبل احلكومة، 
وفي هذا االطار قدم النائب سعدون 
حماد اقتراحا لتحديد جلسة خاصة 
ملناقشة القضية جاء فيه: بالنظر 
الى االهمية اخلاصة لالقتراحات 
بقوانني التي تقدم بها بعض االعضاء 
بشأن اعادة جدولة ارصدة القروض 
االستهالكية واملقسطة للمواطنني 
والتي اعدت اللجنة التش����ريعية 
في شأنها التقرير رقم 15 بتاريخ 
2009/7/2 وال����ذي احي����ل بتاريخ 

2009/7/16 الى اللجنة املالية.
نطل����ب نحن املوقع����ني ادناه 
الع����رض عل����ى املجل����س املوقر 
لتخصيص جلس����ة يوم الثالثاء 
املواف����ق 2009/11/17 للنظ����ر في 
تقرير اللجنة املالية عن االقتراحات 
بقوانني سالفة الذكر، على ان تقدم 
اللجنة املالية تقريرها في شأنها 
في موعد غايت����ه 2009/11/10 على 
ان يتم التصويت على هذا الطلب 

نداء باالسم.

بوتيرة واحدة، مشددا على اعطاء 
أولوية للشريحة التي كانت ضحية 
اخطاء حكومية سابقة، قام البنك 
املركزي اخيرا مبعاجلتها.وسئل 
العمير ان كان التصعيد احلاصل 
ضد وزير املالية مصطفى الشمالي 
مبررا فاج����اب: ان النائب حر في 

من جانبه ق����ال النائب د.علي 
العمير انه الحظ مرونة حكومية 
في تعديل صندوق املعسرين، مؤكدا 
دعمه لكل ما من ش����أنه التخفيف 
عن املواطنني املدينني الذين ينبغي 
التعامل معهم وفق ش����رائح النه 
ال ميكن التعام����ل مع كل املدينني 

ممارسة ادواته الرقابية، واعتقد ان 
الوزير الشمالي اجاب على بعض 
االستفسارات ونحن ال نريد ان نكون 
مدافعني عن احلكومة بل طرفا عادال 
في اتخاذ موقف جتاه أي خصومة 
او مساءلة سياسية، واذا لم يرتكب 
الشمالي اخطاء فسندافع عنه، واال 

فمن مسؤولية االعضاء عدم السكوت 
على االخطاء.

وح����ذر النائ����ب د.ضيف اهلل 
أبورمية في تصريح شديد اللهجة 
وزير املالية مصطفى الشمالي من 
جتاهل قضية ق����روض املواطنني 
ومحاولة عرقلة احللول املتمثلة 

في شراء املديونيات.
وقال أبورمية: أقول للشمالي 
ال جتبرني على آخر الدواء، فقسما 
باهلل لن أتوانى في حتريك أدواتي 
الدس����تورية ضدك من أجل انقاذ 
الشعب الكويتي من مشكلة القروض 
التي أوجدها تسيب وزارة املالية 
وتواطؤ البنك املركزي مع البنوك 
ضد املواطنني، موضحا ان صندوق 
املعسرين الذي أوجدمتوه ما هو 
اال كذبة وحبل انقاذ للبنوك التي 
تورطت في القضايا املرفوعة ضدها 
باحملاكم وان صندوق املعس����رين 
فيه تالعب كبير حتت نظرك وفيه 
شبهات تنفيع سأوضحها لك في 
الوقت املناس����ب ليعلم الش����عب 
الكويتي املهازل التي ترتكبها وزارتك 
والتمثيلية التي تروجون لها وهي 
احملافظة على املال العام وقد أعذر 
من أنذر يا الش����مالي فحل مشكلة 

القروض وإال.

القالف: مستلزمات 
صحية لكبار السن

النائب س����يد حسني  قدم 
القالف اقتراح����ا برغبة، جاء 
فيه: نظرا ملا جاء من نصوص 
الرعاية  دستورية في ش����أن 
الصحية تقوم وزارة الصحة 
برعاي����ة كبار الس����ن وتقدمي 
اخلدمة املنزلية لهم كما تقدم 
الوزارة بعض املستلزمات لهم 
لكن في اآلونة االخيرة مت قطع 
كثير من املستلزمات عنهم، لذا 
اتقدم باالقتراح برغبة لتقوم 
املستش����فيات بص����رف تلك 
املستلزمات لهم تسهيال لالهالي 

وتوفيرا للوقت واجلهد.

قّدم طلبًا موّقعًا من النواب واشترط التصويت عليه بالنداء باالسم

حتت رعاية معايل حمافظ الأحمدي

ال�شيخ الدكتور

نت�شــــرف بدعوتكــــم لزيـــــارة

يف  الفرتة من 2009/10/24-21

ب�شالة احتاد عمال البرتول و�شناعة البرتوكيماويات

يف مديــنـــة الأحمـــدي

مواعيد املعر�ض 

�شباحًا من : 10:30 - 2:30

م�شــــاًء من : 5:00 - 11:00

اإبراهيم الدعيج الإبراهيم ال�صباح

المعـرض العـقــاري
 للعـامـليـن بالقـطــاع النفـطـي

عـروض خاصــة وتسهيــالت متميــزة 
للسادة العامليـن بالقطـاع النفـطـي

للإ�ستف�سار : 25718033 - 67079870 
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أحمد السعدون

السعدون يسأل عن التأخير في تلبية مطالب الطيارين في »الكويتية«
وجه النائب أحمد السعدون سؤاال لوزير 
املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري جاء فيه: في الوقت 
الذي تنص فيه املادة 41 من الدستور على 
»ان ل���كل كويتي احلق في العمل واختيار 
نوعه، والعمل واجب على كل مواطن وفق 
ما تقتضيه الكرامة ويستوجبه اخلير العام، 
وتقوم الدولة على توفيره للمواطنني وعلى 

عدالة شروطه«.
وفي الوقت الذي تتضمن فيه العديد من 
القوانني املعمول بها احلث على توفير فرص 
عمل للكويتيني وتدريبهم وتأهيلهم، تقوم 
بعض اجلهات واملؤسسات احلكومية بوضع 
مختلف العراقيل أمام توظيف الكويتيني 

لديها ومتتنع عن توظيفهم على الرغم من 
كونهم مؤهلني ومدربني على طبيعة أعمال 
هذه اجلهات واملؤسسات وتستعني في الوقت 
ذاته مبوظفني غير كويتيني رمبا يكونون 

أقل صالحية وتأهيال من الكويتيني.
لذا يرجى افادتي عن املتسبب من مسؤولي 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية الكويتية في 
مماطلة وتأخير االستجابة لطلبات جميع 
الكويتيني من طيارين وطيارين متدربني 
ومن في حكمهم؟ وإفادتي بالتاريخ املتوقع 
إلنهاء أوضاع جميع الطيارين والطيارين 
املتدربني ومن ف���ي حكمهم من الكويتيني 
والبت في التحاقهم بالعمل مبا يتناس���ب 
ومؤهالتهم وخبراتهم؟ وموافاتي بكشف 

مبينة فيه أس���ماء جمي���ع الكويتيني من 
الطيارين والطياري���ن املتدربني ومن في 
حكمهم الذين تقدموا للمؤسسة ولم تنجز 
إجراءات تعيينهم أو لم تبت في طلباتهم 
حتى اآلن؟ وموافاتي بكش���ف مبينة فيه 
أسماء وأعداد غير الكويتيني من الطيارين 
ومساعدي الطيارين ومن في حكمهم العاملني 
في املؤسس���ة ومؤهالته���م وتدريباتهم؟ 
وإفادتي مبدى صحة م���ا يتردد من إنهاء 
خدمات أو إجراءات تأديبية اتخذتها اإلدارة 
العامة للطيران املدني أو مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية ضد املوظفني الكويتيني 
الذين أعلنوا تأييده���م ملطالب الطيارين 

املتدربني الكويتيني املشار اليهم؟

مبارك املطوع

المحامي المطوع يطلب 
فتح باب المرافعة في 

الطعون االنتخابية 

قدم احملام����ي مبارك املطوع 
الدس����تورية  طلب����ا للمحكمة 
يطال����ب فيه بفتح باب املرافعة 
في الطع����ون املقدمة للمحكمة 
الدستورية واملقرر اصدار احلكم 
فيها بجلسة 28 اجلاري لوجود 
طعون دس����تورية ف����ي قانون 

انتخاب املرأة.
وق����ال املط����وع ف����ي طلبه 
للمحكمة: ملا كان موضوع الدعوى 
املثارة من الطاعنني تدور رحاها 
حول عدم دستورية مواد القانون 
17 و2005/67 في ش����أن تعديل 
بعض أحكام قانون االنتخاب رقم 
35 لسنة 1962، وملا كان الفصل في 
املسألة الدستورية مؤثرا ومنتجا 
في الطعن املاثل وفي شأن مدى 
بطالن عملية االنتخابات برمتها. 
لذلك نلتمس فتح بابل املرافعة في 
الطعنني رقمي 2009/19 و2009/21 
احملجوزين للحكم بجلس����ة 28 
اجلاري وذلك لتقدمي مستندات 

مهمة.
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