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س����ألت النائبة د.معصومة املبارك وزيرة التربية ووزيرة 4
التعليم العالي د.موضي احلمود سؤاال قالت فيه: في اطار تشجيع 
املواطنني للعمل في القطاع اخلاص، اصدر مجلس الوزراء القرار 
رقم 2003/593 الذي ينص على ان مينح اعضاء الهيئة التعليمية 
من الكويتيني في املدارس اخلاصة ذات البدالت واملكافآت التي 
متنح القرانهم اعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية ويتم 

صرف هذه املكافأة والبدالت من وزارة التربية.

لذا، يرجى افادتي باآلتي: ما االجراءات التي اتخذتها الوزارة 
لتطبيق القرار 2003/593؟ وهل مت تطبيق القرار 2003/593 على 
جميع العاملني الكويتيني لدى املدارس اخلاصة؟ مع تزويدي 
بقائمة املدرسني الذين لم يس����تفيدوا من هذا القرار وايضاح 
اسباب عدم االستفادة، وهل مت رفع تظلمات من املدرسني الذين 
لم يس����تفيدوا؟ وما االجراءات الت����ي اتبعت للتعامل مع هذه 

التظلمات، وما تاريخ تطبيق القرار 2003/593؟

 معصومة تسأل عن تطبيق »التربية« للقرار 2003/593

جواز منح المقيم حق تمّلك شقة سكنية
شرط إقامته في البالد 10 سنوات متصلة

5 نواب قدموا اقتراحًا بقانون إلضافة مادة جديدة للمرسوم 1979/74

غامن امليع

حسني مزيدفالح الصواغ

عسكر العنزي

د.حسن جوهر

علي الدقباسي

مخلد العازمي صالح عاشور د.سلوى اجلسار د.روال دشتي

فيصل الدويسان

الصواغ يستفسر عن عدد مرضى السرطان 
في ضاحية علي صباح السالم

ق���ال النائب فالح الصواغ ان عددا من الدراس���ات التي اعدتها 
وزارة الصحة تفيد بأن س���كان ضاحية علي صباح الس���الم هم 
االكثر تعرضا لالمراض، داعيا الى االفادة بعدد مرضى السرطان 
من سكان ضاحية علي صباح السالم وعدد مرضى السرطان من 
االطفال املسجلني باملستشفى اخلاص مبرض السرطان من سكان 
ضاحية علي صباح السالم والغازات امللوثة الناجتة عن املصانع 
واملصافي النفطية القريبة من ضاحية علي صباح السالم التي تثبت 
الدراس���ات انها تسبب امراضا للسكان القاطنني باملناطق القريبة 

منها واآلثار الصحية الناجتة عن الغازات على صحة االنسان.

مزيد إلعادة الخطوط الهاتفية
األرضية المقطوعة بالدائرة الرابعة

طالب النائب حسني مزيد وزير املواصالت د.محمد البصيري بسرعة 
انه����اء انقطاع اخلدمة الهاتفية االرضي����ة عن عدد من مناطق الدائرة 
الرابعة، مش����يرا الى ان اخلط����وط الهاتفية االرضية في هذه املنطقة 
تعرضت لالنقطاع عن اخلدمة ملدة جتاوزت 5 أش����هر. ودعا مزيد في 
تصريح صحافي وزير املواصالت الى عدم احتساب هذه الفترة على 
االشتراك السنوي للمواطنني مستغربا من بطء اجراءات الوزارة بعدم 
اتخاذ تدابير عاجلة لعودة اخلطوط الهاتفية وتوصيلها الى اخلدمة 
مرة اخرى. ورفض مزيد ان تكون هناك اي مبررات لتبرير هذه االعطال 

او ان تساق احلجج في هذا الشأن خاصة فسخ عقد املقاول.1

طالب النائب عسكر العنزي باستعجال جتنيس ابناء الكويتيات 
من االرامل واملطلقات، مؤكدا انه ال مبرر لدى احلكومة لتعطيل وتأخير 

كشوفات التجنيس هذه والتي ينص القانون على اجنازها.
وقال العنزي ان كش���وفات جتنيس ابن���اء االرامل واملطلقات 
متوقفة منذ عامني، وهذه الكشوفات جاهزة لكن لم يتم اعتمادها 
من مجلس الوزراء حتى تصدر مبراسيم، مشيرا الى مدى املعاناة 

التي تعانيها هذه الفئة دون ان جتد صدى ملعاناتها.
وناش���د العنزي وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد العتماد 
الكشوفات البناء االرامل واملطلقات املستحقني للتجنيس ورفعها 
ملجل���س الوزراء العتمادها، مش���يرا الى ان هناك نحو 4 آالف من 
ابناء االرامل واملطلقات ينتظرون التجنيس وقد جتاوزوا الس���ن 

القانونية.
واهاب العنزي باحلكومة ان تسارع في انهاء معاناة هذه الفئة 
وانه���اء معاناة امهاتهم املواطنات وعدم املماطلة في هذه القضية 

االنسانية.

ناشد النائب د.حسن جوهر رئيس واعضاء مجلس اخلدمة املدنية 
اثناء عقد اجتماعهم امس ان ينصفوا حملة ش���هادات املاجستير 
والدكتوراه من العاملني في قطاعات الدولة،وزيادة مخصصاتهم 
املالية اسوة بزمالئهم في جامعة الكويت والكليات االخرى التابعة 
للحكومة، وطالب د.جوهر رئيس مجلس اخلدمة املدنية الش���يخ 
د.محمد الصباح شخصيا بأن يتفهم اهمية انصاف تلك الشريحة 
كونه ينتمي لها ويعرف حق املعرفة املنزلة العلمية ومتطلباتها 
املهنية والعمل بجدية على تبني قرارات متنح سقفا ماليا ورواتب 

مجزية تليق بحملة تلك الشهادات العليا.
واردف د.جوهر قائال ان احلوافر املالية حلملة شهادات املاجستير 
والدكتوراه س���تؤدي بالتأكيد الى تش���جيع عدد كبير منهم على 
االنتقال من القطاعات االكادميية للعمل في قطاعات الدولة، وهي 
اضافة بالتأكيد س���تكون لها اثر نوعي وفائدة كبيرة على تطوير 

تلك القطاعات وحتسينها بشكل الفت.

الدقباسي لصرف البطاقة 
التموينية لكل »البدون«

قدم النائب ع�لي الدقباسي 
اقتراح���ا ب�رغ��ب���ة مف�����اده 
ان تص���رف الدول���ة البطاقة 
التم�وينية لكل شريحة البدون 
المسجلين في اللجنة المركزية 
لغير محددي الجنسية بما يوفر 
له���م الحد االولي م���ن المواد 
الغذائية االساس���ية وحليب 

االطفال.

الكفاءات من غير الكويتيني البالد 
ملتابع���ة اعمالهم وتنميتها، ومع 
احتياج تلك الفئة الى االستقرار، 
فقد مت اعداد ه���ذا القانون وذلك 
باضافة حق متلك خاص بالشقق 
السكنية في البنايات االستثمارية 
جلميع االشخاص غير الكويتيني 
املستوفني للشروط، مع تخفيف 
اداة منح احلق لتكون بقرار من 
الداخلية ملراعاة اجلوانب  وزير 
األمني���ة بدال من اداة املرس���وم 
املعم���ول به حالي���ا، وهو االمر 
الذي من شأنه ان يسمح جلميع 
االشخاص بتملك الشقق في البالد 
وفق ش���روط محددة، وبالتالي 
تعزيز وتنمية النشاط العقاري 

في البالد بشكل مباشر.

ارتفاع حجم االعمال واملشاريع 
االستراتيجية والتنموية، لتحقيق 
الكويت  الدولة ألن تكون  توجه 
مركزا ماليا واقتصاديا، فقد بات 
من الضروري تطوير التشريعات 
القائمة خصوصا ما يتعلق بنظام 
متلك غير الكويتيني الذي صدر 
به التشريع احلالي منذ ما يزيد 
عل���ى الثالثني عام���ا، لقد عالج 
املتعل���ق بتنظيم متلك  القانون 
الكويتي���ني للعقارات فقط  غير 
م��س���ألة متلك العرب���ي املنتمي 
بجنسيته لبلد عربي دون باقي 
الكويتيني  االش���خاص من غير 
وقيدها بصدور مرسوم مينحه 
هذا احلق، ومع تزايد منو األعمال 
التجاري���ة وتوطن عدد كبير من 

ويجوز ملجلس ال���وزراء اضافة 
شروط اخرى.

مادة ثانية: على رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء � كل فيما يخصه 
� تنفيذ ه���ذا القانون، ويعمل به 
من تاريخ نش���ره ف���ي اجلريدة 

الرسمية.
وفيم���ا يل���ي ن���ص املذكرة 
االيضاحية لالقتراح بقانون بإضافة 
مادة جديدة برق���م الثالثة مكرر 
للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 
1979 بتنظيم متلك غير الكويتيني 
للعقارات: مع تطور الكويت في 
جميع مجاالت احلياة السياسية 
واالجتماعية واالقتصادية، وامام 
الزي���ادة الكبيرة في االنش���طة 
التجارية والتي انعكس اثرها على 

� ان يكون طالب التملك مقيما 
بالكويت اقامة متواصلة ال تقل عن 
10 سنوات وان يكون دخله يسمح 
له بشراء الشقة املطلوب متلكها، 
واال تكون قد صدرت في حقه احكام 
مخلة بالش���رف او األمانة طوال 

مدة اقامته في الكويت.
الشقة للسكن  � ان تخصص 
او  التمل���ك  اخل���اص بطال���ب 

اسرته.
� اال تزيد مساحة الشقة املراد 
متلكها على ثالثمائة وخمس���ني 

مترا مربعا.
� أال يكون مالكا لشقة أخرى 

في الكويت.
� شرط املعاملة باملثل في البلد 
الذي ينتمي الي���ه طالب التملك 

ق���دم النواب د.روال دش���تي 
ود.سلوى اجلسار وصالح عاشور 
ومخلد العازمي وغامن امليع اقتراحا 
بقانون يقضي باضافة مادة جديدة 
بالقانون  رقم 3 مكرر للمرسوم 
رقم 1979/74 بتنظيم متلك غير 
الكويتيني للعقارات، وفيما يلي 

نص االقتراح:
مادة أولى: يضاف للمرسوم 
بقانون رقم 74 لسنة 1979 املشار 
اليه مادة جديدة برقم الثالثة مكرر 

تنص على ما يلي:
يجوز بقرار من وزير الداخلية 
منح غير الكويتي حق متلك شقة 
سكنية واحدة في احدى البنايات 
التملك  االس���تثمارية، ويك���ون 

بالشروط اآلتية:

على ان يشمل ذلك جميع من يعمل 
بدرجة مستشار ان وجد، مضيفا: 
منى الى علمنا ان الوكيل املساعد 
للش����ؤون االدارية واملالية يقوم 
باستغالل منصبه الوظيفي لتشغيل 
مجموع����ة من موظف����ي الصيانة 
وقسم اخلدمات الهندسية من عمال 
وفنيني كهربائيني وادوات صحية 
في جواخير خاصة ميلكها بصفة 

شخصية، فما حقيقة ذلك؟
طالبا تزويده بالبيانات التالية 
عن املهم����ات التي قام بها الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية واملالية 
وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه وكيال 
مساعدا للشؤون االدارية واملالية 
وحتى نهاية شهر نوفمبر من عام 

2009 وذلك كالتالي:

مهمات رسمية

عدد املهمات الرسمية ومددها 
وطبيع����ة كل مهمة واالس����باب 
والدواع����ي التي دعت الى تكليف 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
بالذات للقيام بتلك املهمات الرسمية، 
املالية جلميع  التكلف����ة  بإجمالي 
املهمات الرسمية التي قام بها الوكيل 
املساعد للشؤون االدارية واملالية 

خالل الفترة املذكورة اعاله.
وطلب تزويده بالقرار االداري 
اخل����اص بترقية املوظف الباحث 
االدبي احم����د الفضلي الى مراقب 
املنوعات باالذاعة دون تدرج وظيفي 
القس����مني  إلغاء  وتزويدي بقرار 
التابعني ملراقبة املنوعات لتسهيل 
ترقية املذكور مراقبا للمنوعات في 

 وجه النائب فيصل الدويسان
31 سؤاال لوزير النفط ووزير اإلعالم 
الش����يخ احمد العبداهلل جاء فيه: 
لوحظ ان وزارة اإلعالم قد زودت 
بعض القنوات التلفزيونية اخلاصة 
بسيارات النقل اخلارجي ومجموعة 
من الكاميرات التلفزيونية، فهل مت 
ذلك م����ن خالل عقود لتزويد تلك 
القنوات بتلك املعدات والسيارات؟ 
طالب����ا تزويده بص����ور عن كتب 
ه����ذه العقود ان وج����دت، وان لم 
توجد عقود فمن املس����ؤول الذي 
وافق بش����كل مباشر على تزويد 
تلك القنوات به����ذه املعدات دون 
عقود؟ وهل حصلت وزارة اإلعالم 
على حقوقها املالية املترتبة على 
الس����يارات  الوزارة لتلك  تأجير 
واملع����دات لتلك القنوات اخلاصة 
ان مت تأجيرها من خالل عقود او 
من دون عقود؟ وإن كانت الوزارة 
قد حصلت عل����ى حقوقها املادية 
فيرجى تزويدي باملستندات املالية 
التي تؤكد ذلك، مضيفا: لدينا ما 
يفيد بأن تكلفة اقامة سور محطة 
كبد قد بلغت مليوني دينار فهل من 
املعقول ان يتم تخصيص هذا املبلغ 
لتسوير احملطة وباستخدام مواد ال 
تكلف حتى اقل من ربع هذا املبلغ، 
متس����ائال: ما مواصفات مناقصة 
تسوير محطة كبد؟ وما الشركات 
التي تقدمت بعطاءاتها للمناقصة؟ 
وما الش����ركة التي رس����ت عليها 
املناقصة؟ مع تزويدي بصورة عن 
الكشف التفريغي للمناقصة. وكان 
من املفروض ان تتم كل شؤون هذه 
املناقصة من خالل االدارة املدنية 
التابعة لقطاع الهندسة وليس قطاع 
الشؤون االدارية واملالية، فلماذا قام 
الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية باعتماد املناقصة وجتاهل 
االدارة الهندس����ية بالرغم من ان 
االدارة املدنية هي املخولة باعتماد 

مثل هذه املناقصات؟
كما طلب تزوي����ده بالبيانات 
التالي����ة اخلاصة مبش����روع بناء 
شاليهات للحرس الوطني في محطة 
ارسال املقوع: ما قيمة املشروع؟ وما 
مدة املشروع؟ ومتى سلمت الوزارة 
املوقع للمقاول لتنفيذ املشروع؟ 

تزويدي بالتالي: ما برامج الهواء 
والبرامج املسجلة التي مت الغاؤها 
او ايقافها وما اسباب االلغاء؟ وما 
اس����باب التقليل من نسبة انتاج 
برامج جديدة الذاعة القرآن الكرمي 
واالعتماد على اعادة كم كبير من 
البرامج الدينية املسجلة التي متت 
اذاعتها والكثر م����ن مرة ورفض 
انتاج برامج جديدة؟ وعليه اطالب 
بتزويدي بكشف يبني اسماء البرامج 
الدينية اجلديدة التي مت انتاجها 
الذاعة القرآن الكرمي من تاريخ االول 
من يناير عام 2007 الى شهر نوفمبر 
من ع����ام 2009، وملاذا قام الوكيل 
املساعد لش����ؤون االذاعة بالغاء 
الرسمية اخلاصة  املهمات  معظم 
باذاعة القرآن الكرمي والتي يتم من 
خاللها تسجيل حلقات برامجية 
دينية جديدة مع كبار علماء الدين 

في الوطن العربي.

مكافآت

كم����ا طل����ب تزويده بكش����ف 
كامل عن اس����ماء احلاصلني على 
مكافآت بناء على مش����اركتهم في 
تغطية املناس����بات التالية خالل 
الفترة من ع����ام 2007 الى نهاية 
شهر اكتوبر عام 2009: انتخابات 
مجلس االم����ة، انتخابات املجلس 
البلدي، املؤمتر االقتصادي، االعياد 
الوطنية التحرير والوطني، االعياد 
الدينية عيد االضحى وعيد الفطر، 
على ان يتم توضيح اسم املشارك 
وطبيعة مشاركته وقيمة املكافأة 
التي حصل عليها، وطلب تزويده 
ايضا بالبيانات اخلاصة باستخدام 
مدير عام هندسة االذاعة دون وجه 
السيارات اخلاصة  حق لعدد من 
باملش����اريع واملناقص����ات وذلك 
من خالل م����ا يلي: تزويدي بعدد 
السيارات التي استغلها املذكور عن 
طريق الشركات بواسطة تسوية 
عقود صيانة محطات االرس����ال 
االذاعية في كبد، وبأي صفة يقوم 
باستخدام هذه السيارات؟ وكم عدد 
السيارات التي مت استئجارها عن 
طريق الشركات التي  متت ترسية 
املناقصة عليها في كبد؟ وما طبيعة 
عمل املهندس����ني الذين مت حتويل 

االع����الم، ومؤهالته����م العلمي����ة 
وسيرتهم الذاتية واملناصب االدارية 
التي يشغلونها، واسباب اختيارهم 
كأعضاء في اللجنة، ما سبب تعيني 
املنوعات باالذاعة كعضو  مراقب 
ف����ي جلنة التوظي����ف في جتاهل 
واضح ملس����ؤولي االذاعة االكفاء 
وللمراق����ب االداري واملالي التابع 
للوكيل املس����اعد لشؤون االذاعة 
وتزويدي بجميع محاضر اجتماعات 
اللجنة منذ تاريخ االول من يناير 
من عام 2007 الى شهر اكتوبر من 
عام 2009، وبأسماء اعضاء جلنة 
الوسطية من مسؤولي وموظفي 
وزارة االعالم وكيفية اختيارهم 
املكافآت  اللجنة وقيمة  لعضوية 

املالية التي صرفت لهم.

عقد إضاءة

وفي سؤال آخر طلب تزويده 
بص����ورة عن عقد اض����اءة وزارة 
الكويت  اثناء احتف����االت  االعالم 
بالعيد الوطني وعيد التحرير 2009 
كيف مت اختيار الش����ركة املنفذة 
للعمل؟ كم بلغت تكاليف العقد؟ ما 
اسم الشركة املنفذة للعمل؟ وبكشف 
يتضمن اسماء الذين يعملون على 
بند املكافآت مبراقبة استديوهات 
االذاع����ة، وتزويدي بكتب صرف 
املكافآت لهذه الكشوفات، موضحا 
فيها توقيع واسم املسؤول الذين قام 
بشكل مباشر باعتماد صرف هذه 
الكشوفات، وهل فعال يتم صرف 
هذه الكشوفات دون اعتماد مدير 
استديوهات االذاعة لهذه االسماء؟ 
وما االجراءات االدارية والقانونية 
واملالي����ة الت����ي مت اتخاذها بحق 
املسؤولني االذاعيني والتلفزيونيني 
والذين تضمن اسماءهم كشف مت 
رفعه للشؤون القانونية بالوزارة 
للتحقيق في وضعهم القانوني من 
اجلمع بني عملني، العمل الوزاري 
والعمل اخلاص، خاصة ان معظمهم 
ال يقوم بأداء واجباته الوظيفية في 
وزارة االعالم ومنهم من انقطع عنها 
سنوات طوال دون ان تتم مساءلته، 
يرجى تزويدي بكش����ف االسماء 
املذكورة، وبعقود جميع االعمال 
الدرامية احمللية والعربية التي قام 

حتايل واضح على اللوائح االدارية 
بالوزارة، وبكتاب الشكوى اخلاص 
بإعادة بث برامج اذاعية وتقاضي 
ام����وال عليها واملرف����وع للوكيل 
املساعد لشؤون االذاعة ضد املشكو 
بحقهم مراقب مكتبة التسجيالت 
العربية، ومراقب التنسيق باالذاعة، 
وتزويدي باالجراءات التي اتخذها 
الوكيل املس����اعد بحق املشكو في 
حقهم، وهل مت حتويل الش����كوى 
للشؤون القانونية وماذا مت بشأنها؟ 
وتزويدي بقرار الشؤون القانونية 
هذا اذا كان قد مت حتويل الشكوى 
اليها، واذا ثب����ت ان هناك تالعبا 
في املال العام، فلماذا لم تتم احالة 
املتس����ببني في ذلك ال����ى النيابة 
العامة؟ وتزويدي مبا يفيد باسترداد 
الوزارة املبالغ التي صرفت لهم من 
دون وج����ه حق عن اعادة حلقات 
مس����جلة وبثها على انها حلقات 
جدية حيث يقوم املذكوران بإعداد 
البرنامج بنسخ عن جميع الدورات 
العام ومحطة  االذاعية للبرنامج 
الغناء العربي سابقا وكويت اف 
ام حالي����ا التي اعتمده����ا الوكيل 
املساعد لشؤون االذاعة وذلك من 
يناير ع����ام 2007 الى نهاية دورة 
عيد االضح����ى املبارك لعام 2009 
موضحا فيها ما يلي: اسماء البرامج 
وافكارها واس����ماء العاملني فيها، 
وتزويدي بكشف يتضمن بيانات 
بأسماء جميع املعدين الذين قاموا 
باعداد هذه البرامج على ان تشتمل 
العلمية  البيانات على مؤهالتهم 
ومناصبهم الوظيفية وحتديد ما 
اذا كانوا من داخل الوزارة او من 
الذين  خارجها واس����ماء املعدين 
يقوم����ون باعداد اكثر من برنامج 
واحد في الدورة البرامجية الواحدة 
وبياناتهم املدنية وقيمة املكافآت 
التي حصلوا عليها وما اذا كانت 
تربطهم عالقات قرابة باملسؤولني في 
االذاعة، وقال: ظهر خالل السنوات 
الثالث االخيرة اهمال اداري ومالي 
وبرامجي من قبل الوكيل املساعد 
لشؤون االذاعة الدارة اذاعة القرآن 
الكرمي في الوقت الذي قام فيه بدعم 
االهتمام بتعزيز البرامج الغنائية 
واملنوع����ة والترفيهية، لذا يرجى 

وهل هناك اعمال اضافية على اعمال 
املشروع؟ مع تزويدي بصورة عن 
استالم املشروع، اسم اعضاء اللجنة 
املشكلة إلعداد مواصفات املشروع. 
صورة من كشف تفريغ املشروع، 
صورة من موافقات اجلهات الرسمية 
القامة هذه الشاليهات خارج سور 
محطة املقوع من وزارات اخلدمات 
وخاصة بلدية الكويت، صورة من 
ترخيص الشركة. صورة من العقد 
بني الوزارة والشركة املنفذة، صورة 
من تسليم املوقع للشركة املنفذة، 
صورة من استالم املشروع مبينا 
فيه اسماء اعضاء جلنة االستالم، 
هل مت انذار الوزارة من قبل بلدية 
الكويت إلزالة هذه الشاليهات املقامة 
على امالك الدولة؟ وان وجد فيرجى 
تزويدي بصورة عن هذا االنذار، 
وبالبيانات املالية اخلاصة مبشروع 
تبليط وتشجير مبنى املطبعة من 
خالل تزوي����دي مبا يلي: ما قيمة 
املشروع؟ وما مدة العقد؟ وكشف 
تفريغ املشروع مبينا فيه اسماء 
الش����ركات املنفذة لهذا املشروع، 
وص����ورة من ترخيص الش����ركة 

املنفذة للمشروع.

بناء مصلى

كما طلب تزوي����ده بالبيانات 
التالية عن مش����روع بناء مصلى 
ف����ي مجمع وزارة اإلع����الم: قيمة 
املش����روع؟ مدة املشروع؟ كشف 
تفريغ املشروع مبينا فيه اسماء 
الش����ركات املنفذة لهذا املشروع، 
الش����ركة  صورة م����ن ترخيص 
مبزاولة اعمال املقاوالت وتصنيفها، 
اسماء اعضاء اللجنة املشكلة إلعداد 
مواصفات هذا املش����روع، صورة 
من توقيع العقد بني وزارة اإلعالم 
والشركة املنفذة. بالتكلفة االنشائية 
احلقيقية لنافورة وزارة االعالم، وما 
التجديدات التي قامت بها الوزارة 
لهذه النافورة؟ وكم تكلفت؟ وما 
تكاليف الصيانة الس����نوية لهذه 
النافورة؟ وما الشركة التي تقوم 

بصيانة النافورة؟
وفي سؤال آخر طلب الدويسان 
تزويده بكش����ف يتضمن اسماء 
التوظيف بوزارة  اعضاء جلن����ة 

عملهم الهندس����ي الى عمل اداري 
مبكتب مدير عام هندسة االذاعة في 
خطوة لتفريغ االدارات الهندسية من 
كوادرها الفنية، وتزويدي بكشف 
يتضمن عدد الفنيني الذين مت نقلهم 
من املراقبة الرئيسية في االذاعة 
دون علم مدير هندسة استديوهات 
االذاعة والنقل اخلارجي، وبأسماء 
جلنة املش����تريات التابعة لقطاع 
الشؤون االدارية واملالية مع بيان 
مس����مياتهم في اللجن����ة ومبالغ 
املكافآت التي مت صرفها لهم خالل 
الفت����رة من عام 2006 الى ش����هر 
نوفمبر من ع����ام 2009، مع بيان 
بكل املشتريات التي قاموا بشرائها 
واجلهة املستفيدة من شراء هذه 
املش����تريات، وتزويدي بكش����ف 
يتضمن اسماء من متت ترقيتهم 
ملنصب مدي����ر ادارة في قطاعات 
الفترة  وزارة االعالم وذلك خالل 
من االول من يناير 2006 الى نهاية 
شهر نوفمبر 2009 مع تقدمي صور 
عن مؤهالتهم العلمية وشهاداتهم 
الدراسية واسباب ترقيتهم وتاريخ 
تعيينهم، وباالسباب التي منعت 
اذاع����ة الكويت من املش����اركة في 
مهرجان القاهرة االعالمي والكثر من 
اربع سنوات بعد ان كانت االذاعة 
الكويتية في صدارة االذاعات الفائزة 
بحصاد وافر من اجلوائز مما ساهم 
في احلصول على عوائد اعالمية 
تصب في مصلحة الكويت كدولة 
وفي مصلح����ة احلركة االعالمية 
الكويتية، وببيان كامل باالعمال 
االنش����ائية التي قامت بها وزارة 
االعالم داخ����ل الوزارة وخارجها، 
مع صور من عقودها، واسعارها، 
واسماء الشركات التي رست عليها 
املناقصات واسماء املقاولني الذين 
قاموا بتنفيذها، مع تقدمي بيانات 
تفريغ لكل مش����روع او مناقصة 
منها على حدة، وتوضيح مواعيد 
تس����ليم املش����روعات والشروط 
اجلزائي����ة التي يتم تنفيذها على 
الشركات التي تأخرت في التسليم، 
وتوضيح الشركات التي لم تلتزم 
ببنود العقود من حيث عدم تلبيتها 
جلميع مواصفات املشروع املتعاقد 

عليها في بنود املناقصات.

تلفزيون الكويت بالتعاقد لشرائها، 
سواء عن طريق جلنة خاصة او عن 
طريق املوافقة واالجازة املباشرة 
من قبل الوكيل املس����اعد لشؤون 
التلفزيون خالل الفترة من شهر 
يناير من عام 2001 الى نهاية شهر 
يوليو من عام 2006، وبكشف كامل 
يتضمن االعمال الدرامية احمللية 
التي تعاقد تلفزيون الكويت على 
ش����رائها او تعاق����د عليها بنظام 
املنتج املنفذ ف����ي الفترة من عام 
2001 الى شهر يوليو من عام 2006، 
وتوضيح االعمال التي مت شراؤها 
بناء على توصي����ة جلنة الدراما 
واالعم����ال التي مت ش����راؤها بناء 
املباشرة والتكليف  املوافقة  على 
املباشر من الوكيل املساعد االسبق 
الفترة  ف����ي  الكويت  لتلفزي����ون 
املذك����ورة، وتزوي����دي مبحاضر 
اجتماعات جلنة اجازة النصوص 
اخلاصة بتلك االعمال، واسعار تلك 
االعمال واسماء املنتجني املنفذين 
واسماء شركات االنتاج، واسماء 
االعمال الدرامية التي قام الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون االسبق 
بإجازتها بشكل مباشر واالعمال 
التي قام بتحديد اسعارها بشكل 
مباشر دون الرجوع للجنة خالل 
املذكورة اعاله،  الزمني����ة  الفترة 
تزوي����دي بجمي����ع التقارير التي 
رفعها السيد فوزي التميمي الوكيل 
املساعد لشؤون التلفزيون خالل 
هذه السنة عن املسؤولني املنقطعني 
العمل وال����ذي يعملون لدى  عن 
مؤسس����ات وقنوات تلفزيونية 
مع احتفاظهم مبناصبهم االدارية 
ومتتعهم باحلوافز املالية واالدارية 

دون وجه حق.
وقال الدويسان: منى الى علمنا 
ان بعض موظفي ديوان احملاسبة 
بوزارة االعالم لم يتخذوا اجراءات 
جتاه بعض املخالفات والتجاوزات 
القانونية واملالية واالدارية وذلك 
الن الوكيل املساعد للشؤون االدارية 
واملالية قد قام بتعيني اقرباء هؤالء 
املوظفني في ال����وزارة في القطاع 
املالي واالداري، لذلك يرجى تزويدي 
بأسماء جميع العاملني في قطاع 
الشؤون االدارية واملالية ومناصبهم 

العنزي يطالب باستعجال كشوفات
تجنيس أبناء األرامل والمطلقات
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