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7 وجه النائب س����الم النمالن س����ؤاال لوزير الداخلية الشيخ 
جابر اخلالد عن االجراءات التي اتخذتها االجهزة االمنية واملزمع 
اتخاذها لضبط احلالة االمنية للمناطق السكنية من املنحرفني 
واملتسكعني داخل املناطق السكنية واالسواق واالجراءات التي 
قامت بها الوزارة حلفظ املؤسسات العامة من التخريب والتشويه 
واحلوادث التي تعرض لها رجال االمن من اعتداءات من قبل افراد 
آخرين مع بيان االجراءات التي متت حيال ذلك واحلوادث التي 

تعرضت لها مؤسسات الدولة من اعتداءات من قبل آخرين مع 
بيان االجراءات التي متت ملعاقبة املعتدين واالجراءات املتخذة 
للح����د من هذه الظاهرة الدخيلة على املجتمع الكويتي، ونظرا 
لتزايد ظاهرة التس����كع في االس����واق وبني املنازل والساحات 
املنزلية والتي حتولت الى مشكلة تؤرق السكان داخل املناطق 
السكنية، ما االجراءات املتخذة للحد من هذه الظاهرة ومراقبة 

االحداث في املناطق السكنية واالسواق؟

النمالن يسأل »الداخلية« عن إجراءات حماية المناطق السكنية من المنحرفين

المويزري: ما مالبسات صرف وزارة األوقاف 
مبالغ عن أعمال صيانة وإنشاءات لم تنّفذ؟

حماد لوزير العدل: من 
أقدم مستشار في القضاء؟

وجه النائب سعدون حماد سؤاال 
الوزراء للش����ؤون  لنائب رئيس 
القانونية ووزير العدل راشد احلماد 
أك����د فيه ان امل����ادة 20 من قانون 
تنظيم القضاة تنص على ان يكون 
تعيني نائب رئيس محكمة التمييز 
ورئيس محكمة االستئناف ورئيس 
احملكمة الكلية من رجال القضاء 
الذين ال تقل درجتهم عن مستشار 
أو من في درجته من الذين أمضوا 
في هذه الدرجة مدة ال تقل عن عشر 
سنوات وفي جميع األحوال يكون 
التعيني مبرسوم بناء على عرض 
وزير العدل بعد أخذ رأي املجلس 

األعلى للقضاء.
وملا كان منصب نائب رئيس 
محكمة التمييز قد ش����غر بتعيني 
املستشار يوس����ف غنام الرشيد 
مبنصب رئيس محكمة التمييز منذ 
أكثر من 4 أشهر، وكان وزير العدل 
هو املكلف قانونا بحس����ب املادة 
سالفة الذكر بترشيح نائب رئيس 
محكمة التمييز اجلديد حتى تكتمل 
جميع مناصب أعض����اء املجلس 
األعل����ى للقضاء وحتى ال يصبح 
عددهم زوجيا، وتساءل: ما سبب 
عدم قيامكم بتلك املسؤولية وفقا 
لنص املادة 20 من املرسوم بالقانون 
رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون 
تنظيم القض����اء املعدل؟ ومن هو 
أقدم مستشار في القضاء يلي في 
ترتيبه من حيث التعيني املستشار 

يوسف غنام الرشيد؟

واملالبسات التي دفعت بوزارة 
االوق����اف الى تخط����ي القواعد 
والضوابط التي تضمنها بنود 
مواد القانون 37 لس����نة 1994 
وارتكاب املخالفات التي متثلت 
في صرف مبالغ عن اعمال صيانة 
وانش����اءات لم يت����م تنفيذها، 
وصرف مبالغ عن قيمة اعمال 
مبواقع مختلف����ة دون اصدار 
اوامر بتفاصيلها ودون احلرص 
على تدبي����ر االعتمادات املالية 
واالرتب����اط بها، وقيام الوزارة 
بالتعاقد عل����ى توريد اصناف 
دون طرحها في ممارس����ات او 
مناقصات على الرغم من بلوغها 
النصاب املوجب للطرح، عدم 
ترسية بعض مناقصات الوزارة 
على اصح����اب العطاءات االقل 
الكبيرة نسبيا  الزيادة  سعرا، 
في اسعار بعض بنود املناقصات 

التي ابرمتها الوزارة.

الوزارة ملواجهة  التي اتخذتها 
هذا القص����ور حفاظا على املال 
العام ومنعا لهدرة وتشخيص 
الوزارة لقواعد  اسباب تخطي 
العامة وكذا قواعد  املناقصات 

الشراء املباشر.
الظ����روف  وتس����اءل: م����ا 

وجه النائب شعيب املويزري 
الوزراء  س����ؤاال لنائب رئيس 
القانوني����ة ووزير  للش����ؤون 
العدل ووزير االوقاف والشؤون 
االسالمية راشد احلماد بشأن 

ميزانية وزارة االوقاف.
وقال املويزري: في ضوء ما 
اظهره تقرير ديوان احملاسبة 
نتيجة لفحص����ه نتائج تنفيذ 
االوق����اف  وزارة  ميزاني����ة 
والشؤون االس����المية للسنة 
املالية 2009/2008 من مالحظات 
ش����ابت العقود الت����ي ابرمتها 
الوزارة نتيجة لتخطيها القواعد 
الت����ي يتضمنها  والضواب����ط 
القان����ون رقم 37 لس����نة 1964 
العامة وما  املناقصات  بش����أن 
شابها من قصور، مضيفا: ورغبة 
من����ا في اس����تيضاح الظروف 
واملالبسات التي احاطت بتنفيذ 
الوزارة ملناقصاتها واالجراءات 

شعيب املويزري

العبدالهادي يقترح المساواة في المرتبات
والبدالت للموظفين العاملين في »الرقابة المالية«

قدم النائب ناجي العبدالهادي اقتراحا برغبة قال فيه: يالحظ تباين 
نظم املرتبات املعمول بها والعالوات والبدالت املتعلقة باملوظفني الذين 
تنظم شؤون توظيفهم قوانني خاصة متشابهة مثل املوظفني في ديوان 
احملاسبة واملوظفني في إدارة الرقابة املسبقة في وزارة املالية واملوظفني 
في مجاالت الرقابة املالية بصفة عامة، األمر الذي يسبب اقبال املواطنني 
على ه����ذه الوظائف، وعدم توافر الكوادر املناس����بة للوظائف االخرى 
املشابهة، مضيفا: ومجلس اخلدمة املدنية مختص باقتراح السياسات 
العام����ة للمرتبات واالجور مبا يكفل التنس����يق بني اجلهات احلكومية 
والهيئات واملؤسس����ات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بأكثر 
من نصف رأس����مالها طبقا ألحكام البند رقم 3 من املادة 5 من املرسوم 
بقانون رقم 15 لس����نة 1979 في ش����أن اخلدمة املدنية. لذا فانني اقترح 
مراعاة التنسيق واملس����اواة بني املرتبات والبدالت املتعلقة باملوظفني 
الذين يعملون في مجاالت الرقابة املالية والذين تنظم شؤون توظيفهم 

م. ناجي العبدالهاديقوانني خاصة بقرار من مجلس اخلدمة املدنية.

سعدون حماد

الخرافي يعرب عن أسفه لعدم اكتمال النصاب 
لتعديل النظام األساسي لـ »البرلمان اإلسالمي«

دليهي: »االتجار بالسلع وحماية المستهلك« أصبح مستحقاً

كمباال )اوغندا( � كونا:  قررت الدورة السادسة 
ملؤمتر احتاد مجال���س الدول األعضاء في منظمة 
املؤمتر اإلسالمي الذي بدأ أعماله أمس تأجيل النظر 
في تقرير جلنة إصالح االحتاد عن طريق تطوير 
نظامه األساسي ولوائحه إلى الدورة املقبلة لعدم 

اكتمال النصاب.
وتنص مواد الالئح���ة التنفيذية لالحتاد على 
ش���رط موافقة ثلثي األعضاء إلقرار أي تعديالت 

على نظامه األساسي.
ووافق املؤمتر على اقتراح رئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي بتقدمي موعد اجللسة اخلتامية من 
مساء اليوم إلى صباح اليوم كما وافق على ترشيح 
رئيس مجلس الش���عب السوداني كنائب لرئيس 
الدورة ممثال عن املجموعة العربية ورئيس البرملان 

اإلندونيسي كنائب لرئيس املؤمتر ممثال عن املجموعة اآلسيوية.
وكان الرئيس اخلرافي قد أكد أمس أهمية تقرير اللجنة اخلاصة 
لوض���ع خطة إلصالح احت���اد مجالس الدول األعض���اء في منظمة 
املؤمتر اإلسالمي عن طريق تطوير نظامه األساسي ولوائحه، مؤكدا 
أهمية مقترحات الكويت في هذا الش���أن. واعتبر اخلرافي ان أهمية 
التقرير تأتي من انه يضيف بعدا جديدا ملا مت اجنازه، مشيرا الى ما 
يتضمنه هذا التقرير من تصورات مهمة جديرة بالعناية واالهتمام 
وتنس���جم مع تطلعات الدول اإلسالمية في تطوير هياكل وأجهزة 

وأداء االحتاد.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس اخلرافي مس���اء أمس في 
جلس���ة العمل الثانية للدورة السادسة ملؤمتر احتاد مجالس الدول 
األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي والذي افتتحه رئيس اجلمهورية 
األوغندية يويري موسيفيني في وقت سابق أمس. وعلى الرغم من 

إعراب اخلرافي عن ارتياحه »البالغ« ملا مت التوصل 
إليه من نتائج طيبة في االجتماع التشاوري لرؤساء 
املجالس والوفود الذي عقد أول من امس بشأن تقرير 
اللجنة اخلاصة بإصالح االحتاد إال انه أبدى »بالغ« 
أسفه ألن ما حتقق تعرض إلى »انتكاسة« بسبب 
عدم توافر النصاب املطلوب إلقراره واعتماده في 
هذه الدورة ملؤمتر االحتاد. وطالب اخلرافي احتاد 
مجالس الدول األعضاء في منظمة املؤمتر اإلسالمي 
بعدم تضييع اجله���ود التي بذلت بخصوص هذا 
املوضوع، معربا عن خالص شكره للوفود املشاركة 
في الدورة السادس���ة ملؤمتر االحتاد على إقرارها 
بإدراجه على ج���دول أعماله حتى يتم إقراره في 
أسرع وقت ممكن ولو كان ذلك من خالل عقد دورة 

استثنائية للمؤمتر في القريب العاجل. 
وأعرب اخلرافي عن خالص تقديره لرئيس مجلس الشعب املصري 
ورئي���س اللجنة اخلاصة لوضع خطة إلص���الح االحتاد عن طريق 
تطوير نظامه األساس���ي ولوائحه د.أحمد فتحي س���رور وألعضاء 
اللجنة واخلبراء املشاركني في أعمالها على اجلهد املبذول في اجناز 

مهام اللجنة وإعداد التقرير. 
وأش���ار اخلرافي في كلمته الى املبادرة التي تقدمت بها الشعبة 
البرملانية الكويتية حول عدم اإلساءة إلى األديان السماوية والرموز 
الدينية أمام احملافل البرملانية اإلقليمية والدولية، مشيرا إلى صدور 
قرار دولي من مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة في شهر مايو 
2008 واملتضمن إشارة واضحة لعدم اإلساءة إلى األديان السماوية 
وخص بالذكر الرموز الدينية اإلسالمية. وأعرب عن تطلعه ألن تتضمن 
الدورة السادسة ملؤمتر االحتاد قرارا توجد فيه فقرة حتث حكومات 

الدول األعضاء في االحتاد على متابعة تنفيذ هذا القرار.

أكد أمني س���ر مجلس االم���ة النائب دليهي 
الهاجري ضرورة االستعجال في اجناز التقرير 
املتعلق مبشروع قانون االجتار بالسلع وحماية 
املستهلك متهيدا إلقراره في مجلس االمة وصوال 
الى حتقيق اله���دف منه وهو حماية املواطنني 
واملقيمني من الغالء املفرط الذي أصاب السلع 
االستهالكية، مشيدا في هذا الصدد باجلهود التي 
بذلها اعضاء اللجن���ة املالية بإقرارهم القانون 
»ولك���ن يبقى على اللجنة االس���راع في اعداد 
تقريرها في هذا الشأن لعرضه على املجلس«. 
وقال الهاجري في تصريح صحافي ان اهمية هذا 

القانون تتجلى في كونه يوفر احلماية الالزمة 
للمستهلكني ضد جشع التجار في ظل االرتفاع غير 
املبرر للكثير من السلع االستهالكية الضرورية، 
فضال عن كونه احد االولويات التي يجب االتفاق 
عليها بني السلطتني، داعيا احلكومة الى التعاون 
في هذا الصدد من اجل اقرار القانون سالف الذكر، 
خصوصا ان اللجنة البرملانية استأنست برأي 
الكويتية واجلمعية  التجارة والصناعة  غرفة 
االقتصادية وبعض التجمعات االقتصادية ذات 
العالق���ة. وذكر ان القانون ليس جديدا، بل هو 
موجود لدى اللجنة املالية منذ العام 2004 وخضع 

للمناقشة خالل فصول تش���ريعية سابقة، اال 
ان اجلدية لم تكن متوافرة بالشكل الذي يهيئ 
إلقراره وتطبيقه على ارض الواقع، مشيرا الى 
ان من شأنه أن يوفر احلماية للمستهلكني ضد 
موجة الغالء املصطنعة التي اضرت باملواطنني 
ودفعت الكثيرين منهم الى شراء مستلزماتهم 

الغذائية من دول مجاورة.
ومضى الهاجري الى القول ان هذا القانون 
سيكون كفيال في حال تطبيقه بأن يوفر املعلومات 
للمستهلك عن مستويات اسعار السلع التموينية 

واالساسية وتعزيز املنافسة بني منافذ البيع.

جاسم اخلرافي


